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RESUMO 

 
 

As empresas normalmente se alavancam através de emissão de dívida e fazem isso 

para gerenciar suas necessidades financeiras e/ou operacionais. A teoria de trade off 

defende que administradores busquem um nível estático e pré-determinado de 

endividamento para maximizar o valor da empresa. Portanto, é esperado que saltos na 

alavancagem não sejam frequentes e eventuais desvios em relação ao nível ótimo 

sejam rapidamente corrigidos. Este trabalho analisou a estrutura de capital das 

empresas listadas na B3, de 2010 a 2016, a fim de verificar se a teoria de trade off pode 

explicar o comportamento observado durante esse período. Foi constatado que, 

embora não retornem prontamente ao nível anterior de alavancagem, as empresas 

permaneceram em níveis compatíveis com o ótimo, o que é consistente com a teoria de 

trade off e sinaliza que flexibilidade financeira é também uma preocupação. 

 
Palavras-chave: Finanças Corporativas; Flexibilidade Financeira; Estrutura Ótima de 

Capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ABSTRACT 

 
 

Firms normally leverage their capital structure through debt issuance, in order to 

manage their financial and operational needs. Trade off theory suggests that managers 

must aim at a pre-determined and static leverage target to maximize the firm’s value. 

Therefore, one should not expect to observe frequent jumps in leverage, and any 

difference between optimal and observed leverage would be promptly corrected. This 

paper studied the capital structure of companies listed at B3, from 2010 to 2016, aiming 

to investigate if trade off theory can be used to explain their behavior during this period. 

It was observed that, although companies do not return to previous leverage levels 

quickly, they tend to stay around optimal levels, which is consistent with trade off theory 

and suggests that financial flexibility is also a concern.  

 

Key words: Corporate Finance, Financial Flexibility; Capital Structure Optimization  
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1.INTRODUÇÃO 

 

A teoria diz que as empresas sempre procuram otimizar sua estrutura de capital 

considerando sobretudo o trade off necessário para igualar possíveis benefícios fiscais 

ao custo de falência, resultando daí uma dada meta de endividamento. Em finanças 

corporativas, a teoria de trade off tem tido pouco sucesso em explicar, por exemplo, 

porque muitas empresas com alta lucratividade tendem a ter nível de alavancagem 

relativamente baixo. Estudos mais recentes, como DeAngelo, DeAngelo e Whited 

(2011), incorporam fricções no financiamento que as empresas acessam, a fim de 

verificar se a meta de endividamento pode ser melhor explicada com um enfoque 

dinâmico.  

De acordo com a Teoria Tradicional, as empresas se financiam através da emissão de 

debêntures e ações e distribuem todo o lucro em forma de dividendos. Em relação à 

alavancagem da empresa, ela será sempre resultado da combinação entre venda ou 

compra de ações, retenção de lucros, e emissão ou resgate de debêntures. A Teoria 

Tradicional afirma que, em ambiente sem impostos e considerando risco constante, 

existe uma combinação ótima entre essas variáveis que resulta na maximização do 

valor da empresa. (MACHADO, 2009) 

Para Modigliani e Miller (1958), a forma como uma firma se endivida é indiferente para 

gerar (ou não) valor para a empresa, supondo mercado de capitais perfeito, inexistência 

de impostos, investidores racionais, dívidas e taxa de empréstimo livres de risco, 

empresas e indivíduos capazes de se financiar à mesma taxa. 

Nas discussões atuais de finanças corporativas, duas teorias são mais empregadas 

para descrever o comportamento das empresas: pecking order e trade-off.  

A teoria do pecking order preconiza a existência de hierarquia nas fontes de recursos 

preferidas, com a finalidade de minimizar os impactos da assimetria de informação 

entre os agentes. Fontes de financiamento com menor impacto em termos de 

assimetria de informação (recursos internos) seriam preferidas quando comparadas 

com fontes de maior impacto, como crédito bancário, mercado de capitais e emissão de 

ações. (SILVA, PRATES e SCARPIN, 2017).   
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A teoria de trade off, por sua vez, parte da premissa de que os níveis ideais de 

endividamento são estacionários e previamente determinados. (DENIS e MCKEON, 

2012). 

A motivação inicial desta pesquisa está associada à pesquisa de Denis e McKeon 

(2012) que observou as escolhas de estrutura de capital de empresas americanas 

durante o período de 1971 a 1999 e identificou aumentos proativos no nível de 

alavancagem de um subconjunto dessas empresas, mas que foi corrigido no horizonte 

de 7 anos observado pelos autores. Esses resultados foram também confirmados por 

pesquisas posteriores, como DeAngelo, Gonçalves e Stulz (2017), que constatou 

diminuição em cerca de 10 pontos percentuais na alavancagem média de firmas 

americanas não-financeiras durante o período de 1950 a 2012. 

A pesquisa de Denis e McKeon (2012), que serviu de motivação e base para este 

trabalho, partiu de um modelo TOBIT com dupla censura para calcular o nível ótimo de 

endividamento e determinar eventuais desvios ao longo do período analisado. Em 

seguida, foi calculado o superávit financeiro – medido pelo fluxo de caixa das 

operações, subtraído de dividendos pagos, investimentos e capital de giro - observado 

em cada uma dessas empresas, a fim de observar se a existência (ou ausência) de 

superávits causaria redução mais rápida do nível de alavancagem. Os principais 

resultados observados foram: (1) aumentos proativos de alavancagem eram usados 

principalmente para custear investimentos; (2) a evolução do endividamento das 

empresas no período subsequente à elevação de alavancagem era relacionada com a 

existência (ou não) de superávit financeiro. Ou seja, a alavancagem proativa era 

justificada por uma decisão voluntária de desviar-se da meta de longo prazo a fim de 

custear necessidades operacionais, principalmente investimentos. A subsequente 

redução do endividamento não ocorria de forma rápida e nem era resultado de decisões 

deliberadas para rebalancear a alavancagem da firma em um dado nível estático ótimo.  

Esse comportamento indica que os modelos empíricos que visam a estimar a meta de 

alavancagem ótima para as firmas não incorporam todos os possíveis benefícios (e 

custos) que os administradores enfrentam ao fazerem escolhas de sua estrutura de 

capital.  
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Esse trabalho pretende verificar se o comportamento das empresas brasileiras 

contrasta com o que seria esperado pela teoria de trade off, que considera uma meta 

fixa e estacionária para a alavancagem das empresas e, nos casos afirmativos, como 

evoluiu o endividamento de tais empresas no período subsequente a um eventual 

desvio. A dissertação está organizada em 5 capítulos, além desta introdução. O 

capítulo 2 apresenta a revisão de literatura referente às diferentes teorias de estrutura 

de capital, nível ótimo de endividamento e formas de endividamento preferidas por 

empresas brasileiras. O capítulo 3 apresenta a seleção da amostra e a descrição do 

modelo adotado. O capítulo 4 descreve os resultados obtidos e, finalmente, o capítulo 5 

apresenta as conclusões acerca do assunto. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A teoria de estrutura de capital está relacionada aos custos que as empresas enfrentam 

para gerir seus negócios. Na abordagem tradicional, acredita-se que existe uma 

estrutura ótima de capital, na qual a alavancagem da empresa se dá no ponto em que o 

custo médio de capital é mínimo. Em outras palavras, em função do grau de 

endividamento, o custo de capital inicialmente cai conforme a alavancagem aumenta, 

mas existe um ponto de mínimo em que essa relação se inverte. Esse ponto fixo, 

estacionário e que torna o custo de capital mínimo para a empresa é o que deveria ser 

visado pelos administradores. A forma como a empresa se endivida, portanto, é 

relevante de acordo com essa teoria. 

Na visão de Modigliani e Miller (1958), a estrutura de capital não é relevante. Supondo 

mercado perfeito, um mundo sem impostos, investidores racionais, dívidas e taxa de 

empréstimo livres de risco, empresas e indivíduos capazes de se financiar à mesma 

taxa e inexistência de custos de transação e falência, a forma como a empresa se 

financia – seja via capital próprio ou de terceiros e mirando uma meta fixa, estacionária 

– não afeta seu valor. Assim sendo, o fluxo de rendimento que os ativos da empresa 

são capazes de gerar é que seria o fator determinante de seu valor. 

Existem diversas críticas às teorias de estrutura de capital. No caso de Modigliani e 

Miller (1958), as críticas se concentram sobretudo no fato de que os autores 

desconsideraram imperfeições de mercado ao partir de premissas como inexistência de 

impostos e mercados de capitais funcionando de forma perfeita. 

Titman e Wessels (1988) também contribuíram de forma relevante para a literatura ao 

considerarem atributos não observáveis na escolha dos índices de endividamento 

corporativo. Os autores concluíram que a alavancagem das empresas era 

negativamente relacionada com a "singularidade" de sua linha de negócios. Além disso, 

os resultados também indicam que os custos de transação são bastante relevantes na 

escolha da estrutura de capital. Os índices de dívida de curto prazo mostraram-se 

negativamente relacionados ao tamanho da empresa, possivelmente refletindo os 

custos de transação relativamente altos que as pequenas empresas enfrentam quando 
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tentam acessar financiamentos de longo prazo. Os autores concluem que as escolhas 

de estrutura de capital parecem ser feitas de forma organizada. 

Myers (1984), por sua vez, diferenciou as duas maneiras, em sua visão, de se 

raciocinar sobre a estrutura de capital de uma empresa. A primeira seria uma estrutura 

estática de trade off, na qual a firma fixa uma meta de endividamento para a qual ela se 

moverá gradativamente, da mesma forma que ajustará dividendos para alcançar uma 

determinada meta de distribuição de resultados. A segunda seria uma estrutura de 

pecking order, na qual a empresa prefere se financiar com capital próprio interno a 

recorrer a capital de terceiros, e ao mesmo tempo prefere contrair dívida a emitir novas 

ações, mas sem uma meta de endividamento definida. Nessa estrutura, a escolha da 

empresa sobre sua forma de se financiar já revela para o mercado a expectativa que a 

empresa tem sobre seu desempenho futuro. 

Na teoria revisada de Modigliani e Miller (1963), que considera um mundo com imposto 

de renda de pessoa jurídica, os benefícios fiscais advindos do aumento de 

alavancagem causam também maior risco financeiro para a empresa. Quanto maior for 

a participação do capital de terceiros, maior será a exigência de retorno para o capital 

investido, tanto de terceiros quanto próprio. Ao mesmo tempo, o custo médio de capital 

deve diminuir com a dedução de juros no cálculo dos impostos e o valor da empresa 

aumenta.  

Gropelli e Nikbakht (2002) afirmam que os administradores devem observar os sinais de 

mercado sobre a alavancagem da empresa. Segundo os autores, a participação de 

capital de terceiros nas empresas deve ser de 40% a 60%. Quando ela está muito 

abaixo desses valores, os agentes de mercado podem ter a percepção de que 

oportunidades de investimento estão sendo desperdiçadas, e quando ela está muito 

acima, pode-se criar a percepção de que há muitos riscos financeiros associados à 

empresa naquele momento. 

No caso do Brasil, cujo mercado de capitais não está plenamente desenvolvido, as 

empresas financiam ativos majoritariamente via recursos próprios (67%, versus 33% de 

financiamento via dívida), segundo Assaf Neto (2009). Dados mais recentes indicam 

que, apesar de ter diminuído, financiar-se com capital próprio ainda é a forma preferida 
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pelas empresas brasileiras (54%, versus 46% via dívida em 2016, segundo dados da 

Economática). 

Nakamura et al. (2007) analisaram os determinantes de estrutura de capital no Brasil 

utilizando as técnicas de Painel Estático e Painel Dinâmico e considerando dados de 91 

empresas listadas durante o período de 1999 a 2003. Os resultados obtidos através do 

Painel Dinâmico foram bastante consistentes com as teorias de pecking order e de 

trade-off. Logo, o comportamento dos administradores de empresas brasileiras segue, 

de acordo com os autores, uma lógica de escolha de flexibilidade e controle, que é 

compatível com a teoria de pecking order, mas com uma dinâmica de ajuste de grau de 

endividamento ótimo de curto prazo, que é compatível com a teoria de trade-off. Esse 

resultado é compatível com um estudo de Oliveira (2011), que observou empresas 

brasileiras e concluiu que as teorias de pecking order e trade off podem ser aceitas 

simultaneamente, a depender do tamanho e da lucratividade das empresas. Já 

Hiramoto (2010) estudou como o grau de internacionalização das empresas brasileiras, 

medido pela razão entre exportações e faturamento total da empresa, afeta o 

endividamento, e concluíram que empresas mais internacionalizadas tendem a se 

alavancar mais.  

Outro fator relevante é a velocidade de ajuste na estrutura de capital. Caso não 

houvesse custos de ajustamento na estrutura de capital, qualquer desvio seria 

prontamente corrigido e a diferença de velocidade de ajuste entre as empresas seria 

aleatória (ALMEIDA-DA-SILVA, NAKAMURA e NAKAMURA, 2017). 

Os autores analisaram empresas não financeiras do Reino Unido em um horizonte de 

10 anos (2005-2014) e concluíram que a velocidade de ajuste da estrutura de capital 

das empresas variava de acordo com o grau de tangibilidade de seus ativos. Eles 

observaram que empresas com maior tangibilidade apresentam velocidade de ajuste 

menor, pois apresentam maior volatilidade em suas estruturas de capital e se 

beneficiam ao retornar mais rapidamente ao nível ótimo. 

Um estudo de Bahng e Jeong (2012), que analisou empresas australianas, concluiu que 

a velocidade de ajuste da estrutura de capital era positivamente correlacionada com o 

grau de endividamento das empresas.   
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Nakamura et al. (2007) reportam que a velocidade de ajustamento no Brasil é menor do 

que em países como Estados Unidos e Inglaterra, Suíça e França (entre 10-13% ao 

ano no Brasil, versus 28-38% nos demais países). Esse resultado é consistente com os 

13,29% ao ano observados por Öztekin e Flannery (2012), considerando endividamento 

contábil de empresas brasileiras durante o período de 1991 a 2006.  

Considerando os demais 36 países também analisados por Öztekin e Flannery (2012), 

a velocidade média de ajustamento foi entre 21% e 23% ao ano, a depender do 

estimador utilizado. Assim sendo, os autores afirmam que pode demorar em torno de 3 

anos para ajuste da estrutura de capital de uma empresa, em média. No caso do Brasil, 

como a velocidade é menor, esse ajuste pode levar até 6 anos.  

DeAngelo, DeAngelo e Whited (2011) desenvolveram um modelo de estrutura de 

capital dinâmico, no qual a empresa contraía dívida proativamente sempre que 

oportunidades de investimentos não antecipadas (ou apenas parcialmente antecipadas) 

se materializavam. Eles consideraram que a emissão de dívida faz a empresa incorrer 

em importante custo econômico e de oportunidade, já que reduz a capacidade de 

endividamento disponível para atender às suas futuras necessidades de financiamento 

ou, de modo mais geral, afeta as condições de negociação para contrair dívida 

adicional. No modelo dos autores, o nível ótimo de dívida ex ante da empresa reflete o 

valor da opção de usar sua capacidade de endividamento para tomar emprestado ex 

post e deliberadamente, mas temporariamente, se afastar da meta para financiar 

investimentos. O custo de oportunidade do empréstimo - e o papel transitório resultante 

da dívida na estrutura de capital - altera a dinâmica de alavancagem prevista nos 

modelos de trade-off nos quais as empresas têm metas de alavancagem, mas todas as 

decisões de financiamento proativo movem as empresas em direção ao ótimo. Os 

autores se preocupam com o papel desempenhado pela dívida transitória, que é 

normalmente rechaçado nos modelos de estrutura de capital, pois estes modelos não 

levam em conta as possíveis interações do nível de alavancagem ótima no período 

corrente e sua trajetória nos períodos seguintes, considerando o desejo de 

eventualmente endividar-se para beneficiar-se de alguma oportunidade de investimento 

não antecipada.  
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A partir dessa motivação, Denis e McKeon (2012) estudaram uma descontinuidade em 

particular: aumentos elevados e proativos no nível de endividamento das empresas, e o 

seu comportamento subsequente. Segundo os autores, um número 

surpreendentemente elevado de empresas americanas, que por muito tempo operaram 

de forma pouco alavancada, passaram a se endividar de forma abrupta. Esse 

endividamento proativo foi resultado de uma decisão voluntária de desviar-se da meta 

de longo prazo afim de custear necessidades operacionais, principalmente 

investimentos. A subsequente redução do endividamento não ocorreu de forma rápida e 

nem foi consequência de decisões deliberadas para rebalancear a alavancagem da 

firma para um dado nível estático ótimo. Esse comportamento indica que os modelos 

empíricos que visam estimar a meta de alavancagem ótima para as firmas não 

incorporam adequadamente todos os custos e benefícios que os administradores de 

empresas enfrentam na hora de fazerem suas escolhas de estrutura de capital. 

Os resultados dessa pesquisa indicam que grande parte das empresas americanas se 

endividou para realizar investimentos de longo prazo e foram consistentes com o 

resultado já observado por Welch (2004), que apontou que os executivos têm 

preocupações que vão além da meta fixa de endividamento, sendo elas: flexibilidade 

financeira, avaliações de risco de crédito, e condições que enfrentarão para contrair 

novos empréstimos.  

Segundo Denis e McKeon (2012), as empresas se beneficiaram ao manter níveis de 

alavancagem abaixo do valor tido como ótimo durante os períodos anteriores à 

oportunidade de investimento, ou seja, pareceram ter investido em flexibilidade 

financeira. Por fim, os autores analisaram como as empresas reagiam à presença ou 

ausência de eventuais superávits financeiros. Concluíram que, apesar de estarem 

claramente se direcionando para níveis mais baixos de endividamento, não parecia 

haver uma meta fixa para os administradores das empresas analisadas.  
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3. ALAVANCAGEM DAS EMPRESAS BRASILEIRAS  

 

3.1 – SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

Foram coletadas demonstrações financeiras das empresas listadas na B3, referentes 

ao período de janeiro de 2010 a dezembro de 2016, com periodicidade trimestral. As 

restrições impostas na coleta da amostra foram: 

 

1. Comparabilidade dos dados: a partir de 2010 houve uma mudança na 

regulamentação dos dados divulgados por empresas abertas, com a exigência de 

utilização de novos padrões de contabilidade (IFRS) e, portanto, o corte inicial ocorre 

em dezembro deste ano; 

2. Disponibilidade dos dados: notadamente era necessário que houvesse dados 

trimestrais consolidados disponíveis para todos os trimestres do período analisado; 

3. Limitações de cálculos: a tolerância para cotações que poderiam ser usadas para 

cálculos de indicadores de mercado1 foi estabelecida em 360 dias. Isto é, empresas que 

permaneceram mais de 360 dias sem negociação foram excluídas da amostra; 

4. Exclusão de empresas do setor financeiro: possuem demonstrações financeiras 

com estrutura diferente da utilizada por empresas de outros setores; 

5. Exclusão de empresas de utilidade pública: são empresas de natureza regulada 

e, portanto, têm mais restrições sobre suas estruturas de capital. 

 

Desse corte resultou uma amostra de 138 empresas que são divididas em 8 setores de 

acordo com a classificação setorial adotada pelo software Economática e conforme 

Quadro 1, no Anexo 1. 

 

                                            
1
 A variável EV (Enterprise Value), extraída diretamente dos Indicadores de Mercado da Economática, 

considera o preço das ações em seu cálculo e, portanto, foi a variável relevante para essa restrição nos 
dados. 
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3.2 – DESCRIÇÃO DO MODELO  

 

Denis e McKeon (2012) verificaram que o comportamento das empresas analisadas era 

compatível com a premissa de que aumentos de dívida eram ocasionados, 

principalmente, por necessidade de investimentos, e que o rebalanceamento do nível 

de alavancagem dependia da existência (ou não) de superávits financeiros nos 

períodos posteriores. O rebalanceamento da dívida das empresas ocorria sem 

considerar o nível estático para a meta de alavancagem estimado pelo modelo, o que 

sugere que existem outras variáveis que afetam as decisões dos administradores de 

empresas.  

A escolha do modelo TOBIT é frequente na literatura mais recente sobre o tema, como 

em Frank e Goyal (2009) e Kayhan e Titman (2007), que serviram de motivação para o 

estudo de Denis e McKeon (2012). Inclusive, ambos trabalhos encontraram resultados 

similares utilizando outros modelos. Dado que a variável de interesse é não observável, 

a escolha pelo modelo TOBIT parece bastante adequada.  

Inicialmente, os autores descrevem as mudanças no perfil de alavancagem das 

empresas, levando em conta a variação da alavancagem ao longo do período e a 

estimativa de meta de dívida de longo prazo, que diferencia aumentos intencionais no 

nível de alavancagem de aumentos que foram resultado de mudança nos preços das 

ações. Os autores limitaram a amostra a companhias com ativos totais de, no mínimo, 

US$10 milhões, excluindo empresas do setor financeiro e de serviços públicos.  

Considerando-se as demonstrações financeiras extraídas da Economática, com 

periodicidade trimestral e utilizando-se os valores consolidados das empresas que 

permaneceram na amostra após os cortes explicitados na seção 3.1., as variáveis 

relevantes são: 

  

DLTT (valor total de dívida de longo prazo): Total de empréstimos e 

financiamentos de longo prazo; 

DLC (valor da dívida de prazo mais curto): Total de empréstimos e 

financiamentos de curto prazo; 
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EV: valor total da empresa no fim do trimestre, medida pela soma do valor de 

mercado das ações (incluindo todas as classes de ações), com a dívida total líquida e 

com participações de acionistas minoritários. Vale ressaltar que a dívida total líquida é 

apurada pela soma de DLTT e DLC, descontando os valorem em saldos de caixa, 

investimentos de curto prazo e aplicações financeiras. 

 

Para o estudo norte-americano, os autores definem a variável Market Leverage (ou 

seja, alavancagem a valor de mercado) da seguinte forma, baseados em Harford, Klasa 

e Walcott (2009): 

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 =
𝐷𝐿𝑇𝑇𝑖𝑡+ 𝐷𝐿𝐶𝑖𝑡

𝐷𝐿𝑇𝑇𝑖𝑡+ 𝐷𝐿𝐶𝑖𝑡+[𝑃𝑅𝐶𝐶𝑖𝑡× 𝐶𝑆𝐻𝑂𝑖𝑡]
   (1) 

 

Sendo: 

PRCC = preço da ação ordinária no fim do trimestre; 

CSHO = número total de ações ordinárias no capital da empresa no final do trimestre. 

 

Ações preferenciais não conferem direito de voto aos seus titulares e são por vezes 

classificadas como instrumento de natureza híbrida, uma vez que podem se assemelhar 

a dívida ou patrimônio, a depender de características do mercado em questão. No caso 

dos Estados Unidos, os autores consideraram que ações preferenciais se 

assemelhavam mais a dívida e, portanto, incluíram apenas ações ordinárias para 

calcular a alavancagem a valor de mercado. No caso do Brasil, o denominador foi 

substituído pela variável Enterprise Value, que corresponde ao valor da empresa 

considerando todas suas fontes de financiamento e dívidas, bem como todas as 

classes de ações. Logo, nesse trabalho, temos: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 =
𝐷𝐿𝑇𝑇𝑖𝑡+ 𝐷𝐿𝐶𝑖𝑡

𝐸𝑉𝑖𝑡
     (2) 
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É considerada a evolução trimestral dessa variável para representar a alavancagem da 

empresa em dado trimestre t. Desse ponto em diante a variável Market Leverage é 

referenciada por ML. 

Usando como base Harford, Klasa e Walcott (2009) e Kayhan e Titman (2007), os 

autores estimaram também uma proxy para ML de longo prazo através de um modelo 

TOBIT com dupla censura, em 0 e 1. Considerando-se que o denominador da equação 

no caso do Brasil (a variável EV) pode assumir valores negativos2 e a alta ocorrência de 

valores acima de um para a variável ML (i.e., endividamento superior ao valor da 

empresa medido pela variável EV), a estimação de um modelo TOBIT com dupla 

censura não é apropriada pois causaria problemas de colinearidade. Isso ocorre porque 

a alta ocorrência de valores acima de 1 para a variável de interesse na amostra 

observada torna a série combinação linear de qualquer constante, ao ser truncada no 

valor 1. 

Portanto, este trabalho adotou um modelo TOBIT considerando regressões separadas 

e com apenas uma censura, em zero. A censura em zero parte do pressuposto que o 

endividamento ótimo nunca será negativo. Para garantir robustez, foi também estimado 

um modelo TOBIT em painel para toda a amostra, também censurado em zero. A 

estimação com dados em painel pode ser feita considerando-se efeitos fixos ou 

aleatórios. Foi utilizado o modelo com efeitos fixos uma vez que, quando não há um 

processo de amostragem, ele é mais adequado. (WOOLDRIDGE, 2010).  

Os valores de média, mínimo, máximo e desvio padrão estimados para a variável ML 

pelos dois modelos TOBIT para cada empresa no período 2011-2016, são reportados 

na Tabela 1, no Anexo 2. Os valores reportados como “TOBIT 1” são resultado do 

modelo TOBIT estimado para cada uma das empresas usando a série de valores 

trimestrais dos dados das variáveis consideradas, com uma censura em 0; e os valores 

reportados como “TOBIT 2”, são resultado do modelo TOBIT em painel estimado 

conjuntamente com uma censura, em zero. A correlação entre os resultados é de 72%, 

em média. 

                                            
2
 A amostra contém 1350 observações de ML, considerando todas empresas e todos os trimestres. 

Dessas, 14 observações apresentaram valores negativos, devido ao fato de que o valor de EV considera 
a dívida líquida em seu cálculo (valores extraídos diretamente do software Economática).  
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Os resultados reportados ao longo da pesquisa são referentes ao modelo TOBIT 1. 

Foram usados os resultados de 54 regressões estimadas trimestralmente, uma para 

cada empresa da amostra que apresentou descontinuidade no comportamento da 

variável ML. A descontinuidade no comportamento da variável ML é caracterizada por 

variação igual ou maior do que 10 pontos percentuais entre dois trimestres contíguos, 

desde que tal variação não seja resultado de uma variação no valor de mercado da 

empresa, cálculo que é detalhado adiante. Assim sendo, a especificação do modelo é:  

 

𝑀𝐿𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1
(𝑀𝑒𝑑 𝐼𝑛𝑑 𝑀𝐿)𝑖,𝑡−1 + 𝛽2(𝑀 𝐵)⁄

𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 (𝐹𝐴 𝑇𝐴)⁄
𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 (𝑂𝐼 𝑇𝐴)⁄

𝑖,𝑡−1 +

 𝛽5
(ln(𝑇𝐴))𝑖,𝑡−1 + Ɛ𝑖𝑡                                                                     (3) 

 

Onde:  

i = empresa e t = período. 

 

A escolha das variáveis teve como base um estudo de Frank e Goyal (2009), 

envolvendo companhias abertas norte-americanas, os fatores que influenciariam o seu 

nível de alavancagem em determinado período e o sinal esperado para cada uma 

delas, sendo: 

 

Med Ind ML (Mediana de MarketLeverage): a mediana dos valores obtidos a 

partir da equação (2), considerando o mesmo setor Economática. A relação esperada é 

positiva. Uma possível explicação, segundo os autores, é que os administradores de 

empresas observam a alavancagem média da indústria como um benchmark. Assim, 

empresas inseridas em indústrias em que a firma mediana tem alavancagem alta 

tendem a apresentar alavancagem maior; 

FA/TA: Tangibilidade dos ativos: razão entre ativos totais menos ativos 

intangíveis, e ativos totais (TA). Neste trabalho foi considerada a razão entre ativos 

imobilizados e ativos totais. Para esta variável, a relação esperada é positiva. Isso 

porque, quanto maior for o coeficiente dessa variável, maior o impacto em ML já que, 

quanto mais ativos tangíveis a empresa tem, mais dispõe de garantias reais a oferecer 

para obter empréstimos e financiamentos; 
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OI/TA (Lucratividade): razão entre lucro operacional (OI) e ativos totais (TA). 

Frank e Goyal (2009) dizem que o sinal esperado para essa variável é negativo, devido 

à presença de fricções. Os autores sugerem que uma das possíveis explicações é que 

empresas acumulam lucro “passivamente” e diminuem assim seu endividamento. Esta 

hipótese é também consistente com a teoria de pecking order pois, considerando-se 

investimentos e dividendos como fixos, empresas mais lucrativas tenderão a ser menos 

alavancadas ao longo do tempo.  

Ln (TA) (Tamanho da empresa): logaritmo natural do valor dos ativos totais (TA). 

Frank e Goyal (2009) afirmam que empresas com mais ativos tendem a apresentar 

maior alavancagem. Portanto, considerando-se que, quanto maior uma empresa, maior 

a diversificação de seus ativos, e assim menor o risco operacional, espera-se 

correlação positiva entre essas variáveis; 

M/B: Razão entre valor de mercado e valor patrimonial da ação. Essa variável é 

uma proxy para oportunidades de crescimento da empresa. Frank e Goyal (2009) 

esperam relação inversa entre M/B e ML. Isso é consistente com a teoria de pecking 

order, pois empresas que possuem um conjunto maior de oportunidades de 

crescimento, tendem a priorizar investimento dos acionistas, ou seja, acessar capital 

próprio antes de recorrer a capital de terceiros. Para o cálculo desta variável, Denis e 

McKeon (2012) consideraram: 

 

𝑀 𝐵⁄
𝑖,𝑡 =

𝑇𝐴𝑖,𝑡−𝑆𝐸𝑄𝑖,𝑡−𝑇𝑋𝐷𝐼𝑇𝐶𝑖,𝑡+[𝑃𝑅𝐶𝐶𝑖,𝑡∗𝐶𝑆𝐻𝑂𝑖,𝑡]+ 𝑃𝑆𝑇𝐾𝐿𝑖,𝑡

𝑇𝐴𝑖,𝑡
                               (4) 

 

Onde:  

           i = empresa e t = período; 

 SEQ = Valor contábil do patrimônio líquido; 

 TXDITC = Imposto diferido; 

 PSTKL = Valor de liquidação das ações preferenciais. 

 

Pela razão já explicitada acima, no caso do Brasil devemos considerar todas as classes 

de ações; portanto, a razão entre valor de mercado e valor patrimonial é definida neste 

trabalho como: 
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𝑀 𝐵⁄
𝑖,𝑡 =

𝐸𝑉𝑖,𝑡

𝑇𝐴𝑖,𝑡
                                                                                         (5) 

 

Onde:  

i = empresa e t = período 

 

O desvio em determinado instante t, entre o valor de ML estimado pelo modelo e o valor 

de ML calculado através da equação (2) estabelece a diferença entre o nível ótimo de 

alavancagem estimado para a empresa e o nível de alavancagem efetivamente 

observado para cada empresa no mesmo trimestre. As estatísticas descritivas dos 

coeficientes são reportadas na seção de resultados. 

A ideia central da dissertação é verificar se a alavancagem das empresas brasileiras se 

comportou de forma compatível com a teoria de trade off, de forma a apresentar e 

manter uma estrutura de capital ótima no período estudado. 

Para se identificar as descontinuidades da variável ML e, portanto, quais firmas se 

desviaram do nível de alavancagem ótimo, os autores estabeleceram que a diferença 

entre períodos contíguos deveria ser de ao menos 10 pontos percentuais, e que no 

período posterior a uma mudança de alavancagem a diferença deveria ser de 10 pontos 

percentuais superior ao estimado como ótimo com base na comparação com ML. A 

mesma métrica foi considerada nessa pesquisa.  

É importante diferenciar aumentos de alavancagem proativos de aumentos de 

alavancagem que são consequência de variação no valor de mercado das ações da 

empresa. Para tanto, os autores propuseram a variável $∆ML, que captura o valor de 

emissão de dívida adicional via mudanças na alavancagem, ajustada pela variação no 

valor de mercado das ações: 

 

$∆𝑀𝐿𝑖𝑡 = 𝑇𝐷𝑖𝑡 −  𝑇𝐷𝑖,𝑡−1[
𝑀 𝐴𝑖𝑡

𝑀 𝐴𝑖,𝑡−1
]     (6) 

 

Sendo: 

i = empresa e t = período 
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TD = dívida total, ou seja, DLTT + DLC; 

MA = valor de mercado das ações; 

 

Para identificar aumentos na alavancagem causados majoritariamente por elevação de 

dívida, os autores estabeleceram que a variação na dívida total deveria ser ao menos 

de 90% de $∆ML. 

Os autores ainda calcularam o superávit financeiro (FS) como sendo: 

  

𝐹𝑆𝑖𝑡 =  𝑂𝐶𝐹𝑖𝑡 − 𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡−1 − 𝐼𝑖𝑡 − [∆𝑊 − ∆𝐶𝑎𝑠ℎ]   (7) 

Onde:  

          i = empresa e t = período; 

OCF = Fluxo de caixa operacional; para este trabalho a variável foi extraída do 

Demonstrativo de Fluxo de Caixa disponível na Economática; 

DIV = Dividendos pagos; extraído também do Fluxo de Caixa da Economática; 

I = Investimentos, calculado como compra líquida de ativo permanente e extraído 

do Fluxo de Caixa da Economática; 

W = Capital de giro, calculado como contas a receber somadas ao estoque e 

descontado o valor de contas a pagar. Os valores foram extraídos diretamente dos 

balanços trimestrais disponíveis na Economática, e a variação de W foi medida por 

Wt −  Wt−1; 

Cash = Valor em caixa e equivalentes de caixa, extraído também diretamente 

dos balanços trimestrais disponíveis na Economática. A variação de Cash foi medida 

por Casht − Casht−1. 

Através do cálculo de FS, os autores observaram se as empresas cujo resultado era 

positivo (tinham superávit financeiro) usaram os fundos disponíveis para reduzir seu 

endividamento. Pela teoria de trade off, seria esperado que as empresas usassem 

qualquer superávit financeiro principalmente para retornar ao nível ótimo de 

endividamento.  
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3.3 - IDENTIFICANDO AUMENTOS PROATIVOS DE ALAVANCAGEM 

 

 

As estatísticas descritivas das empresas de cada um dos setores estão na Tabela 2, a 

seguir. 

 

Tabela 2 – Estatísticas Descritivas por Setor (2010-2016) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Essas variáveis refletem características das empresas brasileiras listadas na B3 no 

período de 2010 a 2016.  

Considerando-se a diferença entre média e mediana da variável relevante, ML, e seu 

comportamento ao longo do período, ilustrado nos Gráficos 2 a 9 do Anexo 3, bem 

como oscilações entre pontos de mínimo e de máximo, ilustrados na Tabela 1 do Anexo 

2, é possível notar que, com exceção do setor de Saúde, houve uma diferença de 

magnitude significante entre a média e a mediana de ML, o que sugere a existência de 

valores extremos para essa variável. 

É esperado que movimentos da variável ML que a afastem de seu valor ótimo de longo 

prazo sejam prontamente corrigidos. Essa é a hipótese que é discutida na próxima 

seção.  

 

 

Setor número de
Economática  empresas ML M/B FA/TA OI/TA ln(TA) ML M/B FA/TA OI/TA ln(TA)

Bens Industriais 26 0.58    0.77  0.28   0.07  14.47  0.71  0.91  0.29   0.07   13.52  

Consumo Cíclico 55 0.73    0.69  0.13   0.06  14.68  0.91  1.14  0.22   0.08   14.41  

Consumo Não Cíclico 15 0.58    0.74  0.28   0.07  14.47  1.02  1.22  0.31   0.07   13.52  

Materiais Básicos 19 0.65    0.60  0.38   0.04  16.07  0.97  0.64  0.38   0.05   15.95  

Petróleo, Gás e Biocombustíveis 7 0.54    0.58  0.28   0.02  14.48  0.74  0.64  0.26   (0.07)  12.29  

Saúde 8 0.33    1.03  0.13   0.05  13.89  0.33  1.71  0.13   0.03   12.26  

Tecnologia da Informação 4 0.72    0.65  0.04   0.02  13.93  0.77  1.22  0.04   0.00   13.77  

Telecomunicações 4 0.61    0.68  0.28   0.07  17.58  0.69  0.70  0.24   0.06   17.28  

Mediana do período 2010-2016 Média do período 2010-2016
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4 – RESULTADOS  

 

A partir dos cortes delimitados e descritos na seção 3.1., foi possível identificar “saltos” 

na alavancagem das empresas de cada um dos 8 setores da amostra. Para ser 

considerado um “salto”, a variação de ML deveria, simultaneamente, ser superior a +10 

pontos percentuais entre dois trimestres seguidos e a variação de dívida deveria ser ao 

menos 90% de $∆ML, medido pela equação (6). 

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir dos cálculos descritos na seção 3.2. 

Na Tabela 1, no Anexo 2, podemos observar os valores de média, mínimo, máximo e 

desvio padrão, por empresa para o período de 2011 a 2016 para a variável ML, que é o 

valor observado; TOBIT 1, que é o valor de ML estimado pelo modelo TOBIT em 

regressões trimestrais por empresa e com uma censura em 0; e TOBIT 2, modelo 

TOBIT em painel estimado conjuntamente com uma censura em 0. Conforme já 

mencionado, os resultados reportados ao longo da pesquisa são referentes ao modelo 

TOBIT 1.  

Após observar-se o salto de alavancagem, foi calculado se tal comportamento era 

consistente com o esperado pelo modelo TOBIT estimado, considerando-se variáveis 

que ajudam a determinar a estrutura de capital ótima das empresas. Quando o valor 

observado pós salto era +10 pontos percentuais maior ou igual ao valor estimado pelo 

modelo TOBIT, a mudança de alavancagem era considerada proativa.  

Como a série é relativamente curta, sempre que houve mais de uma observação de 

mudança de alavancagem proativa em um período de quatro trimestres seguidos, 

apenas o primeiro foi objeto de estudo. Tal escolha é justificada pela necessidade de 

observar, pelo menos durante um curto prazo, o comportamento de variáveis que 

descrevem as escolhas dos administradores em relação à estrutura de capital. 

Das 138 empresas, 54 apresentaram salto na variável ML. Dessas, 29 se alavancaram 

proativamente durante o período, conforme Tabela 3 a seguir. 

A alavancagem proativa observada ocorreu entre o primeiro trimestre de 2011 e o 

último trimestre de 2015, de forma que fosse possível observar o comportamento 

subsequente das variáveis de estrutura de capital por pelo menos 4 trimestres.  
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             Tabela 3 – Quantidade de empresas com comportamento descontínuo na 

variável ML, por setor (2011-2015) 

   

                       Fonte: Elaboração própria. 

 

Considerando-se a amostra analisada, nota-se que aproximadamente 39% das 

empresas apresentaram saltos na variável ML em algum momento do período 

analisado e, dentro dessa sub amostra, mais da metade desviou do valor estimado pelo 

modelo proposto. Ou seja, das 54 empresas que apresentaram variação de ML de pelo 

menos +10 pontos percentuais (ponderada pela variação do valor de mercado das 

empresas) entre dois trimestres contíguos, 29 decidiram deliberadamente se alavancar 

de forma proativa, isto é, acima do valor sugerido por um modelo TOBIT que estimou o 

nível ótimo de alavancagem no longo prazo. 

A abertura por setor indica que o aumento de endividamento dos setores de 

Telecomunicações e Tecnologia da Informação pode ser explicado pelo modelo TOBIT 

1, isto é, ainda que tenham apresentado elevação pronunciada de endividamento em 

algum trimestre do período analisado, esse novo patamar de alavancagem era 

consistente com a meta estimada como ótima. 

Os outros 6 setores (Bens Industriais, Consumo Cíclico, Consumo Não Cíclico, 

Materiais Básicos, Petróleo, Gás e Bicombustíveis e Saúde) apresentaram pelo menos 

uma empresa com comportamento proativo em relação ao endividamento. Isto é, essas 

empresas se endividaram pronunciadamente e acima do valor estimado como meta de 

Salto 
Alavancagem 

Proativa

 (número de 

empresas)

 (número de 

empresas)

Bens Industriais 11                          6                          

Consumo Cíclico 20                          11                        

Consumo Não Cíclico 5                             2                          

Materiais Básicos 7                             6                          

Petróleo, Gás e Biocombustíveis 5                             3                          

Saúde 3                             1                          

Tecnologia da Informação 2                             -                      

Telecomunicações 1                             -                      

TOTAL 54                          29                        

Setor
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alavancagem de longo prazo e, portanto, valor esperado de acordo com a teoria de 

trade off, considerando o modelo TOBIT 1. 

A distribuição de saltos ao longo do período é ilustrada no Gráfico 1, abaixo. 

 

Gráfico 1 – Número de saltos na variável ML por trimestre 

  

             Fonte: Elaboração própria. 

 

O gráfico ilustra as ocorrências de salto em ML em cada trimestre do período analisado. 

O comportamento dessas empresas no período subsequente é analisado na próxima 

seção.  

4.1 – OCORRÊNCIA DE SUPERÁVIT FINANCEIRO  

 

Após ser observado o salto na variável ML e distinguir-se quais desses saltos 

caracterizavam alavancagem proativa, foi calculado o superávit financeiro para cada 

uma das 32 observações nas 29 empresas da sub amostra e o resultado está na 

Tabela 4, a seguir3. Empresas que se desviaram mais de uma vez em intervalo superior 

a um ano tiveram as ocorrências numeradas. 

                                            
3
 Foi considerada a medida de Superávit Financeiro descontando também a recompra de ações em t-1, 

medida pela redução de capital no trimestre anterior e extraída do Demonstrativo de Fluxo de Caixa na 
Economática. Em apenas 9 observações da sub amostra houve alteração nesta variável no horizonte 
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Tabela 4 – Superávit Financeiro de empresas alavancadas

 

     Fonte: Elaboração própria. 

 

Em aproximadamente 53% das observações, as empresas produziram superávit 

financeiro no período imediatamente seguinte ao endividamento excessivo, sendo que 

apenas 3 empresas se desviaram do nível estimado pelo modelo TOBIT repetidas 

vezes no período analisado (Petmanguinhos, JBS e Dufry).  

                                                                                                                                             
analisado e optou-se por permanecer com a mesma medida utilizada por Denis e McKeon (2012), sem 
prejuízo de análise. 

Setor Economática

ML no trimestre 

imediatamente 

anterior ao salto

ML no trimestre 

que caracterizou 

salto

Média ML 4 

trimestres (pós 

salto)

Média ML TOBIT 1 

nos 4 trimestres 

(pós salto)
Bens Industriais

     Embraer - -859,848.0 0.87 1.02 1.03 1.38

     Fras Le + 54,498.0 0.90 1.09 0.63 0.65

     JSL - -856,041.0 1.04 1.16 1.02 0.92

     Randon Participações + 307,253.0 1.27 1.46 1.25 1.34
     Sondotecnica - -101,655.0 0.11 0.42 0.60 0.26

     Wilson Sons + 207,896.0 0.44 0.54 0.46 0.65

Consumo Cíclico
     Coteminas + 288,698.0 0.55 0.67 0.79 0.95

     Dufry - -1,062,651.0 0.30 0.55 0.47 0.07

     Dufry 2 - -157,984.0 0.40 0.56 0.58 0.06

     Encorpar - -14,495.0 0.23 1.00 0.93 2.20

     Kroton - -235,677.0 0.19 0.62 0.33 0.74

     Nadir Figueiredo + 25,814.0 0.56 0.97 0.80 1.61

     Pettenati + 383.8 0.69 1.10 1.14 1.89

     Saraiva + 241,497.0 0.56 0.88 1.56 1.60

     Springs + 234,886.0 0.69 0.85 1.03 1.08

     Tectoy + 15,082.0 0.1 0.27 0.40 1.87

     Teka + 13,432.0 2.97 4.05 3.90 2.02

     Whirpool + 220,899.0 0.15 0.34 0.25 0.41

Consumo Não Cíclico
     JBS + 3,693,338.0 0.71 0.84 0.83 0.87

     JBS 2 - -10,910,537.0 0.68 0.85 0.89 0.74

     Minerva + 226,744.0 1.22 1.32 1.35 0.78

Materiais Básicos
     Ferbasa - -251,158.0 0.22 0.49 0.18 0.98

     Gerdau + 4,411,199.0 0.88 1.10 0.97 2.17

     Gerdau Metais + 4,062,634.0 0.68 0.78 0.75 1.29

     MMX Mineradora + -1,339,461.0 0.72 0.87 1.73 1.05

     Suzano - -2,070,879.0 1.11 1.23 1.22 0.78

     Vale - -13,424,702.0 0.62 0.72 0.71 0.65

Petróleo, Gás e Biocombustíveis
     Petmanguinhos 1 + 50,270.0 1.33 1.46 0.86 2.78

     Petmanguinhos 2 + 590.0 3.48 3.89 5.94 3.31

     Petrobrás - -17,805,793.0 0.45 0.56 0.57 0.67
     Petrorio + -46,704.0 0.19 0.80 1.51 1.21

Saude

     Cremer - -66,510.0 0.39 0.78 0.64 0.62

Superávit Financeiro 

trimestre seguinte 

(Em R$ Milhares)
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A partir dos dados da Tabela 4 foi aplicado o teste de Wilcoxon, uma técnica não 

paramétrica, ou seja, sem que se suponha alguma distribuição específica de 

probabilidades da variável na população. A hipótese nula formulada foi a de que a 

diferença entre as médias de ML antes do salto e a média de ML nos 4 trimestres após 

o salto era estatisticamente igual a 0. O valor W encontrado é igual a 52 e o valor z é 

igual a (-3,8409). Como a amostra é aproximadamente normal (já que n > 25), 

considerando-se um nível de significância de 1% e um valor z tabelado de -2,575, pode-

se rejeitar a hipótese nula. Ou seja, a diferença das médias não é estatisticamente igual 

a 0. Em outras palavras, as empresas não retornaram prontamente ao nível anterior de 

alavancagem. 

 

Tabela 5 – Teste de Wilcoxon considerando ML observado antes e após salto. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O mesmo procedimento foi adotado para testar se a diferença entre a média de ML nos 

4 trimestres após o salto e a média de ML estimado como ótimo no mesmo período era 

estatisticamente diferente de 0. O valor W encontrado é igual a 204.5 e o valor z é igual 

a -0,8524. Considerando-se um nível de significância de 1% e um valor z tabelado      

de  

-2,575, não é possível rejeitar a hipótese nula. Ou seja, a diferença das médias é 

estatisticamente igual a 0. Em outras palavras, as empresas não retornam ao nível 

Resultados

W-value: 52

Diferença Média: 0.15

Soma de postos positivos: 52

Soma de postos negativoss: 444

Z-value: -3.8409

Média (W ): 248

Desvio- Padrão (W ): 51.03

Tamanho da amostra (N ): 31

Resultado 1 - Z-value

 Z-value é -3.8409

Result 2 - W-value

 W-value é 52. A distribuição é aproximadamente normal. Portanto, deve-se usar o resultado acima. 
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anterior de endividamento, mas se mantêm em níveis compatíveis com o estimado 

como ótimo. 

 

Tabela 6 – Teste de Wilcoxon considerando média de ML após o salto e média de 

ML estimado como ótimo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Supondo-se que a variável ML tenha distribuição normal, foi feito também um teste t de 

diferença entre médias populacionais para dados pareados com nível de significância 

fixado em 1%, e os resultados estão na Tabela 7, a seguir.  A hipótese nula adotada foi 

a de que a diferença entre média de ML após o salto (Média ML 4 trimestres pós salto) 

e o valor de ML imediatamente antes do salto é igual a 0, de forma que fosse possível 

testar a hipótese nula de que a diferença entre esses valores não era estatisticamente 

significante. A hipótese nula representa o seguinte comportamento: com a obtenção de 

superávit financeiro após a elevação proativa do endividamento, a empresa teria 

retornado em tempo suficientemente curto ao nível de endividamento anterior, de 

acordo com o que seria predito pela teoria de trade off. A estatística t (-3.5323) está na 

área de rejeição do teste bicaudal (t crítico = 2.7440). Portanto, a diferença entre ML 

anterior ao salto e a média de ML nos 4 trimestres após o salto é estatisticamente 

diferente de 0, o que leva à rejeição da hipótese nula. 

  

Resultados

W-value: 204.5

Diferença Média: 0.47

Soma de postos positivos: 204.5

Soma de postos negativoss: 291.5

Z-value: -0.8524

Média (W ): 248

Desvio- Padrão (W ): 51.03

Tamanho da amostra (N ): 31

Resultado 1 - Z-value

 Z-value é -0.8524. 

Result 2 - W-value

 W-value é 204.5. A distribuição é aproximadamente normal. Portanto, deve-se usar o resultado acima. 
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Tabela 7 – Teste t: duas amostras em par para médias  

(ML antes e após salto) 

 

                            Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma possível explicação para o novo nível de endividamento, que é estatisticamente 

diferente do valor anterior ao salto, pode estar relacionada com alterações nas 

condições de mercado. Para se analisar se, após o salto, a variável ML observada era 

estatisticamente diferente do ML estimado como ótimo pelo modelo TOBIT 1, foi feito 

novamente um teste t de diferença entre médias populacionais para dados pareados 

com nível de significância fixado em 1% e os resultados estão na Tabela 8 a seguir. A 

hipótese nula adotada considera que a diferença entre a média de ML após o salto 

(Média ML 4 trimestres pós salto) e a média de ML estimado pelo modelo TOBIT 1 para 

o mesmo período era estatisticamente igual a 0. Em outras palavras, o que foi testado é 

se, após o salto, o nível de ML observado era compatível com o valor de ML ótimo de 

longo prazo considerando-se a estimação via modelo TOBIT 1.  

 

 

 

  

ML no 

trimestre 

imediatamente 

anterior ao 

salto

Média ML 4 

trimestres 

seguintes

Média 0.7719 1.1066

Variância 0.5362 1.2082

Observações 32.0000 32.0000

Correlação de Pearson 0.9052

Hipótese da diferença de média 0.0000

gl 31.0000

Stat t -3.5323

P(T<=t) uni-caudal 0.0007

t crítico uni-caudal 2.4528

P(T<=t) bi-caudal 0.0013

t crítico bi-caudal 2.7440
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Tabela 8 – Teste t: duas amostras em par para médias 

(ML após o salto e ML ótimo estimado)

 

               Fonte: Elaboração própria. 

 

A estatística t (-0.4640) encontra-se dentro da região de aceitação da hipótese nula e, 

portanto, ela não pode ser rejeitada (t crítico = 2.7440). Logo, pode-se dizer que o nível 

de alavancagem que as empresas apresentaram após o salto é estatisticamente igual 

ao valor estimado como ML ótimo de longo prazo. Cabe ressaltar que o horizonte de 

análise é bastante curto quando comparado ao que a literatura sugere como velocidade 

de ajuste para a economia brasileira e que, portanto, as empresas podem ter retornado 

rapidamente ao valor compatível com o ótimo de alavancagem, mas podem demorar 

um pouco mais para retornarem aos níveis anteriores ao salto. 

Isso reflete um comportamento compatível com o que foi também observado por Denis 

e McKeon (2012): a preferência revelada das empresas ao retornarem ao 

endividamento compatível com o valor estimado como ótimo indica que elas estão 

preocupadas com sua estrutura de capital, ainda que o ajuste para o nível anterior ao 

salto não ocorra de forma rápida. No entanto, ao apresentar endividamento em patamar 

compatível com o estimado como ótimo de longo prazo, as empresas estão investindo 

em flexibilidade financeira. Isso é, níveis bem-comportados de alavancagem facilitam 

acesso a financiamentos quando surgem eventuais oportunidades de investimento. 

Média ML 4 

trimestres 

seguintes

Média ML 

TOBIT 1 nos 4 

trimestres 

seguintes

Média 1.1038 1.1750

Variância 1.2107 0.5669

Observações 32.0000 32.0000

Correlação de Pearson 0.6174

Hipótese da diferença de média 0.0000

gl 31.0000

Stat t -0.4640

P(T<=t) uni-caudal 0.3230

t crítico uni-caudal 2.4528

P(T<=t) bi-caudal 0.6459

t crítico bi-caudal 2.7440
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Esta visão é consistente com Campos e Nakamura (2015), em que se estudou a 

importância da flexibilidade financeira de longo prazo, medida pela relação entre o 

endividamento da empresa e o observado no setor ao qual ela pertence, para a 

otimização da estrutura de capital. Os autores concluíram que a folga financeira exerce 

papel relevante nas escolhas da estrutura de capital corrente; no entanto, seu efeito 

não era persistente no longo prazo. 

Observa-se também que a correlação entre superávits financeiros e variação de ML 

antes e depois do salto é baixa (ao redor de 7%), indicando que a ocorrência de 

superávits não influencia as variações de ML no período analisado, diferentemente do 

observado no caso das empresas norte-americanas. 

Esta pesquisa analisou dados trimestrais em um horizonte de 5 anos. Ainda que o 

período de análise seja relativamente curto quando comparado ao do estudo norte-

americano, o fato de que as empresas brasileiras se desviam de seu nível de 

endividamento de forma abrupta e corrigem tal movimento apenas parcialmente no 

curto prazo, mesmo na presença de superávits financeiros, indica que a teoria de trade 

off explica somente em parte o comportamento adotado pelas empresas brasileiras. Ou 

seja, a otimização da estrutura de capital parece não ser uma preocupação de primeira 

ordem, apesar de certamente ser levada em conta. Esse fato é consistente com a 

literatura que diz que os modelos empíricos tradicionais não incorporam todos os custos 

e benefícios de desviar-se da meta de alavancagem estimada como ótima. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Com base no estudo de Denis e McKeon (2012), este trabalho analisou se a 

manutenção de uma estrutura ótima de endividamento, de acordo com a teoria de trade 

off, descreve bem o comportamento observado nas empresas listadas na B3 no período 

de 2010 a 2016, e como essas empresas reagiram aos eventuais desvios observados. 

A teoria, notadamente a de trade off, parece não capturar todos os custos e benefícios 

que os administradores de empresas encaram ao tomar decisões acerca de seu 

endividamento. 

Foi possível observar que, assim como em Denis e McKeon (2012), aumentos no 

endividamento não são eventos raros e, quando ocorrem, são na maioria das vezes 

resultado de uma decisão deliberada das empresas de desviar-se de seu nível de 

endividamento ótimo. Isso indica que o compromisso com uma meta estacionária e pré-

determinada não é preocupação de primeira ordem. 

Considerando-se a alavancagem proativa das empresas, foi possível verificar que as 

empresas que se desviaram de seu ML ótimo não retornaram ao patamar de 

endividamento anterior ao desvio no curto prazo, conforme observado pelos resultados 

do teste t. Ou seja, se comportaram de forma contrária aos resultados esperados de 

acordo com a teoria de trade off. 

Esses resultados são consistentes com a literatura que sugere que as empresas 

almejam uma estrutura de capital ótima, mas suas necessidades de fluxo de caixa e 

investimentos podem levar a desvios transitórios. Também de acordo com a literatura, a 

estrutura de capital das empresas parece ser influenciada por diversos fatores 

simultaneamente. 

No entanto, as empresas voltam mais rapidamente para o valor de endividamento 

estimado como ótimo pelo modelo utilizado. Essa escolha de um nível de alavancagem 

compatível com o valor considerado ótimo de acordo com a teoria de trade off parece 

ser fruto de uma decisão deliberada para garantir flexibilidade financeira e que permite 

aproveitar eventuais oportunidades de investimentos. 
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Esta pesquisa considerou a descontinuidade na alavancagem observada como 

indicação de que os administradores tomam decisões com base em processos 

dinâmicos, e não olhando apenas para uma meta fixa de endividamento. 

Considerando-se que o padrão IFRS foi adotado apenas em 2010 no Brasil, ainda não 

há série longa o bastante para que sejam usados dados anuais, o que poderia trazer 

resultados mais sólidos para esta pesquisa. O contexto aqui descrito representa um 

cenário propício para o desenvolvimento de novas pesquisas incorporando maior 

horizonte de análise, outras métricas para medir a meta de alavancagem para 

empresas brasileiras e o papel do custo de ajustamento de estruturas de capital nas 

decisões dos administradores de empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



37 
 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Empresas por setor e subsetor 

Quadro 1 – Divisão de empresas por setor e subsetor 

Sector Empresa Subsetor 
Bens industriais 

 WLM Indústria e Comércio Comércio 
 Eternit Construção e engenharia 
 Portobello Construção e engenharia 
 Sondotecnica Construção e engenharia 
 Bardella Máquinas e equipamentos 
 Forja Taurus Máquinas e equipamentos 
 Indústrias Romi Máquinas e equipamentos 
 Inepar Máquinas e equipamentos 
 Kepler Weber Máquinas e equipamentos 
 Metalfrio Máquinas e equipamentos 
 Weg Máquinas e equipamentos 
 Embraer Material de transporte 
 Fras-Le Material de transporte 
 Marcopolo Material de transporte 
 Randon Material de transporte 
 Tupy Material de transporte 
 Valid Serviços 
 CCR SA Transporte 
 Ecorodovias Transporte 
 JSL Transporte 
 Log-In Transporte 
 Prumo Transporte 
 Santos Brasil Participações Transporte 
 Tegma Transporte 
 Triunfo Participações Transporte 
 Wilson Sons Transporte 

Consumo cíclico 

 Iochp-Maxion Automóveis e motocicletas 
 Metal Leve Automóveis e motocicletas 
 Plascar Participações Automóveis e motocicletas 
 B2W Digital Comércio 
 Dufry Comércio 
 Grazziotin Comércio 
 Guararapes Comércio 
 Lojas Americanas Comércio 
 Lojas Marisa Comércio 
 Lojas Renner Comércio 
 Saraiva Livraria Comércio 
 Viavarejo Comércio 
 Cr2 Construção civil 
 Cyrela Realt Construção civil 
 Direcional Construção civil 
 Even Construção civil 
 Eztec Construção civil 
 Gafisa Construção civil 
 Helbor Construção civil 
 JHSF Participações Construção civil 
 João Fortes Construção civil 
 MRV Construção civil 
 PDG Realty Construção civil 
 Rodobens Construção civil 
 Rossi Construção civil 
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 Tecnisa Construção civil 
 Trisul Construção civil 
 Viver Construção civil 
 Estácio Participações Diversos 
 Kroton Diversos 
 Localiza Diversos 
 Ser Educacional  Diversos 
 Hoteis Othon Hotéis e restaurantes 
 Melhor SP Mídia 
 Alpargatas Tecidos, vestuário e calçados 
 Cambuci Tecidos, vestuário e calçados 
 Cedro Tecidos, vestuário e calçados 
 Cia Hering Tecidos, vestuário e calçados 
 Coteminas Tecidos, vestuário e calçados 
 Dohler Tecidos, vestuário e calçados 
 Encorpar Tecidos, vestuário e calçados 
 Grendene Tecidos, vestuário e calçados 
 Karsten Tecidos, vestuário e calçados 
 Pettenati Tecidos, vestuário e calçados 
 Santanense Tecidos, vestuário e calçados 
 Springs Tecidos, vestuário e calçados 
 Teka Tecidos, vestuário e calçados 
 Tex Renaux Tecidos, vestuário e calçados 
 Vulcabrás Tecidos, vestuário e calçados 
 IGB S/A Utilidades domésticas 
 Nadir Figueiredo Utilidades domésticas 
 Whirlpool Utilidades domésticas 
 Bic Monark Viagens e lazer 
 Estrela Viagens e lazer 
 Tectoy Viagens e lazer 
Consumo não cíclico 

 Brasil Agro Agropecuária 
 SLC Agricola Agropecuária 
 BRF SA Alimentos processados 
 JBS Alimentos processados 
 Josapar Alimentos processados 
 M. Dias Branco Alimentos processados 
 Marfrig Alimentos processados 
 Minerva Alimentos processados 
 Minupar Alimentos processados 
 Sao Martinho Alimentos processados 
 Ambev  Bebidas 
 Pão de Açúcar Comércio e distribuição 
 Hypermarcas Diversos 
 Bombril Produtos de uso pessoal e de limpeza 
 Natura Produtos de uso pessoal e de limpeza 
Materiais básicos 

 Celulose Irani Madeira e papel 
 Duratex Madeira e papel 
 Eucatex Madeira e papel 
 Fibria Madeira e papel 
 Klabin  Madeira e papel 
 Suzano Papel Madeira e papel 
 Bradespar Mineração 
 MMX Miner Mineração 
 Vale Mineração 
 Braskem Químicos 
 Cristal Químicos 
 GPC Participações Químicos 
 Ferbasa Siderurgia e metalurgia 
 Gerdau Metais Siderurgia e metalurgia 
 Gerdau Siderurgia e metalurgia 
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 Panatlantica Siderurgia e metalurgia 
 Paranapanema Siderurgia e metalurgia 
 CSN Siderurgia e metalurgia 
 Usiminas Siderurgia e metalurgia 
Petróleo, gás e biocombustíveis 

 Cosan Petróleo, gás e biocombustíveis 
 Lupatech Petróleo, gás e biocombustíveis 
 Pet Manguinhos Petróleo, gás e biocombustíveis 
 Petrobrás Petróleo, gás e biocombustíveis 
 Petrorio Petróleo, gás e biocombustíveis 
 Queiroz Galvão Petróleo, gás e biocombustíveis 
 Ultrapar Petróleo, gás e biocombustíveis 
Saúde  

 BR Pharma Comércio e distribuição 
 Dimed Comércio e distribuição 
 Profarma Comércio e distribuição 
 Biomm Medicamentos e outros produtos 
 Cremer Medicamentos e outros produtos 
 Dasa Serviços médico-hospitalares, análises e diagnósticos 
 Fleury Serviços médico-hospitalares, análises e diagnósticos 
 Odontoprev Serviços médico-hospitalares, análises e diagnósticos 
Tecnologia da informação 

 Itautec Computadores e equipamentos 
 Positivo Computadores e equipamentos 
 Ideiasnet Programas e serviços 
 Totvs Programas e serviços 
Telecomunicações 

 Jereissati Telecomunicações 
 Oi Telecomunicações 
 Telefônica Telecomunicações 
 Tim Participações Telecomunicações 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo 2: Estatísticas descritivas dos modelos TOBIT 

  Tabela 1 – Estatísticas Descritivas Modelos TOBIT  

Bens Industriais     

 Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

Bardella     

ML Observado 1.38 0.26 1.82 1.02 

ML - TOBIT 1 1.39 0.21 1.72 1.12 

ML  - TOBIT 2 1.31 0.06 1.40 1.20 

Embraer     

ML Observado 0.98 0.21 1.58 0.70 

ML - TOBIT 1 0.98 0.19 1.44 0.68 

ML  - TOBIT 2 1.33 0.13 1.66 1.11 

Fras Le     

ML Observado 0.75 0.17 1.09 0.29 

ML - TOBIT 1 0.75 0.07 0.89 0.61 

ML  - TOBIT 2 0.84 0.22 1.12 0.00 

JSL     

ML Observado 0.81 0.16 1.16 0.60 

ML - TOBIT 1 0.82 0.15 1.05 0.62 

ML  - TOBIT 2 0.71 0.18 1.01 0.41 

Log In     

ML Observado 0.79 0.22 1.40 0.38 

ML - TOBIT 1 0.81 0.18 1.11 0.41 

ML  - TOBIT 2 0.74 0.13 1.13 0.47 

Metalfrio     

ML Observado 1.55 0.35 2.05 0.67 

ML - TOBIT 1 1.58 0.25 1.87 0.92 

ML  - TOBIT 2 1.21 0.16 1.38 0.73 

Prumo     

ML Observado 0.63 0.23 0.95 0.11 

ML - TOBIT 1 0.65 0.19 0.87 0.19 

ML  - TOBIT 2 0.85 0.38 1.26 0.00 

Randon 
Participações 

    

ML Observado 0.87 0.33 1.46 0.51 

ML - TOBIT 1 0.88 0.30 1.35 0.42 

ML  - TOBIT 2 0.98 0.24 1.36 0.67 

Sondotecnica     

ML Observado 0.33 0.55 2.09 -1.29 

ML - TOBIT 1 0.34 0.34 1.00 -0.23 

ML  - TOBIT 2 0.74 0.44 1.55 0.00 

Tupy     

ML Observado 0.75 0.15 1.06 0.54 
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ML - TOBIT 1 0.75 0.11 0.91 0.55 

ML  - TOBIT 2 0.94 0.19 1.26 0.61 

Wilson Sons     

ML Observado 0.38 0.08 0.54 0.22 

ML - TOBIT 1 0.39 0.06 0.49 0.26 

ML  - TOBIT 2 0.40 0.21 0.72 0.00 

 

Consumo Cíclico         

  Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

Coteminas         

ML Observado 0.81 0.13 1.02 0.55 

ML - TOBIT 1 0.82 0.12 1.01 0.65 

ML  - TOBIT 2 1.16 0.21 1.51 0.83 

Dufry         

ML Observado 0.48 0.11 0.79 0.28 

ML - TOBIT 1 0.49 0.07 0.60 0.35 

ML  - TOBIT 2 0.04 0.06 0.22 0.00 

Encorpar         

ML Observado 0.83 0.46 2.24 0.23 

ML - TOBIT 1 0.84 0.36 1.32 0.20 

ML  - TOBIT 2 2.29 0.12 2.55 2.10 

Estácio         

ML Observado 0.18 0.09 0.34 0.06 

ML - TOBIT 1 0.18 0.08 0.31 0.06 

ML  - TOBIT 2 0.24 0.31 0.97 0.00 

Estrela         

ML Observado 6.71 1.52 9.02 2.14 

ML - TOBIT 1 6.90 0.89 8.21 4.67 

ML  - TOBIT 2 2.40 0.24 2.72 1.59 

Hoteis Orthon         

ML Observado 2.96 1.22 5.41 1.20 

ML - TOBIT 1 3.03 1.13 5.09 1.59 

ML  - TOBIT 2 2.15 0.27 2.55 1.60 

Iochpe Maxion         

ML Observado 0.75 0.19 1.03 0.40 

ML - TOBIT 1 0.76 0.16 0.99 0.43 

ML  - TOBIT 2 0.69 0.31 1.17 0.21 

João Fortes         

ML Observado 0.89 0.15 1.10 0.53 

ML - TOBIT 1 0.90 0.11 1.03 0.61 

ML  - TOBIT 2 0.95 0.25 1.37 0.39 

Kroton         

ML Observado 0.20 0.12 0.62 0.06 
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ML - TOBIT 1 0.20 0.10 0.37 0.01 

ML  - TOBIT 2 0.28 0.33 0.95 0.00 

Metal Leve         

ML Observado 0.31 0.11 0.61 0.20 

ML - TOBIT 1 0.30 0.10 0.50 0.18 

ML  - TOBIT 2 0.59 0.23 0.85 0.09 

Nadir Figueiredo         

ML Observado 0.78 0.16 1.10 0.50 

ML - TOBIT 1 0.79 0.09 0.93 0.63 

ML  - TOBIT 2 1.72 0.21 2.08 1.48 

Pettenati         

ML Observado 1.00 0.15 1.24 0.65 

ML - TOBIT 1 1.02 0.10 1.19 0.89 

ML  - TOBIT 2 2.02 0.14 2.31 1.74 

Rodobens Imob         

ML Observado 1.25 0.20 1.64 0.96 

ML - TOBIT 1 1.26 0.11 1.47 1.07 

ML  - TOBIT 2 1.44 0.32 1.96 0.81 

Santanense         

ML Observado 0.51 0.18 0.84 0.21 

ML - TOBIT 1 0.51 0.18 0.77 0.21 

ML  - TOBIT 2 1.92 0.22 2.32 1.66 

Saraiva         

ML Observado 0.80 0.49 2.11 0.28 

ML - TOBIT 1 0.82 0.41 1.47 0.21 

ML  - TOBIT 2 1.33 0.41 1.98 0.57 

Springs         

ML Observado 1.10 0.23 1.41 0.69 

ML - TOBIT 1 1.12 0.21 1.39 0.80 

ML  - TOBIT 2 1.35 0.25 1.75 0.95 

Tectoy         

ML Observado 0.73 0.54 2.95 0.10 

ML - TOBIT 1 0.75 0.42 1.68 0.02 

ML  - TOBIT 2 1.95 0.39 2.44 0.52 

Teka         

ML Observado 3.10 0.56 4.05 2.26 

ML - TOBIT 1 3.14 0.49 3.90 2.22 

ML  - TOBIT 2 1.79 0.19 2.09 1.44 

Viver         

ML Observado 1.31 0.21 1.64 0.76 

ML - TOBIT 1 1.33 0.16 1.55 1.01 

ML  - TOBIT 2 1.33 0.16 1.55 1.01 

Whirpool         

ML Observado 0.26 0.08 0.41 0.15 
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ML - TOBIT 1 0.27 0.06 0.38 0.19 

ML  - TOBIT 2 0.65 0.29 1.21 0.17 

Consumo Não Cíclico         

  Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

Bombril         

ML Observado 1.99 0.86 3.35 1.11 

ML - TOBIT 1 2.02 0.80 3.42 0.97 

ML  - TOBIT 2 1.71 0.59 2.70 1.01 

Brasilagro         

ML Observado 0.24 0.08 0.51 0.11 

ML - TOBIT 1 0.25 0.04 0.35 0.19 

ML  - TOBIT 2 0.52 0.26 1.18 0.06 

JBS         

ML Observado 0.79 0.09 0.95 0.60 

ML - TOBIT 1 0.79 0.06 0.91 0.69 

ML  - TOBIT 2 0.82 0.23 1.39 0.25 

Minerva         

ML Observado 1.21 0.16 1.60 0.85 

ML - TOBIT 1 1.22 0.11 1.41 1.08 

ML  - TOBIT 2 0.92 0.26 1.48 0.48 

São Martinho         

ML Observado 0.65 0.15 0.97 0.23 

ML - TOBIT 1 0.67 0.11 0.89 0.48 

ML  - TOBIT 2 0.97 0.59 2.03 0.00 

Materiais Básicos         

  Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

Celul Irani         

ML Observado 1.06 0.18 1.43 0.83 

ML - TOBIT 1 1.05 0.16 1.39 0.81 

ML  - TOBIT 2 0.60 0.24 1.03 0.17 

Ferbasa         

ML Observado 0.16 0.09 0.49 0.07 

ML - TOBIT 1 0.16 0.08 0.33 0.06 

ML  - TOBIT 2 2.06 0.55 2.80 0.91 

Gerdau         

ML Observado 0.64 0.23 1.14 0.43 

ML - TOBIT 1 0.65 0.20 1.05 0.23 

ML  - TOBIT 2 1.72 0.36 2.39 1.07 

Gerdau Metais         

ML Observado 0.63 0.08 0.79 0.53 

ML - TOBIT 1 0.63 0.07 0.75 0.50 

ML  - TOBIT 2 1.77 0.67 2.90 0.45 

MMX Mineradora         

ML Observado 5.07 5.28 19.07 0.21 
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ML - TOBIT 1 5.27 4.48 12.09 -2.50 

ML  - TOBIT 2 3.55 2.49 8.00 0.67 

Suzano          

ML Observado 0.87 0.23 1.36 0.54 

ML - TOBIT 1 0.86 0.21 1.19 0.51 

ML  - TOBIT 2 0.24 0.31 0.91 0.00 

Vale         

ML Observado 0.43 0.19 0.75 0.19 

ML - TOBIT 1 0.44 0.17 0.78 0.16 

ML  - TOBIT 2 0.14 0.27 0.76 0.00 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis     

  Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

Cosan         

ML Observado 0.64 0.12 0.85 0.42 

ML - TOBIT 1 0.64 0.09 0.77 0.47 

ML  - TOBIT 2 0.38 0.45 1.39 0.00 

Petmanguinhos         

ML Observado 3.39 2.01 7.29 0.61 

ML - TOBIT 1 3.49 1.91 6.36 0.43 

ML  - TOBIT 2 2.59 0.96 4.18 1.18 

Petrobrás         

ML Observado 0.73 0.19 1.05 0.37 

ML - TOBIT 1 0.75 0.17 0.99 0.41 

ML  - TOBIT 2 0.90 0.83 2.50 0.00 

Petrorio         

ML Observado -1.26 5.21 3.27 -24.60 

ML - TOBIT 1 -1.31 3.42 2.74 -8.56 

ML  - TOBIT 2 0.13 0.27 1.02 0.00 

Qgep         

ML Observado 0.34 0.38 1.44 0.02 

ML - TOBIT 1 0.35 0.33 1.23 -0.13 

ML  - TOBIT 2 1.32 1.03 4.76 0.00 

Saúde         

  Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

BR Pharma         

ML Observado 0.56 0.33 1.24 0.06 

ML - TOBIT 1 0.58 0.29 0.97 0.02 

ML  - TOBIT 2 0.58 0.28 0.97 0.00 

Cremer         

ML Observado 0.58 0.12 0.81 0.35 

ML - TOBIT 1 0.59 0.07 0.71 0.48 

ML  - TOBIT 2 0.61 0.08 0.79 0.46 

Profarma         

ML Observado 0.62 0.30 1.39 0.23 
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ML - TOBIT 1 0.64 0.26 1.09 0.29 

ML  - TOBIT 2 0.62 0.16 0.90 0.35 

Tecnologia da Informação       

  Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

Positivo         

ML Observado 1.18 0.64 2.63 0.36 

ML - TOBIT 1 1.21 0.58 2.06 0.23 

ML  - TOBIT 2 1.17 0.40 1.75 0.42 

Itautec         

ML Observado 0.56 0.31 1.67 0.17 

ML - TOBIT 1 0.56 0.23 0.95 0.06 

ML  - TOBIT 2 0.60 0.35 1.33 0.01 

Telecomunicações 
    

 
Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

Oi 
    ML Observado 1.31 0.29 1.85 0.83 

ML - TOBIT 1 1.32 0.17 1.68 1.10 

ML  - TOBIT 2 0.86 0.11 1.09 0.72 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo 3: Evolução de ML durante o período analisado, por setor  

 

Gráfico 2 – Bens Industriais                             Gráfico 3 – Consumo Cíclico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria                                             Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 4 – Consumo Não Cíclico                      Gráfico 5 – Materiais Básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria                                             Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 6 – Petróleo, Gás e Biocombustíveis  Gráfico 7 – Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria                                             Fonte: Elaboração própria 

 

 

  

Gráfico 8 – Tecnologia da Informação               Gráfico 9 – Telecomunicações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria                                             Fonte: Elaboração própria 
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