
1199601375
1111111111111111 1111111 li 111111111111 111

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO
DA

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION

ESTRUTURA DE CAPITAL
UMA EXPLORAÇÃO PRELIMINAR DA ABORDAGEM

PECKING ORDER NO BRASIL

António Augusto Negreiros Vaz Simões Pereira

Orientador: Professor Cláudio Villar Furtado

SÃO PAULO
1995



ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO
DA

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRA TION

ESTRUTURA DE CAPITAL: UMA EXPLORAÇÃO PRELIMINAR DA
ABORDAGEM PECKlNG ORDER NO BRASIL

António Augusto Negreiros Vaz Simões Pereira

Orientador: Professor Cláudio Villar Furtado

\. Monografia apresentada à Coordenadoria do
MBA, da EAESP - FGV, para obtenção do
título de Mestre em Administração de
Empresas - Opção MBA.

~ II
Fundação Getulio Vargas .
Escola de Administrac;.ão
rt~ Em" resas de S1!lo P"1I10

Bihlioft"ca

1199601375

SÃO PAULO
1995



AGREDlMENTOS

Faz-se obrigatório aqui o agradecimento a um grupo de
pessoas, sem o apoio das quais teria sido impossível, não
só concluir este trabalho como o próprio MBA.

Sr. Sebastião Ferraz de Camargo Penteado (in memorian)

Dr. Vicente de Camargo Sampaio

Prof. Cláudio Villar Furtado

Os amigos Vicente Avelar, Roberto Shiratori e Ocirema
Simões

Vivian Schmalzigaug

e

acima de tudo, meus pais.



ÍNDICE

1.INTRODUÇÃO '...................... 1
2.ESTRUTURA DE CAPITAL.................................. 3

2.1 Teorias da Estrutura de Capital ...........•....... 5
2.1.1 Existência de Custos de Insolvência 6
2.1.2 A Hipótese de Expropriação de Riqueza

dos Credores................................ 7
2.1.3 Custos de Agency.... ........................ 9
2.1.4 Modelos baseados em Assimetria de

Informação. ................................. 13
2.1.5 Estratégia Competitiva e Relação de

Insumos Produto 15
2.1.6 Teorias baseadas em Questões de Controle

Corporativo· 16
2.1.7 Outras classificações 16

3.A HIPÓTESE PECKING ORDER..... • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •• 18

3.1 Um modelo para Pecking Order 19
3.1.1 Definição do problema 20
3.1.2 Premissas Básicas 22
3.1.3 O Modelo: Exemplo Introdutório 23
3.1.4 O Modelo: Generalização ~: 29

4.A REALIDADE BRASILEIRA 35
4.1 O Ambiente Econômico Brasileiro 36

4.1.1 Tamanho do Mercado de Capitais 37
4.1.2 Escassez de Fontes de Financiameno de

longo prazo ·............ 38
4.1.3 Aspectos Tributários e Contábeis 40

4.2 As conclusões de Millan e Nakamura, relativas a
Pecking Order no Btasil. 41
4.2.1 As conclusões de Millan " 41
4.2.2 As conclusões. de Nakamura 43

5.A IDÉIA DE UMA INVERSÃO EM PECKING ORDER .••••••••••••. 44
5.1 Debêntures Repactuáveis ....•.................... 44
5.2 Um modelo de valorização para Debêntures

Repactuáveis. ................................... 47
6.FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES............................... 54
7.METODOLOGIA. .......................................... 55



8.TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 58

8.1 Parte I...
8.2 Parte lI.. ......
8.3 Parte 111..
8.4 Parte IV ..

58
61
68
70

9·.CONCLUSÕES GERAIS 71
10.BIBLIOGRAFIA ; 76

ANEXO I 88



l.INTRODUÇÃO

A estrutura de. capital das empresas tem sido objeto de um

grande número de estudos e trabalhos empíricos. Desde o ;r-.
aparecimento das primeiras teorias, tem-se procurado explicar
de que forma as empresas concebem a estrutura de

financiamento de suas atividades e, mais do isso, de que

maneira essa estrutura afeta o valor da empresa. Deu-se assim

origem a uma série de teorias e modelos que preconizam

polí ticas de financiamento orientadas para a maximização do
valor da empresa. Dentro de uma escala de tempo, praticamente

todo esse conhecimento foi acumulado nos últimos 35 anos,

tendo sido, em sua grande maioria, desenvolvido nos Estados

Unidos.
Este trabalho tem por objetivo, essencialmente, estudar um
dos modelos que procuram explicar as políticas de concepção

de estrutura de capital. Embora já usado em 1961 por

Donaldson(19) , o termo pecking order rotula um modelo criado
em 1984 por stwart Myers e Nicholas Majluf (51), segundo o
qual as empresas, procuram financiar seus novos investimentos

dando prioridade aos recursos internamente gerados e, uma vez
esgotados estes, aderem ao uso de instrumentos de
financiamento externo segundo uma ordem determinada pelo
risco inerente a cada um deles. Visto de uma outra forma; o
modelo advoga que as empresas estarão preocupadas não em
manter uma dada estrutura de capital fixa, mas sim em evitar
que, num mundo de assimetria informacional, os mecanismos de
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sinalização, decorrentes do uso dos diversos titulos, tornem j
racional a rejeição de projetos economicamente viáveis e que,

portanto, aumentariam o valor da empresa.

Estaremos buscando, não a validade do modelo, mas sim,
indicações .de que ele se mostre adequado para explicar as

'Ypoli t í cas de estrutura de capital nas empresas brasileiras.

Além disso, procuraremos também verificar se há indicações

relativas a uma inversão na ordem de preferências do modelo,

quando considerado para a realidade brasileira.

Assim sendo, numa primeira parte apresentamos uma -sintese

das teorias de estrutura de capital atualmente existentes,
y

terminando com a abordagem da teoria de pecking order.

Em seguida, voltamos nossa atenção para a realidade

brasileira procurando avaliar de que maneira este último
modelo a ela se adequa. Aqui, não só analisamos as conclusões

de dois trabalhos anteriores relativos ao tema, como também

desenvolvemos um modelo de valorização de debêntures, próprio
à nossa realidade, sugerindo neste contexto, uma inversão na

ordem de preferências pressuposta no modelo.
Por último apresentamos nossa pesquisa feita junto às
empresas e as conclusões gerais que dela extraimos.
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2.ESTRUTURA DE CAPITAL

o termo estrutura de capital diz respeito à composição dos

recursos pelos quais uma empresa financia suas atividades ou, r
mais especificamente, ao modo pelo qual a empresa pondera o
lado direito do seu balanço. Em termos simples, as fontes de

financiamento são as dívidas, de curto e longo prazo, e o

capital próprio. A teoria da estrutura de capital trata de

verificar e estudar as relações entre a composição dos

recursos de financiamento e o valor da empresa, procurando

indicar qual deve ser portanto a estrutura de capital que

maximize esse valor ou, na inexistência desta estrutura

ótima, indicar e evidenciar a melhor forma da empresa buscar
e balancear seus recursos, sempre na ótica da maximização do

seu valor. Por outro lado a estrutura de capital assume

importância nos problemas de análise de investimento, já que

o custo de capital é diretamente dependente desta. Constitui-
se hoje numa das mais estudadas áreas de finanças, o que se

torna evidente pela enorme quantidade de pesquisa teórica e
empírica dedicada ao assunto nos últimos 35 anos. Harris e
Raviv (1991) (28) apontam o estudo de Modigliani e Miller
(47), publicado em 1958, como o marco inicial da teoria
moderna da estrutura de capital. Nesse estudo, MM demonstram
que, sob um conjunto de premissas básicas, o valor da empresa

é independente da sua estrutura de capital. A chamada

proposição I de MM diz:
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"0 valor de mercado de qualquer empresa é independente de sua

estrutura de capital e é dado pela capitalização de seu

retorno esperado à taxa apropriada à sua classe de risco".

Segundo MM portanto, o valor da empresa é independente de sua

estrutura de financiamento, sendo apenas função de suas

decisões de investimento. Entretanto, Modigliani e Miller

part em, como já dito, de uma série de premissas as quais

delineiam um estado de mercado de capitais perfeito. Senão

vejamos:

• Nos mercados de capitais não há custos de transação.

• Indivíduos podem emprestar à taxa livre de risco.

• Não há custos de insolvência.
• As empresas só emitem dois tipos de ativos financeiros:

títulos de dívida sem risco e ações.

• Todas as empresas estão na mesma classe de risco.
• O imposto de renda sobre empresas constitui-se na única

forma de arrecadação do governo.
• Todos os fluxos de caixa são perpetuidades, ou seja, não há

crescimento.
• Administradores e investidores possuem a mesma informação.

Não há assimetria informacional.
• Os administradores agem sempre no interesse da maximização

da riqueza dos acionistas. (Não há custos de agency).

Um trabalho posterior de MM (1963) (48) acrescenta a
existência de IR sobre as empresas levando à conclusão

teórica que a estrutura ótima seria aquela contendo 100% de
dívida.No mesmo ~no, Miller publica um novo estudo onde
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inclui o IR de pessoa física concluindo na existência

possível de uma estrutura ótima a nível agregado, embora

mostre ser irrelevante qualquer tentativa, por parte de uma

empresa isolada, de estabelecer uma estrutura ótima de

capital. MM traçam, de facto, o mapa inicial que os estudos

posteriores iriam seguir-se. A quantidade de estudos teóricos

e empíricos que a partir de então surgiu é notável, o que

aliás deu origem a diversos trabalhos de levantamento, entre

os quais podemos citar os papers de Harris e Raviv

(1991) (28), Taggart (1985) (69), Masulis (1988) (43) e muitos

outros. Além disso, diversos autores adotam diferentes
critérios para classificar os estudos relativos ao tema. A

diversidade de abordagens originou, de fato, as teorias da.
estrutura do capital que são, no fim de contas, os objetos de

classificação desses trabalhos. Não é, obviamente, nosso

objetivo dar uma lista exaustiva dessas teorias. Entretanto,

faz-se necessária a criação de um sistema de referência que

nos possibilite um melhor entendimento das ideias mais à

frente expostas.

2.1 Teorias da estrutura de capital

As teorias de estrutura de capital são orientadas para a
definição e busca de uma estrutura ótima de capital, ou de
uma política de financiamento que maximize o valor da
empresa. Da mesma forma, os estudos empíricos propõem-se à

verificar a sua validade.
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A classificação das teorias que se seguiram ao marco inicial

de MM, costuma ser dada, por conseguinte, em função de

fatores ou forças que regem a busca de uma estrutura de
capital ótima. Surgem assim os diferentes grupos de teorias,

baseadas em:

• Existência de custos de insolvência
• Possibilidade de expropriação da riqueza dos credores
• Custos de agency
• Assimetria de informação
• Estratégia competitiva e relação de insumos/produto
• Questões de controle corporativo.
Vejamos rapidamente algumas conclusões relativas a cada grupo

de teorias.

2.1.1 Existência de custos de insolvência:

Teorias deste grupo baseiam-se na existência dos custos de
insolvência, que são, portanto, os custos decorrentes do
processo de insolvência da empresa. Partindo da idéia de risco
financeiro e do modelo MM com impostos, estes trabalhos
determinam uma estrutura de capital ótima, função da
quantidade de dívida e da probabilidade de insolvência e
consequentes custos.De facto, à medida que essa dívida
cresce, se por um lado aumenta os tax shields, por outro
aumenta também o risco de insolvência. Nas palavras de
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Copeland e Weston (13), "A relação ótima de dí vida/ capi tal

próprio é determinada tomando-se crescentes quantidades de

dívida até que o ganho marginal de alavancagem se iguale ao

valor esperado da perda marginal decorrente dos custos de

insol vência." Trabalhos importantes neste grupo de teorias

são: Baxter (1967) (7); Stiglitz (1972) (67); Kraus e

Litzenberger (1973) (36 e Kim (1978) (33).

2.1.2 A hipótese da expropriação de riqueza dos credores:

Com base em uma série de premissas, Black e Scholes

(1973) (8), desenvolveram a idéia de que o capital próprio de

uma empresa alavancada pode ser visto como uma opção de

compra sobre os ativos da empresa. Ou seja, quando os

acionistas emitem títulos de dívida estão, na realidade,

vendendo os ativos da empresa embora não o controle ) em

troca de numerário e de uma opção de compra. Na data de

vencimento dos títulos, que é também admitida como data de

maturidade da opção, temos portanto as seguintes

possibilidades:

• Se o valor da empresa V for maior que o valor de face dos

títulos D, então os acionistas exercem sua opção pagando o

principal aos credores;

• Se V for menor que D, os acionistas não exercem sua opção e

portanto a empresa passa para as mãos dos credores, sendo

assim decretada sua insolvência.
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Para desenvolver esta hipótese, consideremos uma situação

especial, na qual:

• A empresa emite títulos de dívida de coupon zero;
• A taxa livre de risco é conhecida e é não estocástica;

• Há expectativas homogeneas a respeito do processo
estocástico que descreve a evolução do valor dos ativos da

empresa;

• Valem as proposições de Modigliani e Miller;

• Mudanças que afetam o risco sistemático ou o retorno

esperado dos diferentes titulos não são antecipadas;

• Acionistas e credores são entidades separadas, ou seja, um
indivíduo não pode ser, ao mesmo tempo, acionista e credor;

ou é acionista, ou é credor. Mais genericamente, acionistas

e credores têm carteiras de riscos diferentes.
Numa situação inicial, a empresa possui uma dada quantidade

de dívida. Seus credores possuem portanto um direito sobre os
ativos da empresa. Se nova divida, for emitida, os novos

credores possuirão também direitos sobre os mesmos ativos. Se
os acionistas não têm restrições decorrentes do pagamento
contratual de juros, então há uma perda de riqueza para os
credores existentes. Com efeito, o direito dos credores sobre
os ativos se dilui, já que agora o número de credores é
maior, embora o total dos ativos não se aLtere. Se a nova
dívida é usada para recomprar ações, então o valor da empresa
não se altera. Como o valor dos ativos é diluído pelos novos
credores, o valor de mercado dos títulos de dívida diminui.
Como o valor da empresa permanece constante, o valor
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expropriado dos credores é transferido para os acionistas,
aumentando sua riqueza. Este é portanto o processo de
expropriação de riqueza dos credores. Assim sendo, segundo a
teoria das opções, num mundo sem coupons e sem custos de
transação, quanto maior a dívida, maior a riqueza dos
acionistas. Isso choca-se frontalmente com a teoria de
Modigliani e Miller. A explicação desta contradição reside no
fato de que a emissão da nova dívida é informação não
acessível antes que ocorra, ou seja, é informação não
antecipada. Fossem os credores capazes de prever ou conhecer
a probabilidade dos acionistas expropriarem sua riqueza,
exigiriam, obviamente, uma taxa maior que compensasse o risco
adicional. De qualquer maneira, os credores podem proteger-se
contra essas expropriações.
Interessa aqui, sobretudo, perceber-se que a teoria das
opções fornece uma rationale para a determinação de uma
estrutura de capital.

2.1.3 Custos de agency

Esta abordagem trata a estrutura de capital como resultante
dos custos decorrentes dos conflitos de interesses entre
administradores e acionistas, bem como entre acionistas
majoritários e minoritários.Tais custos são denominados
custos de agency. Uma relação de agency, tal como definida
por Jensen e Meckling (1976)(32), é um contrato sob o qual
uma ou mais pessoas, o(s) principal(s), encarregam outra
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pessoa, o agente, de realizar um serviço em seu benefício,

envolvendo a delegação de poderes de decisão. Partindo-se do

princípio de que ambas as partes agem em busca da maximização

se sua própria utilidade, é de se esperar que nem sempre o

agente atue em prol da maximização do principal. Este, ciente
disso, irá portanto incorrer em custos de monitoramento da

atividade do agente. Por sua vez, o agente pode incorrer em

custos relacionados à garantia de que ele próprio não se

desviará dos interesses do principal os bonding costs.

Ainda que esses custos sejam efetivamente incorridos haverá
perdas para o principal, chamadas perdas residuais. O

somatório dos custos de monitoramento, bonding costs e perdas

residuais constituem os custos de agency. Os conflitos entre

acionistas e credores e entre acionistas majoritários e

minoritários criam dois grupos de custos deagency:custos de

agency do capital de terceiros e custos de agency do capital
próprio .Os custos de agency do capital de terceiros estão

portanto associados à relação de conflito entre os
acionistas, neste caso os agentes, e os credores, no papel de
principal. De facto, por sua responsabilidade juridicamente
limitada, os acionistas estão sempre prontos a aceitar
projetos de alto risco/retorno: se há sucesso, obtêm maiores
ganhos; se há fracasso, a perda é dividida com os
credores.Neste sentido os credores protegem-se através de
cláusulas contratuais visando garantir o recebimento dos
juros e o principal da dívida.Reconhecendo a existência de
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custos de agency os credores exigem taxas de juros mais

altas.
Os custos de agency do capital próprio são decorrentes do

conflito entre acionistas minoritários principais e

acionistas majoritários agentes que controlam e

administram a empresa. Os acionistas minoritários incorrem em

custos de monitoramento para evitar que os majoritários ajam
em seu próprio e único benefício. Tais custos são arcados

pelos próprios majoritários. Na realidade, o acionista

minoritário entrante, percebendo a existência de custos de

agency, estará disposto a pagar um preço menor pelas ações,

relativamente ao que pagaria na inexistência destes. De forma

geral podemos portanto dizer que:

Os custos de agency do capital de terceiros, ~ ,aumentam com

endividamento.
Os custos de agency do capital próprio, As, diminuem com o

endividamento.
Está assim criado um modelo de estrutura ótima de capital
baseado nos custos de agency. O gráfico abaixo deixa claro

esse modelo.
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Custos
de
agency

B/(B + S)

Figura 1: Relação entre custos de agency e nível de

endividamento.
Fonte: COPELAND, T. E. e WESTON, J. F. (13)

Algumas conclusões importantes decorrentes destes modelos

são:
A alavancagem está positivamente relacionada com:
Valor da empresa, probabilidade de insolvência, grau de

extinção de regulação, fluxo de caixa livre, valor de

liquidação, probabilidade da empresa ser alvo de takeover e

reputação da administração.
A alavancagem está negativamente relacionada com:
Extensão de oportunidades de crescimento

Cobertura de juros
Probabilidade de reorganização após insolvência

Uma importante conclusão, derivada do fato de que a

alavancagem e o valor da empresa são positivamente
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relacionados, reside no fato de que mudanças na estrutura de

capital' causadas por aumento (diminuição) da alavancagem são

acompanhadas por aumentos (decréscimos) no preço das ações.
Os trabalhos mais importantes dentro da abordagem dos custos

de agency são: Jensen e Meckling
Thakor (1989) (30), Harris e

(1990) (68), e outros.

(1976) (32), Hirschleifer e

Raviv (1990) (27), Stulz

2.1.4 Modelos baseados em assimetria de informação

Este grupo de modelos parte do relaxamento da premissa de MM

de homogeneidade de informação entre administradores e

investidores. Com efeito, os modelos baseados em assimetria

de informação partem justamente da admissão do fato de que os
administradores (insiders) possuem informação privilegiada

acerca dos retornos futuros da empresa; bem como de suas
oportunidades de investimento, que o mercado não tem. Os
modelos baseados em assimetria informacional podem ser

divididos em duas vertentes:

l-Numa primeira, a escolha da estrutura de capital da firma
sinaliza aos investidores externos a informação dos insiders.
A partir da idéia de que o valor da empresa é função da
valorização do retorno percebido pelo mercado Ross sugere que
mudanças na estrutura de capital alteram as percepções do
mercado acerca do valor da empresa. Desta forma, a
administração pode alterar a estrutura de capital em função
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das percepções que essa alteração irá provocar no mercado. Ou

seja, as mudanças na estrutura de capital são orientadas de

forma a que as percepções delas decorrentes tornem máximo o

valor percebido da empresa. Incluem-se nesta abordagem os

trabalhos de Ross (1977) (56), Leland e Pyle (1977) (38), e

Blazenco (1987) (9).

2-Numa outra, a estrutura de capital é desenhada de forma a

minimizar as ineficiência nas decisões de investimento,

causadas pela assimetria de informação. A idéia que norteia

esta abordagem reside na possibilidade da administração,

agindo no interesse dos acionistas j á existentes, rej ei tar

projetos de VPL positivo, pelo fato de que se houver

necessidade de emissão de novas ações, esta emissão pode

provocar, via sinalização ao mercado, uma perda de valor das

ações existentes superior ao VPL do proj eto. Assim sendo a

estrutura de capital deve ser orientada de forma a evitar

este tipo de ineficiência. Surge, dentro deste grupo de

trabalhos, a hipótese de Pecking Order, segundo a qual a

administração escolherá a forma de financiamento de um novo

proj eto mediante um sistema de preferências que permite a

minimização da sinalização negativa do valor da empresa, e

portanto das ineficiências daí advindas. Esta teoria será

abordada com detalhe no próximo capítulo. Estão neste grupo

os trabalhos de Myers e Majluf (1984) (51), Myers (1984) (50),

Krasker (1986) (35), Nar ayanan (1988) (53), Brennan E Kraus
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(1987) (5), Noe

(1989) (15).

(1988) (54) e Constantinides e Grundy

As teorias assentes em assimetria informacional trazem, em
resumo, três preocupações fundamentais:

l-Reações do preço das ações à emissão ou troca de títulos;
2-Grau de alavancagem;

3-Se as empresas seguem uma política de pecking order na

emissão de títulos.

2.1.5 Estratégia competitiva e relação de insumos produto

É recente o aparecimento de modelos de estrutura de capital

baseados nas teorias de organização industrial.Harris e Raviv
(1991) (28), classificam esses modelos em dois grupos: um
deles concentra-se nas relações entre estrutura de capital e

estratégia competi tiva no mercado de produtos; no outro são

exploradas as relações entre estrutura de capital e as
características do produto·· ou seus insumos. As principais
conclusões até agora tiradas destes modelos são:

• Empresas oligopolistas tendem a ter maior grau de
endividamento do que empresas monopolistas ou em mercados

competitivos.
• Da mesma forma, em empresas oligopolistas a dívida tende a

ser de prazo mais longo.

• A capacidade de endividamento cresce com a elasticidade da
demanda.
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• Empresas que produzem produtos especializados (únicos), ou

de alta qualidade, e onde a necessidade de alta reputação é

grande, tendem a ter menos endividamento.

• Empresas mui to sindicalizadas ou onde as habilidades de
seus trabalhadores são facilmente transferíveis, são mais

endividadas.

2.1.6 Teorias baseadas em questões de controle corporativo

Os trabalhos deste grupo abordam basicamente as relações

entre estrutura de capital e as condições de

takeovers.Algumas conclusões desses trabalhos são:

• Empresas alvo de takeovers costumam aumentar seu nível de
endividamento, e isso reflete-se positivamente no preço das

ações.
• A alavancagem é negativamente correlacionada com o sucesso

dos tender offres.

• Targets de tender offers fracassados terão, em média, mais
dívida do que targets de proxy fights.

• Targets cujo takeover é mais caro são menos endividados,
mas recebem um prêmio maior se o takeover ocorrer.

2.1.7 Outras classificações

Em seu artigo de 1984,
Myers (50), distingue duas

capital:

The Capital Structure Puzzle,

formas de pensar em estrutura de
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1- Uma abordagem estática (static tradeoff framework)na qual

a empresa é vista como perseguindo uma estrutura de capital

target por ela definida.
2- Uma abordagem em sistema de preferências (pecking order

framework), na qual uma empresa não tem uma estrutura de

capital target, mas financia-se numa dada ordem de

preferência, ou seja,

e, emitindo títulos,

dá prioridade ao financiamento interno

dá prioridade à dívida recorrendo, em

última instância, à emissão de ações.
Como se pode ver, todas as teorias que buscam uma estrutura

ótima dentro de alguma relação de tradeoff, pertencem à

primeira categoria, enquanto que as teorias que levam em

conta um sistema de preferências ou prioridades nos

instrumentos de financiamento se encaixam na segunda

categoria. É redundante que a teoria de pecking order se

encontra neste último grupo.
Por último, é interessante mencionar que Copeland e Weston

(13), classificam os estudos empíricos em duas categorias:

• Estudos cross-sectional que procuram explicar as

alavancagens financeiras observadas como função de:
impostos, tax shields independentes de dívida, custos de
agency potenciais, alavancagem operacional, etc. Como o
próprio nome diz, são estudos que observam, num determinado
instante, alguma relação para um dado número de empresas .

• Estudos de séries temporais, onde a preocupação está

vol tada para as relações entre mudanças na alavancagem e
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mudanças simultâneas no valor da dívida e capital próprio

na data de anúncio de um evento que altere a alavancagem.

3. A HIPÓTESE PECKING ORDER

o termo Pecking Order surge, pela primeira vez, em 1984 no

artigo de Myers (50), The Capi tal Structure Puzzle. Embora a
idéia já estivesse presente em Donaldson (1961) (19) é Myers

que apresenta uma descrição formal e modelada da teoria. Na

realidade o modelo que sustenta a idéia de pecking order

tinha sido elaborado, na mesma época, pelo próprio Myers

juntamente com N. Majluf(51) no artigo Corporate Financing

and Investment Decisions when Firms Have Information that

Investors do not Have.

Myers começa por apresentar a teoria através de seus

principais pontos:
l-As empresas preferem financiar-se com recursos internos;

2-Adaptam seus índices target de distribuição de dividendos

às suas oportunidades de investimento, embora as políticas
de dividendos sejam bastante inerciais, sendo os índices de
distribuição de dividendos gradualmente ajustados em função
das oportunidades de investimento;

3-Políticas de dividendos inerciais
imprevistas na rentabilidade e
investimento implicam em que

além de flutuações
nas oportunidades de
os fluxos de caixa

internamente gerados possam ser maiores ou menores que os
montantes de investimento: se forem maiores, a empresa paga
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o endividamento ou investe em caixa e títulos negociáveis;

se forem menores, a empresa reduz suas despesas ou vende os

títulos negociáveis.

4-No caso do financiamento externo ser necessário, as

empresas emitem, primeiramente os títulos mais seguros. Ou

seja, elas começam com dívida, seguindo então, em ordem de

preferência, para títulos híbridos como títulos

conversíveis ou mesmo ações preferenciais e, finalmente,

como última alternativa, emitem ações ordinárias.

Neste contexto não há uma composição target de dívida e
capital próprio, uma vez que existem dois tipos deste último:

interno e externo. O capital próprio interno encabeça a lista
de ordem de preferência e o externo está justamente no fim

dessa lista, em último lugar portanto. O índice de

endividamento

reflete então

externo.

leia-se estrutura de capital )de cada empresa

sua necessidades acumuladas de financiamento

3.1 Um modelo para pecking order

Uma argumentação possível da hipótese pecking order usa os
custos de emissão de títulos. Esse argumento pode ser

descrito da seguinte forma:
• As empresas preferem financiamento interno porque o

financiamento externo implica em custos de emissão de

títulos de dívida ou ações.
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• Sendo necessário o financiamento externo, haverá

preferência pela emissão de dívida já que os custos

envolvidos serão inferiores aos custos da emissão de ações.
Apesar de lógica, a argumentação é fraca, pois os custos de

emissão não têm dimensão suficiente para relegar a segundo

plano as relações entre benefícios fiscais e custos de
insolvência, tratadas nas teorias estáticas.

O modelo que sustenta a hipótese pecking order surge no

âmbito da assimetria informacional. De facto, Myers e

Majluf(51) partindo, entre outras, da premissa de informação

assimétrica, constroem um modelo que justifica a teoria. t

esse modelo que em seguida passamos a apresentar.

3.1.1 Definição do problema

Em termos simples, imaginemos uma empresa com um dado ativo

existente e uma oportunidade de investimento. Suponhamos que

optando por tal investimento a empresa necessite emitir ações
para levantar o capital necessário .Além disso, admitamos um
mundo onde os mercados de capitais são perfeitos, não havendo
impostos, custos de transação, assimetria de informação, etc.

Nestas condições,
seguinte regra:
presente líquido

a teoria tradicional de finanças daria a
investir na oportunidade se seu valor

for positivo, independentemente do seu

financiamento ser interno ou externo.
Agora mudemos um pouco a situação: imaginemos que os
administradores têm informação privilegiada acerca dos ativos
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e da oportunidade de investimento, ou seja, têm mais

informação que o mercado. O que muda? Nada, desde que os
administradores- aceitem, de facto, todo o proj eto de

investimento cujo valor presente líquido seja positivo.Em tal

situação, as ações que os investidores comprarem estarão, em

média, corretamente precificadas. Acontece, no entanto, que a
informação que os administradores possuem acerca do novo

proj eto pode, em alguns casos, ser de tal forma favorável

que, agindo no interesse dos acionistas já existentes, os

administradores optem não emitir novas ações ainda que isso

implique em rejeitar um proj eto de VPL positivo. Em outras

palavras, a perda que os acionistas já existentes teriam pela

emissão de novas ações seria maior que o ganho (VPL)

proveniente da oportunidade de investimento. Em quê isto

implica? No seguinte: os investidores potenciais

compradores das ações da empresa ), conscientes de sua
relativa ignorância em relação à administração,

emissão de ações como um sinal posi tivo
lerão a não

acerca das
expectati vas da empresa. Contrariamente, a emissão de ações
sinalizar-lhes-á más perspectivas. Evidentemente, tais sinais
determinarão os preços que os investidores estarão dispostos
a pagar pelas ações o que, por sua vez, é determinante da
decisão dos administradores, de emitir/investir.
Está assim posto o problema: se a administração opta
efeti vamente por não emitir ações rejeitando um proj eto de
VPL positivo, o investimento real de capital estará mal

alocado e o valor da empresa reduzido. Os administradores

r '--,
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estarão então preocupados em arranjar a estrutura de capital

de forma a evitar a possibilidade de uma tal situação. O

modelo de Myers e Maj luf mostra em que condições se dá o

problema e, a partir disso, justifica as atitudes da
administração no sentido de evitar o problema.

3.1.2 Premissas básicas

O modelo parte das seguintes premissas básicas:

l-A administração da empresa possui informação que os
investidores não possuem, e ambas as partes são conscientes

disso.

2-0s mercados de capitais são perfeitos e eficientes com

respeito à informação publicamente disponível.Em outras

palavras, vale a hipótese semi forte da eficiência de

mercados.
3-Não há custos de transação na emissão de ações.

4-0 valor de mercado das ações é igual ao seu valor futuro
esperado, condicionado portanto a qualquer informação

disponível ao mercado.
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3.1.3 O modelo: Exemplo introdutório

Seja então urna empresa com um dado ativo existente e urna
oportunidade que requeira um investimento I. Este

investimento pode ser financiado de três maneiras:

• Emitindo ações

• Usando caixa
• Vendendo dívida.
Chama-se folga financeira S, à sorna do caixa disponível e dos

títulos negociáveis. Se portanto, S<l, então para aceitar o

projeto a empresa terá que emitir ações, de modo a levantar
uma quantia E=l-S.
Este modelo se desenvolve em três momentos que se

caracterizam pelas diferenças de informação disponível à

administração, e ao mercado, em cada um deles.
Chamemos então esses três momentos de t=-l, t=O e t=+l.

• Em t=-l, o mercado tem as mesmas informações que os

administradores.
• Em t=O, os administradores recebem informação adicional a

respei to do valor da firma e da oportunidade de

investimento.
• Em t=+l, o mercado consegue as informações acerca do valor

da empresa e da oportunidade de investimento.
Vejamos qual o teor dessas informações em cada momento e para

cada parte.
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Em t=-l, as informações disponíveis são, como vimos, comuns a

administradores e investidores. Tais informações são:

A=E(Ã), ou seja, o valor futuro esperado( em t=O ) dos ativos

existentes.Ã representa a distribuição dos possíveis valores
dos ativos em t=O. ~
B=E(B) , onde, da mesma forma, B representa a distribuição dos

valores possíveis VPLs da oportunidade de investimento em
t=O.
S, a folga financeira.

Em t=O, onde se caracteriza um estado de assimetria de
informação, temos:

Administradores: Neste momento, os administradores já sabem

os valores a e b, realizações de A e B respectivamente. Note-
se que a>=O e b>=O.
Investidores: Estes, por sua parte, continuam com a mesma
informação que possuíam em t=-l, ou seja, E(A) e E(B).
S continua sendo de conhecimento comum.

Em t=+l, estabelece-se novamente a simetria informacional. Os
investidores têm acesso a a e b, e os administradores
continuam com a mesma informação que tinham em t=O.Ou seja,
todos têm a, b e S.

Este modelo parte do princípio de que os administradores agem
no interesse dos acionistas já existentes, e de que estes são
passivos, isto é, não comprarão as novas

termos do referencial acima montado,

ações emitidas.Em
os acionistas já
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existentes são aqueles que possuem ações no início de t=O.
Assim sendo, os administradores agem no sentido de maximizar

VOold=V(a,b,E), que é o valor intrínseco das ações
existentes, condicionado à decisão de emissão/ investimento.

Entende-se por valor intrínseco, o valor condicionado à

decisão de emissão/inversão, pelo qual as ações seriam

vendidas se houvesse simetria informacional em t=O. Podemos

então definir:
P'- O valor de mercado, em t=O, das ações já existentes, se

houver emissão de novas ações.
P -:- O valor de mercado das ações existentes se não houver

emissão de novas ações.

Comecemos apresentando o seguinte exemplo, que aliás é o

mesmo apresentado por Myers e Majluf (51),no qual são

mostradas condições nas quais a empresa pode rejeitar um
proj eto de VPL posi tivo. Suponhamos uma empresa com seus

ativos, a e uma oportunidade de VPL b, que requer um montante

de investimento l.

Sejam dois estados de natureza equiprováveis, para os quais:

..~.:;: '. :
ESTADOS DE NATUREZA:"

Oportunidade de VPL b

.. .

(1) =: , (2)I:

150 50

20 10
Ativos existentes = a
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Assumamos que a folga financeira S=O. Isto significa que se a

empresa quiser aceitar a nova oportunidade terá que emitir
ações de forma·a financiar I. Como S=O, então E=l=100.Nosso
objetivo é mostrar sob quais condições a empresa rejeitaria
um projeto de VPL positivo. Consideremos a seguinte solução

tentativa, na qual a empresa emite e investe

independentemente do estado de natureza que vai ocorrer.

Vejamos as informações disponíveis em cada momento, por cada

parte:

Em t=-l:

E(A)= 0,5 . 150 + 0,5 . 50 = 100 (valor esperado dos ativos)

E(B)= 0,5 . 20 + 0,5 . 10 = 15 (NPV esperado) +

E(A)+E(B)= 115 = p'

que é o valor de mercado, em t=O, das ações já existentes se
novas ações forem emitidas. Lembremo-nos que t=O o mercado
terá as mesmas informações que tem em t=-l.
S=O (folga financeira)
E(A), E(B) e S são então as informações disponíveis em t=-l,
quer pelo mercado, quer pela administração da empresa.

Em t=O:
Neste momento, realiza-se um dos estados de natureza, embora
tal realização seja de conhecimento exclusivo dos

administradores da empresa.
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Estado 1:

Neste estado, o valor real da empresa, incluindo os 100 de
novas ações emitidas é:

V = a + b + E = 150 + 20 + 100 = 270
Entretanto, V pode ser expresso como a soma dos valores das

ações já existentes e das novas ações emitidas:
V = Vex + Vno = 270
Já o valor de mercado em t=O é P'+ E, ou seja, a soma dos

valores de mercado das ações existentes(P') e das novas ações

(E). Podemos escrever então que:

Vex = ( p'/ P'+E) .V = (115/215). 270 = 144,42
Vno = ( E/ P'+E).V = (100/215) .270 = 125,58 +

Vex + Vno = 270

Estado 2:

A situação é inteiramente análoga. Neste caso,
V = a + b + E = 160

Logo,

Vex = ( p'/ P'+E) .V = (115/215). 160 = 85,58
Vno = ( E/ P'+E).V = (100/215) . 160 = 74,42 +

Vex + Vno = 160
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Notemos que tanto as ações existentes como as novas estão
corretamente precificadas :
P'= 0,5 144,42 + 0,5 85,58 = 115
E = 0,5 125,58 + 0,5 74,42 = 100

Uma vez que a empresa emite ações qualquer que seja o estado

de natureza que se realize, a emissão, enquanto fato, não

trás qualquer informação adicional para os investidores.

Vejamos a situação pelo lado dos administradores, através.da
tabela de payoffs:

Vex Estado 2
144 42

85,58

150

50

Vex Estado 1

Analisando os números podemos perceber que:

• A emissão de ações, no Estado 1, diminui o valor das ações
já existentes em 150 -144,42 = 5,58

• A emissão de ações, no Estado 2, aumenta o valor das ações
existentes em 85,58 - 50 = 35,58

Ou seja,
Estado 2,

só é interessante investir e,
já que realizando-se 1,

portanto emitir, no
o valor das ações

agindoexistentes diminui. No entanto,se os administradores,

no interesse dos acionistas já existentes, seguem esta
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estratégia, sinalizarão ao mercado a realização do Estado 2,

e nesse caso P '= (a + b) 2= 60. Vej amos então os payoffs em
equilíbrio:

I .. PAYOFF . "".

.. ;' ......• . .

EmitirE==100·· ·.···.Nãó emitir E=O

60

150Vex Estado 1
Vex Estado 2

A emissão só é possível no Estado 2, onde portanto sinalizará
60. No Estado 1, a empresa não emite. A perda por emitir em 2

é 85,58 - 60 = 25,58, maior portanto que o VPL do projeto no
Estado 1, que é 20.
Assim, no Estado 1 a empresa rejeita um projeto de VPL = 20,
mas perde menos do que se emitir em 2. Seus valores de
mercado serão, em t=O:

P'= 60 Estado 2

P 150 Estado 1

o payoff médio para os acionistas já existentes será:
0,5 . 150 + 0,5 . 60 = 105
existindo portanto uma perda de 10 em relação a t=-l, onde V
era 115.

3.1.4 O modelo: Generalização

Em termos gerais, a decisão da empresa de emitir e investir é
uma função dos valores relativos de a e b para os dois
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estados. Podemos desenvolver essa idéia apresentando uma

generalização das idéias acima.

Assumindo que:

O<=S<I, isto é, que todo ou, pelo menos, parte do projeto tem

que ser financiado por emissão de novas ações.
I é fixo, logo variando S varia E=I-S.
Em t=+l podemos considerar:

• Se a empresa não emite, e portanto rejeita o projeto então,

temos que:

Vex = S + a
onde S é constituído de caixa e/ou ativos líquidos .

• Se a empresa emite, e então investe, podemos escrever:
Vex = (P'/P'+E). ( E + S + a + b )

Agindo portanto no interesse dos acionistas já existentes, os

administradores somente investirão e emitirão ações se

S + a <= (P'/P'+E). ( E + S + a + b ) (3.1.4.1)

em t=+l. Só haverá portanto emissão de novas ações se o valor
das ações já existentes não se alterar ou ficar maior depois
da emissão. Esta expressão é portanto uma condição de emissão
e pode ser considerada como uma equação fundamental deste
modelo. Uma outra condição de emissão pode ser criada através

da seguinte desigualdade:
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(E/P'+E). (S+a) <= (P'/P'+E). (E+b) (3.1.4.2)

ou sej a, se a parte do valor dos ativos existentes mais a

folga que vai para os novos acionistas for menor ou igual à

parte do incremento no valor da empresa que se destina aos

acionistas j á existentes. A desigualdade (3.1. 4.2) pode ser

escrita na forma:

(E/P') .(S+a) <= E+b (3.1.4.3)

Esta expressão define duas regiões em um plano ab. Senão

vejamos:
b - VPL da oportunidade
de investimento

E + b = EIP'. (S + a)

RegiãoM'
Emite e investe

RegiãoM
Não faz nada

P'

-S

a - Valor dos ativos
existentes

Figura 2: Gráfico ab do modelo, com região M'e M.

Fonte: Myers e Majluf, 1984, (51)
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o modelo coloca portanto a decisão de investimento/emissão

como uma função de a e b. Se o par ordenado (a,b) situar-se

na região M', significa que (1) é válida e que a empresa

investirá. Caso contrário, o par ordenado estará plotado na
região M e não haverá emissão e investimento.

P' depende da distribuição conjunta ( A,B ) nas regiões M e

M'. Por outro lado, a reta que define a fronteira entre M e

M' depende de P'. Logo, P',M e M' são simultaneamente

determinados. As ações emitidas estarão precificadas
corretamente se
P'=8+A(M')+B(M')
onde: A(M') = E (AIE=I-8)
e B(M') = E(BIE=I-8)

(3.1.4.4)

A(M' ) B(M'), e portanto, a própria decisão de emitir, são

as informações disponíveis aos investidores em t=O ou t=-l.
São essas informações que vão dizer aos investidores que os

valores a e b satisfazem a desigualdade.

Estas condições implicam em que a empresa pode rejeitar
projetos de VPL positivo em vez de emitir ações para
financiá-los.Isso ocorre com uma probabilidade F(M). A perda
esperada por tal decisão pode ser expressa por L=F (M) .B (M) .

Não haverá perda se a empresa tiver folga suficiente para
financiar o proj eto, ou seja, L=O se 8>=1. Se 8<I, como já

assumimos anteriormente, a perda aumenta à medida que E
cresce, ou também à medida que I cresce.
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o modelo acima apresentado fornece o rationale para a

hipótese pecking Order. O modelo é adaptável para mostrar

porquê, em se financiando com recursos externos a empresa dá

prioridade à emissão de dívida. Nesta situação, a regra é:

"Emitir tí tulos de menor risco antes de emitir os de maior

risco. "

Sabemos que a empresa somente emite e investe se o VPL do

proj eto for maior do que a desvalorização das ações

existentes. Por exemplo, se um dado investimento requer uma
emissão de ações no valor de $100, ações essas que na

realidade valem $150, a emissão só ocorrerá se o VPL for, de

no mínimo $50. Imaginando que o VPL fosse $20, a empresa não

emitiria e seu valor seria reduzido de $20, embora os

acionistas existentes tivessem vantagem de $30. O que os

administradores podem então fazer para evitar o problema?

Tirando a hipótese de manter caixa ou folga, o único caminho

é redesenhar a emissão de títulos de maneira a evitar a
desvalorização das ações existentes. Isso significa emitir
títulos cujos valores sofram variações mínimas por ocasião da
disponibilização da informação ao mercado. A administração
não pode controlar o quanto as ações se desvalorizarão.
Contudo há situações em que essa desvalorização é menor se
dívida for emitida, em vez de novas ações. Se for emitida
dívida livre de risco, por exemplo, a desvalorização é nula,
e a empresa não irá rejeitar nenhum projeto de VPL positivo.
Acrescentando-se o risco de insolvência (default risk), é

possível mostrar, por teoria das opções, que a desvalorização
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continuará menor, em relação ao caso da emissão de ações. Em

resumo, se houver desvalorização, é sempre melhor emitir
dívida do que ações. E se a informação que os administradores

tiverem for desfavorável? Nesse caso o melhor seria emitir o
máximo de ações, já que estas estão supervalorizadas, certo?

Errado. Os investidores sabendo que a empresa só emite ações
quando estas estiverem supervalorizadas, e dívida em caso

contrário, somente comprarão ações se a empresa já tiver

esgotado sua capacidade de endividamen to, ou seja quando o

custo marginal da dívida for excessivo. Desta maneira, os
investidores forçam a empresa a um Pecking Order.

As conclusões deste modelo são portanto que:

1.As empresas têm boas razões para evitar o financiamento de

investimentos através da emissão de ações ou outros títulos

de risco. Não querem correr o risco de cair no dilema da
rejeição de projetos de VPL positivo versus emissão de

ações subvalorizadas.
2.As empresas estabelecem pagamentos target de dividendos de

forma a manter folga financeira suficiente para cobrir os

investimentos.
3.Asempresas podem optar por cobrir parte do investimento
via nova dívida, embora restrinjam sua emissão ao máximo,
de forma a minimizar seu risco, ou seja, de maneira a

manter a dívida o mais próximo possível da situação ideal
sem risco. Isso por duas razões: primeiro, para evitar
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custos de insolvência; segundo para poder manter folga

financeira na forma de capacidade de emprestar, isto é,

capacidade de emitir dívida com o menor risco possível,
se necessário.

4.Como o pagamento de dividendos .é inercial, e as

oportunidades de investimento flutuam em relação ao fluxo

de caixa, a empresa pode, ocasionalmente, exaurir sua

capacidade de emitir dívida segura. Quando isso acontece, a
empresa volta-se então para títulos de menor risco, como
dívida com risco, convertíveis, antes de recorrer à emissão
de ações.

4.A REALIDADE BRASILEIRA

Analisado o modelo que sustenta a teoria de Pecking Order,

devemos voltar nossa atenção para o cenário brasileiro, sobre
o qual, ao fim de contas, desejamos verificar a validade da

teoria. Evidentemente, a descrição da realidade brasileira

que aqui se segue está longe de pretender ser exaustiva. De
fato, pretendo aqui apenas traçar algumas linhas gerais que
reflitam nossa realidade, no âmbito da temática deste estudo.
Entre os trabalhos que podemos citar acerca de estrutura de
capital em empresas .brasileiras, devemos destacar as

dissertações de Nakamura (52) e Millan (45) cujos resultados
abordaremos posteriormente.
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4.1 O ambiente econômico brasileiro

Diferentemente ·dos países mais desenvolvidos, a economia

brasileira caracterizou-se, na década de 80, por forte

instabilidade, marcada por uma tendência crescente das taxas

de inflação, interrompida apenas pelos planos econômicos

sucessivamente fracassados. Tal cenário, subentendendo não só

a presença, como a imagem de um alto risco financeiro,

associadas a uma forte e prejudicial intervenção do governo,

teve como efeito, uma enorme repulsão de capital externo além

de um atrofiamento no investimento produtivo interno. A
partir do governo Collor, em 1990, a imagem do país muda,

como resultado da maior abertura ao capital externo e da

guinada em direção a uma política neo-liberalista, no auge de

sua legitimação no resto do mundo. Isso não se traduziu
entretanto numa diminuição imediata do risco financeiro.

Primeiro porque os vários planos anteriores já tinham
fracassado e o simples fato da inflação ser artificialmente

controlada, era insuficiente para conferir ao país a

confiança necessária ao ingresso não só do capital externo,
como da retomada do crescimento produtivo. De resto, mais uma
vez, os primeiros planos da década de 90 fracassaram e a

situação não se alterou substancialmente, exceto pela

abertura da economia,
liberalismo neste país.

decorrente
No último

do advento do neo-

ano corrido, segundo
sob assemestre 1994/ primeiro

diretrizes do plano real,

semestre 1995 portanto,

o governo tem conseguido manter a
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inflação em níveis da ordem dos 2% ao

configurar-se como um sucesso do plano.

mês, o que parece

De qualquer forma

estamos exatamente atravessando um período de transição rumo

a uma economia mais estável que, sem dúvida, eliminará as

restrições hoj e existentes no que diz respeito à tomada de

decisão financeira nas empresas. Entretanto, apesar das

perspectivas que se configuram, é necessário ter em mente as

características atuais de nossa realidade que são de fato,

aquelas que têm norteado e limitado o processo decisório

financeiro nas empresas. Aspectos fundamentais desta nossa

realidade são:

4.1.1 Tamanho do mercado de capitais:

o mercado brasileiro de capitais é ainda incipiente quando

comparado aos mercados dos países desenvolvidos.Embora tenha

havido um grande crescimento nos últimos anos, aliás entre os

maiores dentro dos chamados mercados emergentes, ainda não

temos uma regulamentação, bem como uma política econômica

suficientemente estável, que favoreçam um funcionamento

efetivo desse mercado. O capital adicional obtido pelas

empresas está suj ei to à existência de uma bolsa de valores

com baixa liquideze alto risco econômico, implicando,

historicamente, em preços de mercado inferiores aos valores

patrimoniais das ações. A consequência disso é a

transferência imediata de riqueza dos acionistas existentes
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para os novos acionistas, via efeito diluição, uma vez que os

recursos são captados abaixo de seu valor de aplicação.

A legislação brasileira permite às empresas que emitam até

2/3 de seu capital total em ações não votantes, que são as

chamadas ações preferenciais. Seus dividendos costumam ser

igualmente partilhados com os das ações ordinárias, que dão

direito a voto, embora tenham prioridade sobre estas últimas.

As ações preferenciais podem dividir-se em várias classes

cada qual com características específicas no que diz respeito

a dividendos. Na realidade, porém, o dividendo prior i tário

das ações preferenciais é irrisório, já que o lucro é

dividido entre as diversas classes. Por sua vez, o direito de

voto das ações ordinárias, que deveria traduzir-se em cotação

de mercado superior relativa às não votantes, não passa de

mero efeito simbólico, j á que o controle está normalmente

concentrado num bloco de acionistas que votam em consenso,

invalidando portanto o voto das demais. Com efeito, o

controle se dá com cerca de 17% das ações. Normalmente há

maior liquidez para as ações preferenciais do que para as

ordinárias.

4.1.2 Escassez de fontes de financiamento de longo prazo:

Em função das altas taxas de

irregularidade, torna-se muito

futura'. A incerteza relativa à

inflação,

difícil

inflação

bem como de sua

prever a inflação

futura traz, como

consequência, a incorporação de um prêmio por esse risco
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adicional, o que prejudica a transparência das taxas reais de

juros. Juntamente com isso, a instabilidade econômica e as

próprias mudanças frequentes nas regras tributárias e de

funcionamento de mercados, têm mantido os agentes econômicos
longe de qualquer operação de risco e longo prazo.Além disso,

observa-se que a emissão de títulos privados tem sido
prejudicada pelo fato do governo ter, ao longo da última
década, sido o maior captador de capitais no mercado
financeiro, sempre em condições mais favoráveis. O conjunto

destes fatores acrescidos ainda à insuficiência da poupança
interna e afastamento do investimento externo, tem

contribuído para que o nosso mercado financeiro opere

essencialmente no curto prazo originando-se, desta forma, a
quase inexistência de linhas de financiamento de longo prazo.

As fontes de obtenção de recursos de longo prazo têm se

restringido às linhas de crédito do BNDES, Banco do Brasil e

outros bancos estatais. Os bancos de investimento, criados
com o objetivo de prover linhas financiamento de longo prazo,
jamais cumpriram esse objetivo, mantendo-se juntamente com os
bancos comerciais na concessão de empréstimos de curto prazo
essencialmente destinados ao financiamento de capital de giro
das empresas. As debêntures, assumiram o papel de única
alternativa de financiamento de longo prazo além das fontes
citadas acima. Entretanto, consideradas títulos de longo
prazo, as debêntures passaram a ser titulos de curto prazo a
partir do momento em que o mercado percebeu o risco inerente

às operações de longo prazo. Efetivamente, foi criada a
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instituição de repactuação, através da qual, a empresa se

compromete a recomprar a dívida, caso não entre em acordo com

os debenturistas em relação a um novo período de repactuação
bem como uma nova taxa de juros para esse período.

4.1.3 Aspectos tributários e contábeis:

As regras de tributação de lucro das empresas no Brasil não

são muito diferentes daquelas existentes nos Estados Unidos,

onde foi desenvolvida a maior parte das teorias de estrutura
de capital. Assim sendo, no que diz respeito a teorias

estáticas, ou seja, aquelas que argumentam pela existência de

um ponto ótimo de endividamento, resultante de um tradeoff

entre a economias de impostos e os custos de falência, além
do grau de flexibilidade financeira, pode-se dizer que sua

lógica é igualmente válida na realidade brasileira.

Por outro lado, em função da existência de lucros decorrentes

da correção monetária dos balanços, os chamados lucros
inflacionários, a legislação criou mecanismos de deferimento
para a tributação desse lucro, o que se caracteriza como um
benefício fiscal, que aliás não é único. Outros benefícios
constituem-se por exemplo, em alíquotas menores para lucro de
exportação, depreciação acelerada para fins fiscais sobre
ativos fixos adquiridos mediante programas governamentais,

etc.
A existência de inflação originou, por sua vez, uma série de

ajustes aos critérios contábeis relevantes, tais como a
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correção monetária de balanços acima mencionada, a

reavaliação de ativos, classificação de despesas financeiras

e outros. Tais .ajustes tornam necessários certos cuidados na

leitura dos balanços e demonstrativos das empresas

brasileiras. Essa temática é amplamente abordada na
literatura e creio ser desnecessária,

trabalho, uma maior digressão no assunto.
no âmbito deste

4.2 As conclusões de Millan e Nakamura, relativas a pecking

arder no Brasil

Já citamos anteriormente os trabalhos acerca de estrutura de

capital no Brasil, de Milan(45) e Nakamura(52). Dado que

tanto um como outro abordam, entre outras questões mais
gerais, a validade da teoria de pecking order no nosso país,

faz-se necessária uma descrição das conclusões de cada um
deles no que a isso diz respeito.

4.2.1 As conclusões de Millan:

o trabalho de Sérgio Millan propos-se a analisar o efeito da
emissão de debêntures sobre o valor das ações, para um grupo
de empresas no Brasil. A hipótese 2 desse trabalho é a
seguinte:
Hipótese 2: Com base na teoria pecking order, a emissão de

debêntures seria um dos últimos instrumentos de financiamento
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a ser utilizado. Portanto, tal emissão afetaria negativamente

a riqueza dos acionistas.

Os resultados obtidos por Millan, através de uma série de
testes
order,

estatísticos,

que concorre
são consistentes
para explicar

com a teoria pecking

porquê a emissão de
debêntures constitui-se

portanto implica num
em sinal

decréscimo
negativo ao

do preço
mercado e

das ações.
Entretanto, o autor atenta para o fato de que as empresas

podem emitir dívida não só para financiar novos proj etos,
situação sobre a qual é desenvolvida a teoria, como também

com a finalidade de reestruturar seu passivo. Surge assim a

questão de como se comportaria o preço das ações em
decorrência de uma emissão de debêntures com essa finalidade.

Millan conclui neste ponto que esse aspecto não invalida a
teoria. Entretanto, testando o efeito de emissão de

debêntures conversíveis, cujo efeito negativo sobre a cotação

das ações deveria ser ainda maior que o das debêntures
simples, o autor chega a um resultado que contraria o pecking

order, ou seja, que essa emissão tem um resultado não
negativo sobre o preço das ações. Salienta, no entanto, que o
tamanho da amostra relati va à emissão de debêntures
conversíveis não é suficiente para uma conclusão forte. A

conclusão final de Millan atesta para a validade da teoria de
pecking order, não importando porquê as debêntures foram
emitidas, ou seja, vale tanto para o caso do financiamento de
novos projetos como para o caso da reestruturação de

passivos.
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4.2.2 As conclusões de Nakamura:

Nakamura partiu da seguinte hipótese para testar a teoria de
pecking order:
Hipótese 5: Quanto maior a capacidade de geração de caixa nas

operações da empresa, menor o seu endividamento.

A hipótese se assenta portanto na proposição de teoria
segundo a qual as empresas ao financiarem seus projetos dão
prioridade ao uso de recursos internamente gerados.
Considerando recursos internamente gerados como o caixa
gerado pelas operações da empresa pode-se inferir que,
valendo a hipótese pecking order, quanto maior for a
capacidade de geração de caixa, menor será o endividamento da
empresa. A capacidade de geração de caixa está diretamente
ligada à rentabilidade da empresa ao longo do tempo. Assim
sendo, as empresas de maior rentabilidade tendem a menores
niveis de endividamento, de acordo com a teoria de pecking

order. Além disso, observa Nakamura, no que tange às decisões
financeiras de curto prazo, as empresas que têm maior
rentabilidade têm maior capacidade de financiar suas
necessidades de capital de giro sem precisar recorrer a
endividamento para tal. E isso especialmente no Brasil, onde
as taxas de juros são extremamente sensiveis às projeções de
inflação no curto prazo, tornando indesejável qualquer
endividamento.
Como indicador da capacidade de geração interna de caixa,
Nakamura usou a rentabilidade sobre o patrimônio liquido, na

BIBLIOTECA !(A.RL It BOEDECKEl



44

falta daquilo que consideraria ser uma variável ideal. Essa

escolha se assenta na hipótese de uma relação positiva entre
rentabilidade e geração de caixa.

Através dos testes estatísticos aplicados, verificou-se uma

relação negativa entre a rentabilidade do patrim6nio líquido

e o endividamento, o que confirma a teoria de pecking order

na "realidade brasileira. Observe-se entretanto, que testes

com outras variáveis contrariaram a teoria, embora o autor

saliente que esses resultados podem estar contaminados por

uma série de fatores. A conclusão final de Nakamura é de que

a relação negativa entre rentabilidade e endividamento

realmente confirma a teoria de pecking order, assumindo que

lucro reflete fielmente a capacidade de geração de caixa. O

autor observa contudo, que embora as decisões de
financiamento sejam norteadas pela busca da maximização da

riqueza do acionista, estão também, no Brasil, fortemente
condicionadas à oferta de fundos.

5.A IDÉIA DE UMA INVERSÃO EM PECKING ORDER

5.1 Debêntures repactuáveis

Já mencionamos atiás a existência da figura de debêntures
repactuáveis, ou seja, que trazem uma cláusula de
repactuação. Em ambiente inflacionário, os juros incluem uma

parcela de inflação esperada. Assim sendo, normalmente, os
juros das debêntures são indexados segundo algum índice
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medidor de correção monetária. Acontece que, via de regra,

esses índices não conseguem acompanhar as variações inerentes

ao processo inflacionário, abrindo margem para uma distorção

crescente no valor dos juros pagos periodicamente. Por esse
motivo surge, mediante a cláusula de repactuação, a

possibilidade dos emitentes e detentores das debêntures
ajustarem, em comum acordo e em datas determinadas, os
valores dos parâmetros

repactuação permite ao
desses títulos. Essencialmente,

detentor da debênture vendê-la
a

à

empresa emitente caso não se chegue a um acordo acerca de

novas taxas e prazos. Em termos mais específicos, isso
significa que a debênture repactuável traz consigo uma opção

de venda ou put option. Trata-se, em última análise de um
tipo de putable debt, onde o coupon é menor em relação ao de

uma debênture não repactuável, pois o risco é menor para o

seu detentor, já que este tem a possibilidade de revender o
título ao emitente.Esse valor a menor do coupon, nada mais é

que um risk premium para o emitente, uma vez que este assume
o risco da recompra do título.
De uma maneira geral, um título de dívida constitui-se num
contrato entre emissor e investidor, contrato esse que pode
incluir maior ou menor quantidade de termos além do pagamento
de juros e principal nas respectivas datas. Normalmente esses
contratos trazem uma série de cláusulas de proteção, ou seja,
provêem garantias ao investidor contra os casos de
insolvência do emissor, ou qualquer outro evento que
represente risco para o detentor do título. Origina-se daí
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uma variedade de títulos, tais como mortgage bond, dívida

subordinada, e outros, cujas diferenças essenciais estão nas

garantias que .cada um deles oferece ao investidor. Assim

sendo, pode-se dizer que o. put que acompanha a debênture
repactuável nada mais é que uma garantia dada ao investidor.

Não se trata, por certo, de uma garantia contra o caso de
insolvência mas sim, relativa à distorção que se dá no

processo de indexação dos juros. Em termos mais específicos,

está-se falando de uma garantia não contra risco de

insolvência ( default risk ), mas sim contra risco de taxa de
juros ( interest rate risk ).

O preço de equilíbrio de títulos de dívida com risco depende,

normalmente, da quantidade e tipo de garantias incluídas, do

grau de prioridade do recebimento em relação aos demais
títulos no caso de insolvência, dos montantes de juros e

principal, e é claro, da saúde financeira da empresa.

Obviamente, quanto mais garantias houver, menor o risco para

o investidor e, por consequência, maior o preço que este
estará disposto
decréscimo de
contrapartida, um

a pagar pelo título. Entretanto,
risco para
acréscimo de

o investidor tem,
esse
como

risco para o emissor do
título. Em outras palavras, os riscos totais incorridos pelo
investidor e pelo emissor têm um caráter complementar.
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5.2 Um modelo de valorização para debêntures repactuáveis

Procuremos analisar, de uma forma simplificada, como se

comporta o preço de um título de dívida, partindo-se de uma

situação sem risco, acrescentando o risco de insolvência e,
por fim, incluindo o put inerente, portanto, à garantia

contra o risco da taxa de juros. Nosso objetivo constitui-se

então em verificar de que forma se estabelece o preço de um

título de dívida com risco de insolvência e, a partir daí,

analisar como este se altera mediante a introdução de uma

garantia do tipo puto

Na primeira parte desta

apresentado por Garbade

da opção de venda.

Consideremos um empresa com as seguintes características:
l-Valor de mercado do ativo total da empresa = A

2-0 ativo A foi financiado por apenas dois instrumentos

(26) ,

análise seguiremos o modelo
incluindo em seguida os termos

financeiros:
• Títulos. de dívida cujo valor é D e que prometem o

pagamento do seu valor de face F ao final de t anos, na

data de maturidade. Admitimos que tais títulos têm coupon

zero .
• Ações ordinárias que não pagam dividendos, e cujo valor

agregado é S.

Logo, podemos escrever que

A = D + S (5.2.1)
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Já abordamos anteriormente neste trabalho, que as ações de

uma empresa podem ser vistas como uma opção de compra do tipo

europeu, sobre os ativos da própria empresa, com preço de

exercício igual ao valor de face da dívida e com a data de

maturidade desta. Assim,usando-se o modelo de Black e Scholes
(8), o valor de S pode ser expresso por:

S = A . N[d1] - F . N[d2] . e -Rf . t (5.2.2)

onde:

N[x]
x

= ( 21t ) -1/2 J e -1/2 U2 du
-00

d1 = { ln [A/F] + ( ~ + 1/2.0'2). t }/0' .t1/2
d2 = d1 - O' .t1/2

De (5.2.1) temos:

D = A - S

= A - { A N[d1] - F N[d2] e -Rf . t }. .
=A ( 1 - N[d1]) + F N[d2] e -Rf . t. .
=A N[-d1] + F N[d2] e -Rf . t (5.2.3). . .

Onde (5.3) é portanto o valor total, de mercado, da dívida,

função portanto de cinco parâmetros:
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A Valor de mercado dos ativos da empresa

F = O valor de face da dívida

t O tempo restante até à data de maturidade

~ = A taxa de juros livre de risco

a2 = Volatilidade do valor dos ativos da empresa

Suponha-se então, primeiramente, que se tem uma situação

ideal onde não haja a possibilidade de insolvência da empresa

emissora do título. Isso significa que o valor de face será
efetivamente pago, ao fim de t anos, ao detentor do título. O

valor desse título pode ser expresso portanto por:

Df = F . e -Rf. t (5.2.4)

que é o valor presente,
contínua, do valor de

maturidade.

Incluamos agora o risco de insolvência da empresa. Diante da

possibilidade de não receber o valor de face do título na

descontado à taxa de livre de risco

face do título a ser recebido na

maturidade, o investidor estará, por certo,
um preço menor do aquele que pagaria

disposto a pagar
na certeza do

recebimento. Esse preço pode ser escrito como:

D = Df . G o ~ G ~ 1 (5.2.5)
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Onde G é um fator de desconto que representa o risco de

insolvência. De fato, quanto maior o risco de insolvência

menor o valor de G. Vejamos de que depende esse fator.

Podemos definir a alavancagem financeira da empresa como

L = (F . e -Rf.t) / A = Df / A (5.2.6)

Substituindo (5.2.4) e (5.2.6) na equação (5.2.3) e

rearranjando os termos obtemos

(5.2.7)

ou seja,

D = Df . G [ L, 0'2 ,t ]

onde

G = L-l .N[-dl] + N[d2]

(5.2.8)

O que nos mostra que o valor do título de dívida com risco é
igual ao produto do valor do título sem risco, com um fator
G, que depende da alavancagem, da volatilidade do valor dos
ativos e do tempo remanescente até à maturidade. G representa

o prêmio de risco, que diminui o preço do título para o

investidor.
Acrescentemos, finalmente, a garantia de que o título será
recomprado ao investidor caso não haja acordo dos termos por

ocasião da repactuação. Essa garantia é~ como já vimos,
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representada por um put. Do ponto de vista do investidor,

essa garantia fará com que ele se torne disposto a pagar mais
pelo título, já. que o risco total diminuirá. Seja então W o

valor da dívida acrescido do puto Ou seja:

W = D + P (5.2.9)

O put é uma opção de venda sobre a própria dívida, que é um

ativo do investidor. O valor do put é dado por:

P = C + X • e -Rf.t - Donde (5.2.10)

P valor do put

C Valor de um call sobre o mesmo ativo e com o mesmo preço

de exercício
D = Valor de mercado do ativo, que é a dívida.
X = Preço de exercício da opção que é, no caso, o valor de

face da dívida, ou seja, o montante pelo qual esta será

vendida havendo exercício da opção.

Sendo D o valor de mercado do ativo sobre o qual se exerce a
opção, e sabendo-se também que D é representado por (5.2.7),

então conclui-se que a volatilidade do valor desse ativo é a
própria volatilidade (}'2 do ativo total A da empresa.

Por Black e Scholes (8) obtemos que

c = D . N[d1] - F . N[d2] . e -Rf.t (5.2.11)
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Substituindo (5.2.11) em (5.2.10) temos

p = C + F e -Rf.t - O.
= O N[d1] - F . N[d2] e -Rf.t + F e -Rf.t - O.
= O {N[d1] - 1} + F e -a-. t {1 -N[d2] }.
= F. e -a-. t N[-d2] - O N[-d1] (5.2.12). .

E então, substituindo em (5.2.9) obtemos
W = O + P = O + F. e -Rf.t . N[-d2] - O . N[-d1]
= O {1- N[-d1]} + F. e -Rf.t . N[-d2]
= F. e -Rf.t G .{1- N[-d1]} + F. e -Rf.t . N[-d2]
= F. e -Rf.t {G. N[d1] + N[-d2]}

que pode ser reescrito da seguinte forma:
W = F. e -Rf.t. G . {N[d1] + (l/G). N[-d2]} (5.2.13)
onde então temos,

F. e -Rf.t, o valor da dívida livre de risco

G, o prêmio de risco de insolvência

TI {N[d1] + (l/G). N[-d2]}, que representa portanto o fator

referente à garantia de recompra, ou seja, o prêmio de risco
de taxa de juros, para a empresa emissora da dívida~

Perceba-se que o fator TI deve aumentar o preço do título para
o investidor, já que este, correndo um risco menor, estará
disposto a pagar mais pelo título. Do ponto de vista da
empresa, o risco aumenta e, portanto, o preço do título deve
ser maior, de forma a compensá-lo. Diante do risco da taxa de
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juros, a empresa estará disposta a vender o título por um

valor superior que é, portanto, o prêmio de risco.

Não esqueçamos também que a cláusula de repactuação pode

transformar a debênture num título de dívida de curto prazo,
já que, normalmente, a repactuação se dá ao final de cada

período. Isso implica portanto numa mudança na natureza do

título e até, muito provavelmente, no caráter do seu uso,

como por exemplo, a possibilidade de que as debêntures possam

simplesmente estar financiando necessidades de capital de
giro.

Por outro lado, já vimos também que a maioria das ações

negociáveis no Brasil são do tipo preferencial não votante, e

cujo dividendo, na realidade, ou não ocorre ou é de valor

pouco significativo. Estas ações assumem pois um papel

semelhante ao do non voting common stock americano.
Todas estas questões nos sugerem uma possível reclassificação

tanto das ações preferenciais como das debêntures, dentro da

escala de risco dos instrumentos de financiamento. Em outras

palavras, é possível sugerir, dentro da lógica de pecking

order, uma inversão na ordem das preferências por uso de
instrumentos de financiamento. É possível portanto, que no
Brasil, ao recorrer ao financiamento externo, as empresas se
deparem com situações nas quais dêem prioridade à emissão de
ações preferenciais, sobre a emissão de dívida. Tais
situações serão aquelas em que as empresas percebam a dívida
com risco superior ao do capital próprio preferencial. Este
problema requer uma análise dos betas de cada um desses
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titulos, para a qual não disporemos de dados neste trabalho.

Isto não invalida, a nosso ver, a filosofia de pecking,order.

Apenas cria urna situação de inversão na orde~ de pre]érência.
Pode-se dizer que esta realidade cria urna forma de
generalização da teoria. ~ .
Devemos ainda salientar, que esta questão está intimamente

associada à oferta de fundos, para algU~ setores da

"... a,f deci sões
/

financiamento, seja de curto, seja de /dongo ~r~zo,_ são

tomadas tendo em conta logicamente a bUSCâ da meximi.z eçeo da
I

/riqueza dos acionistas, mas são, ao me smo tempo, fortemente

economia. ,Pudemos constatar que, de

condicionadas pelo lado da oferta de fundos. ''Nakamura (52).

Isto significa que a ordem de preferências pode estar ainda

dependente do próprio setor da economia no qual a empresa
atua.

6.FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES

Após urna descrição do modelo pecking order e da realidade
brasileira, bem corno da sugestão de possiveis ajustes do
modelo a essa realidade, estamos em condições de estabelecer
as hipóteses de nosso trabalho.

Hipótese 1 Ao procurarem financiamento para seus novos
investimentos, as empresas, no Brasil, estabelecem uma ordem
de preferência entre os instrumentos financeiros em função do
risco inerente a cada um deles.
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Esta hipótese pretende verificar, de uma forma geral, se as

empresas seguem ou não uma filosofia pecking order no

estabelecimento de sua estrutura de capital. Em termos mais
gerais, ela procura evidenciar a existência de filosofias

pecking order em contraste às filosofias de static tradeoff.

Hipótese 2 No Brasil, a ordem de preferência dos
instrumentos de financiamento de novos investimentos, coloca
as ações preferenciais antes de títulos de dívida atrelados a
opções de venda, como é o caso das debêntures repactuáveis.

Esta hipótese destina-se a verificar a inversão ou, como já

mencionamos, a generalização da teoria de pecking order no
Brasil.

7.METODOLOGIA

Diferentemente de outros trabalhos de cunho empírico
revestidos de rigor acadêmico, este estudo cross section não
recorrerá a métodos quantitativos de inferência estatística.
A verificação das hipóteses dar+s e+á através da análise de

respostas a um questionário dirigido a um grupo de empresas.
Nosso objetivo, é realizar um survey das práticas adotadas
pela empresas brasileiras. Nesse sentido, as perguntas desse

questionário foram colocadas tendo em vista uma exploração
preliminar das hipóteses estabelecidas. Tendo sido elaborado
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de maneira a ser o mais simples e objetivo possível, o

questionário é constituído de quatro partes, três das quais

com um pequeno texto introdutório, seguido de um conjunto de
duas ou três questões de múltipla escolha.

Os textos introdutórios têm a finalidade de criar uma

referência conceitual que torne inequívocos os enunciados e

alternativas de cada questão, para o leitor. Além disso, a

cada questionário foi anexada uma carta, dirigida ao

respondente, descrevendo o tema da pesquisa e o objetivo a
que se propunha. Ver questionário Anexo I.

As .empresas para as quais foi enviado o questionário foram

escolhidas entre as empresas que têm ações negociáveis em

bolsa, e que têm debêntures emitidas, constantes portanto da

lista do Sistema Nacional de Debêntures, publicada

semanalmente no jornal Gazeta Mercantil. Cada uma das

empresas selecionadas, foi primeiramente contactada, via

telefone, com o objetivo de averiguar a disposição, por parte

das pessoas competentes, de responder o questionário, bem
como dispor o propósito deste. Imediatamente após foram
enviados, via fax, o questionário e uma carta de apresentação
para as 29 empresas, uma vez que todas, sem exceção, se

dispuseram a respondê-lo. Os questionários respondidos , num
total de 14, chegaram nos prazos estabelecidos, perfazendo um
índice de resposta de 48%. A tabela abaixo relaciona as
empresas contactadas, bem como as que responderam:
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'.';":".' , ", ..'.,.; ... '.'; .......•• ,. . .' ,
;, ..

". :, ..

SELECíONADASECONTACTADAS;' I,' RESPONDERAM,"
.' " ... ' '

-

Aços Villares
Adubos Trevo X
Agrale X
Agroceres S.A.
Artex S.A.
Bahia Sul
Brasilit
Caraíba Metais
Celesc S.A. X
Cesp X
Chapecó X
Ciquine X
Companhia Paraibuna de Metais
Companhia Siderúrgica Pains
Confab Industrial S.A. X
Inepar
Kepler Weber
Odebrecht S.A.
Olma X
Osa
Papel Simão X
Perdigão X
Riocell X
Ripasa X
Supergasbras
Trafo S.A.
Trombini S.A. X
Varig X
Zivi S.A.
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8. TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Dos vinte e nove questionários enviados, 14 foram
respondidos. Apresento a seguir a tabulação. das respostas, de
modo a que se possa proceder a urna análise dos resultados.

8.1 Parte I

(1) Existe, para sua empresa, uma politica definida de
estrutura de capital, orientada para a busca ou manutenção de
um indtcemeta de endividamento, considerado ótimo?

Papel Simão

RioceU· .
x
x

.X

Perdigão

Ripasa
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(2) Em caso afirmativo, esse índice meta é função de:

x

x

contratuais com
no exterior

x
x
x

x
x

x

Os resultados desta primeira parte são bastante claros. Quase
oitenta por cento das empresas respondentes possuem uma
política de estrutura de capital orientada segundo um índice

de endividamento considerado ideal. Entretanto, como se pode
observar, esse endividamento ideal é função dos mais variados
critérios dos quais, o mais incidente (55%) é a flexibilidade
financeira, ou seja, a capacidade de obter recursos no

montante necessário para operação investimentos.Deve.e
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observar-se também que cerca de 30% das empresas seguem uma

polí tica de endividamento com base num índice habitual. De

alguma forma, esse índice habitual é resultado de critérios

em algum momento considerados embora não posteriormente

percebidos. Casos especiais como o da Chapecó, cujo índice é

determinado por circunstâncias contratuais com instituições

no exterior, são interessantes de se mencionar, embora seja

de se esperar que tais instituições façam uso de critérios

específicos ao colocarem a exigência de um determinado índice

de endividamento. Por último,

benefícios fiscais enquanto

é notória a não incidência de

critério determinante de

endividamento ideal, indicando que as teorias que levam em

consideração as relações custo benefício entre benefícios

fiscais e custos de insolvência não servem como referência

para nortear as políticas de estrutura desta amostra de

empresas.Embora portanto os resultados mostrem uma supremacia

por políticas que perseguem uma estrutura de capital

balanceada, tais políticas não são, por certo, orientadas

exclusivamente por critérios de obtenção de benefícios

tributários com alavancagem financeira. Dentro da amostra,

efetivamente, a flexibilidade financeira prevalece enquanto

critério.
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8.2 Parte II

(3) Ao buscar financiamento para novos investimentos, a
empresa:

EMPRESA,- -. A, " " B
Procura manter balanéeada a sua DApreferência ao uso de reCursos
estrutura dé·capital segundo um internamente gerados antes de

". " -
índice ótimo de endividamentO. recorrer à emissão de ações ou títulos..

de divida
_" .- --- ..

!Adubos Trevo x
!Agrale x
Celesc x
Cesp X

Chapecó X

Ciquine X

Confab X

Cima X

Papel Simão X

Perdigão X

Riocell X

Ripasa X

Trombini X

Varig X

TOTAL., .~.. :.., - ;'''!' -,~,,~ < :~ ~ 5
% ..'" .. '.;' . -- :l.x~;: 64,29% 35,71%

-
-.

._-
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(4) Se a resposta anterior for (B), tendo esgotado os
recursos internos e sendo necessário recorrer a financiamento
externo, a empresa adota alguma ordem de preferência ou
prioridades no uso desses instrumentos de financiamento
externo?

dubos Trevo
xAgrale

Celesc
Cesp x
Chapecó
Ciquine
Confab
Olma
Papel Simão
Perdigão x
Riocell .
Ripasa x

x



63

(5) Qual é essa ordem de preferência? Enumerar segundo a

ordem.

EMPRESA,' INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Outros " ..

0.: A.O. ÁP~" 'T.á. À.P.c. T'.D.C.
',' ' .

Especificaçlo.... Ordem
Adubos Trevo 1 Linhas de financiamento bancário

disponíveis
IAgrale 1

Celesc
Cesp 2 1 Parcerias

Chapecó
Ciquine 5 4 1 3 2

Confab 1 2 5 4 3 Debêntures

Olma
Papel Simão 1 1 2

Perdigão 3 1 4 2 5 6 Financiamentos com custos
compatíveis

Riocell
Ripasa 5 1 4 3 2

Trombini
Varig 1 Securitização de recebíveis

", .....

.'. .' .. J.·'·C',. '." ,..to " ",c :cc " , .."'.' ..' .. ,;',) I' .:L',· ~-, . ' ,

Onde:

A.O. Ações ordinárias
A.P. - Ações preferenciais

T.D. - Titulos de divida
A.P.C. - Ações preferenciais conversiveis
T.D.C. - Titulos de divida conversiveis

o. - Outros
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As respostas à Questão 3 (primeira questão da segunda parte)

são, essencialmente, coerentes com os resultados obtidos na

primeira parte. Com efeito, 8 das 11 empresas que, na Questão

1, afirmaram adotar uma política de estrutura de capital
orientada para um índice, financiam, de fato, seus novos

projetos dentro dessa política, ou seja, procurando balancear

a estrutura de capital de maneira a manter constante o índice

ótimo de endividamento. As três restantes empresas da coluna

SIM da Questão 1, afirmam dar preferência ao uso de recursos

internos para financiamento de novos projetos, antes de
recorrer a fontes externas. Por outro lado, do grupo de três

empresas que responderam NÃO na Questão 1 - e que portanto
não seguem um política orientada segundo um índice ótimo -

uma delas, curiosamente, afirma buscar financiamento para

seus novos projetos mantendo-se fiel ao índice ótimo de

endividamento. As outras duas têm suas respostas inteiramente

coerentes.

As empresas que

adotam, todas

responderam

elas, ordem

alternativa B na Questão 3

de preferência no uso de
instrumentos financiamento externo, uma vez esgotados os
recursos internos. A ordem de preferência entretanto, não é a
mesma para o conjunto das empresas da amostra, a avaliar
pelas respostas obtidas na Questão 5 cuja tabulação nos dá
uma idéia da dispersão observada. Para que possamos fazer uma
melhor apreciação dos resultados desta questão, consideremos

a seguinte tabulação alternativa:
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INCIDi:NCIA DE PRIORIDADES SOBREINSTRlJMENTOS FINA~CEIROS"", /' ,"
Prioridades, I'," "'" ,lnstrumento'Financeir'o':, .'

, " "'. .

5 1 3

3 1 2

1

,., AO

P1 1

P2

P3 1

P4

P5 2

P6

2

1 2 1
1 1

1

Diante desta tabela, podemos fazer as seguintes
considerações:

As ações preferenciais têm:

• Prioridade 1 em 5 empresas;

• Prioridade 4 em 1 empresa;

As ações ordinárias têm:

• Prioridade 1 em 1 empresa;
• Prioridade 3 em 1 empresa;
• Prioridade 5 em 2 empresas;

Os títulos de dívida têm:

• Prioridade 1 em 1 empresa;

• Prioridade 2 em 3 empresas;
• Prioridade 4 em 2 empresas;
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As ações preferenciais conversíveis têm:

• Prioridade 2 em 1 empresa;

• Prioridade 3 em 2 empresas;
• Prioridade 5 em 1 empresa;

Os títulos de dívida conversíveis têm:

• Prioridade 2 em 2 empresas;
• prioridade 4 em 1 empresa;

• Prioridade 5 em 1 empresa;

Obviamente, a classificação outros, não pode ser tornada em

seu conjunto, já que em cada empresa o item assume um
significado específico.

O que se pode depreender da classificação de dados acima é

que apesar de haver ordens de preferência, a amostra não dá

qualquer evidência de que as prioridades se concentrem nos

títulos de dívida, sejam estes conversíveis ou não. De fato,

corno vimos, a prioridade 1 concentra-se nas ações
preferenciais e a prioridade 2 nos títulos de dívida. É
interessante mencionar ainda que três, das cinco empresas que
dão prioridade 1 às ações preferenciais, dão prioridade 2 a
títulos de dívida - conversível hum caso e pura nos outros
dois. É fundamental perceber que, desse mesmo grupo de 5
empresas (que dão prioridade 1 ás ações preferenciais) três

haviam afirmado priorizar os recursos internos antes de
recorrer ao financiamento externo. Mais: destas três, só urna
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dá prioridade 2 a títulos de dívida que é, justamente nesse

caso, a dívida conversível. Ou seja:

• Há grande dispersão nas ordens de preferência

.• Há indicação de que as empresas que priorizam o uso de

recursos internos, ao serem obrigadas a recorrer a

financiamento externo, dão preferência às ações

preferenciais .

• Há indicação de que as ações preferenciais têm prioridade

sobre os títulos de dívida;
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8.3 Parte III

(6) Havendonecessidade de financiamento externo, dentro do

contexto de preferências visto anteriormente, o uso de

debêntures repactuáveis tem prioridade sobre as ações

preferenciais?

ao investidor, garantia do retomo

Em princípio, o de recursos via aumento de capital é mais
recomendável tendo em vista que o custo é representado por

100\jrloe!nOC)Ssobre o lucro. Porém, depende do momento e

.As respostas à Parte 111 do questionário .- que se refere
especificamente à posição das debêntures repactuáveis em
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relação às ações preferenciais, dentro do sistema de
preferências - mostram portanto que cerca de 64% das empresas
respondentes afirmam não dar, efetivamente, prioridade às
debêntures repactuáveis sobre as ações preferenciais. Nos
restantes 36% há confirmação de tal prioridade. Desde já,
entretanto, é preciso notar que todas as empresas responderam
a essa questão, mesmo aquelas que anteriormente haviam
respondido A na Questão 3, ou seja, empresas cujos
financiamentos de novos projetos são orientados pela
manutenção de um determinado índice, e não segundo uma ordem
de preferência na qual a prioridade imediata recai sobre os
recursos internamente gerados.
Daquelas empresas que responderam, na Questão 3 alternativa B
e na Questão 4 SIM, isto é,que adotam uma ordem definida de
preferências no uso de instrumentos financeiros após
esgotados os recursos internos, três delas (60%) responderam
não dar prioridade às debêntures sobre as ações
preferenciais, enquanto que as duas restantes (40%)
confirmaram tal prioridade. Apesar de menor, este universo
mantem portanto aproximadamente a mesma distribuição. Ou
seja, cerca de 60% das empresas não dão prioridade ao uso de
debêntures. repactuáveis sobre ações preferenciais. As
justificativas constantes na tabulação foram copiadas
fielmente dos questionários recebidos. Como se pode observar,
há grande diversidade nestas justificativas, quer relativas
às respostas SIM quer relativas às respostas NÃO.
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Há portanto um indicação de que as empresas não priorizam o
uso de debêntures repactuáveis (lembremo-nos que todas elas
possuem emissões desse título), sobre as ações preferenciais,
ainda que justificando essa indiferença entre um e outro
instrumento das mais diversas formas.

8.4 Parte IV

Juntando as idéias acima, a ordem de preferência no uso de
instrumentos financeiros da sua empresa é decorrente de
critérios baseados em:

.. /. ". CRITÉRIOS;'"~c, . , ..EMPRESA;" .: . ~ .~. :..

. ..Oferta,," Ramo.:: ::'.,~
- ;',. ·'de.:"·: '\\de I· Custo·
.~:·f~ndo.>: (ati~idâdij<:'"r'i

. ,

'Ri~cÓ' Outros. .
., ..~.: '-': ~,,' ".

...

x x X XAdubos Trevo
X XAgrale
X X X XCelesc
X X X XCesp

XChapecó
Ciquine X X

XConfab X X X

Olma X

XPapel Simão
XPerdigão

XRiocell
XRipasa

X X X XTrombini
~arig XX

ITOTAL: . . .

:.50%:; , 35,70%~" .71,43%' '71,43%"
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Na última questão, procurou-se verificar quais os critérios

usados pelas empresas ao estabelecer ordens de preferência no

uso de instrumentos financeiros. Como se vê, tais critérios

não são mutuamente exclusivos. Assim, aparecem com a mesma

incidência, em primeiro lugar, os critérios de custo e ramo

de atividade da empresa, cada um dos quais levado em

consideração por cerca de 70% das empresas. Numa segunda

posição, o critério de risco é observado por 50% das empresas

e, por último, somente 36% das empresas respondentes adotam

uma ordem de preferência- com base na disponibilidade de

fundos.

com as

Embora este resultado sej a,

justificativas da Questão 6,

em boa parte, coerente

pode-se notar alguma

incoerência. De uma forma geral entretanto, faz-se notória,

além do critério custo, a incidência do critério ramo de

atividade sugerindo

econômicas de cada

as diferenças entre as características

setor industrial como por exemplo, seu

grau de concentração, o que equivale a dizer poder econômico.

9.CONCLUSÕES GERAIS

Após as apreciações relativas às respostas de cada parte do

questionário,

resul tados no

estabelecidas.

A primeira hipótese sugere, como vimos, o estabelecimento,

por parte das empresas, de uma ordem de preferência no uso de

devemos proceder a uma avaliação geral destes

sentido de referenciá-los às hipóteses

instrumentos financeiros ao alavancar seus novos
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investimentos. Sugere ainda que esta ordem de preferência é
função do risco inerente a cada um desses instrumentos
financeiros.
Pela análise das respostas obtidas na Parte I do
questionário, pudemos verificar que quase 80% das empresas
possuem uma estrutura de capital orientada por um índice de
endividamento, determinado, numa boa parte dos casos, em
função de uma preocupação com a flexibilidade financeira, e
.também das características do setor. Estas constatações
indicam portanto, que as empresas seguem, essencialmente,
políticas de estrutura de capital que perseguem um nível de
endividamento determinado, ao contrário do que advoga a
teoria de pecking arder.

Na Parte 2, dirigida mais especificamente à questão da ordem
de preferências, mais uma vez a indicação mostra-se contrária
à política de pecking arder, já que somente 36% Questão 3,
opção B )das· empresas afirmam dar prioridade ao uso de
recursos internamente gerados antes de recorrer ao uso de
capital externo, no financiamento de novos projetos. Note-se
entretanto que deste grupo empresas, todas elas, sem exceção,
afirmam seguir uma ordem de preferência no uso de
instrumentos de financiamento externo, como pode ser
observado pela tabulação da Questão 4. Ou seja, todas aquelas
que priorizam o uso de recursos internos adotam ordem de
preferência no uso dos instrumentos externos.
Ainda no que diz respeito à primeira hipótese, as respostas
da Parte 4 do questionário - que se refere à verificação dos
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critérios determinantes das ordens de preferência - indicam
supremacia não pelo risco, mas sim, pelo custo e

características odo ramo de atividade, enquanto critérios
norteantes do estabelecimento de ordens de preferência no uso
de instrumentos f i.nance í ros;
Isto posto, podemos dizer que os resultados deste survey dão
indicação de que a teoria de pecking order não se mostra
eficiente para explicar, ou dar sustentação racional, às
políticas de estrutura de capital da maioria das empresas da
amostra.
A segunda hipótese, que nos traz a idéia de uma inversão na
ordem de preferência prevista na teoria de pecking order,

foi essencialmente sugerida pelas respostas às questões 5
Parte 11 ) e 6 (Parte 111 ).

As respostas a essas questões indicam não haver evidência
pela prioridade no uso de debêntures repactuáveis sobre as
ações preferenciais. De fato, como pôde ser observado pela
tabulação de prioridades, apesar de toda a dispersão, há
maior incidência das ações preferenciais . . .como prlmelra
prioridade o que, de resto, é confirmado pelas respostas à
Questão 6 Parte 111 ): 64% das emp~esas afirmam não
priorizar o uso de debêntures sobre o uso de ações
preferenciais. Estas constatações indicam portanto, haver
evidências de uma inversão na ordem de preferências
pressuposta no modelo pecking order, para grande parte das
empresas da amostra.
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Não se pode deixar aqui de salientar o fato de que, embora
apenas 36% das empresas observadas manifestem seguir uma
política que se mostra aderente ao modelo pecking order,

(Questão 3 opção B e Questão 4 coluna SIM), 100% da amostra
afirmou adotar ordens de preferência no uso de instrumentos
financeiros para cciptação de recursos externos e, mais
especificamente, cerca de 60% desse total afirma priorizar o
uso das ações preferenciais sobre as debêntures.
Estas constatações nos trazem duas conclusões fundamentais
que passamos a analisar:
1- Em primeiro lugar, os resultados sugerem que as políticas
de manutenção de estruturas de capital balanceadas segundo um
índice determinado e as políticas baseadas numa ordem de
preferência no uso de instrumentos financeiros, não são
mutuamente exclusivas, pelo menos, tais como percebidas pelas
próprias empresas. De fato, num sentido rigoroso, a adoção de
uma política pecking order implica numa estrutura de capital
móvel, ou seja, que se altera a cada uso de algum instrumento
financeiro, isolado, dentro do sistema de preferências. Por
outro lado, a manutenção rigorosa de um índice determinado,
implica, por sua vez, no uso balanceado dos instrumentos já
existentes de maneira a não alterar o índice. O que as
respostas sugerem é, portanto, que a grande maioria das
empresas da amostra não adotam nenhuma destas políticas em
seu sentido rigoroso e que, nesse caso então, a hipótese de
mútua exclusividade desaparece. Isso explica o fato de que
embora 74% da amostra indique adotar uma política de
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manutenção de estrutura de capital segundo um índice
determinado, 100% afirma adotar preferências no uso de
instrumentos financeiros.
2- Em segundo lugar, não podemos deixar de salientar que a
inversão indicada, -entre o uso de ações preferenciais e

inerente
repactuáveis, pod~ estar
cada um desses papéis.

relacionada ao riscodebêntures
a Não ternos, com efeito,

qualquer tipo dedados empíricos que nos permitam tirar
conclusão a esse respeito. Seria necessário determinar as
volatilidades, ou seja, os betas de cada papel, para cada
empresa. Somente a partir daí, tornar-se-ia possível proceder
a uma análise conclusiva.
Em linhas gerais portanto, os resultados deste trabalho
indicam que, apesar de não se mostrar evidente o uso de
políticas pecking order pelas empresas da amostra, há
evidências de que essas empresas tampouco seguem políticas em
seu sentido puro, e que,
dessas mesmas políticas,

em face da não exclusividade mútua
postas em questão, é possível

compreender as aparentes contradições. Além disso, a inversão
relativa à abordagem pecking order, evidenciada pela
indicação da prioridade das ações preferenciais sobre as
debêntures repactuáveis, embora justificada das mais diversas
formas, sugere estar, essencialmente, relacionada a risco, o
que por sua vez, requer desenvolvimento específico.
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QUESTIONÁRIO
Anexo I

PARTE I
Entende-se por estrutura de capital a composição dos recursos que financiam as
atividades e investimentos da empresa. Em outras palavras, estrutura de capital
refere-se à composição do lado direito do balanço, ou seja, às quantidades de
capital próprio (ações ordinárias e ações preferenciais) e capital de terceiros
(títulos de dívida, debêntures, etc.) que financiam as operações e investimentos
da empresa. A estrutura de capital pode ser portanto representada por algum
índice que relacione os componentes do lado direito do balanço. Exemplos
conhecidos desses índices são: Endividamento = Exigivel a longo prazo I
Patrimônio Líquido;
Outros

Questões:
(1) Existe, para sua empresa, uma política definida de estrutura de capital,
orientada para a busca ou manutenção de um índice meta de endividamento,
considerado ótimo?
( ) Sim () Não

(2) Em caso afirmativo, esse índice meta é função de :
( ) Consideração de benefícios fiscais decorrentes da dedução das despesas de
juros para efeitos de tributação.
( ) Consideração da manutenção da capacidade de arrecadar recursos adicionais
no mercado ( endividar-se ), sempre que necessário.
( ) Um índice habitual da empresa, normalmente aceito como ideal.
( ) Outros. Especificar: _

PARTE II
Entendem-se por recursos internamente gerados, o caixa gerado pelas operações
da empresa o que, pelo lado direito do balanço, equivale a falar-se em lucros
retidos. Por outro lado, recursos externos, são todos os recursos obtidos mediante
a emissão de novas ações ou títulos de dívida. Assim sendo:

Questões:
(3) Ao buscar financiamento para novos investimentos, a empresa:
( ) A. Procura fazê-lo sempre de forma a manter balanceada a sua estrutura de
capital, ou seja, levantando os recursos necessários entre os diversos
componentes de capital próprio e capital de terceiros, de maneira a manter o
índice de endividamento ideal da empresa.
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( ) B. Dá preferência ao uso de recursos internamente gerados, antes de recorrer
à emissão de ações ou títulos de dívida.

(4) Se a resposta anterior for (B), tendo esgotado os recursos internos e sendo
necessário recorrer a financiamento externo, a empresa adota alguma ordem de
preferência ou prioridades no uso desses instrumentos de financiamento externo?
( ) Sim ( ) Não .

(5) Qual é essa ordem de preferência? Enumerar segundo a ordem.
( ) Ações ordinárias.
( ) Ações preferenciais.
( ) Títulos de dívida.
( ) Ações preferenciais conversíveis.
( ) Títulos de dívida conversíveis.
( ) Outros. Especificar: _

PARTE 111
Debêntures repactuáveis são debêntures que são renegociadas com seus
detentores periódicamente, com o objetivo de ajustar novas taxas e prazos, em
decorrência das distorções do processo de indexação dos juros. Não havendo
acordo entre emissores (empresa) e detentores (investidor), a empresa é
obrigada a recomprar o título do investidor.

Questões:
(6) Havendo necessidade de financiamento externo, dentro do contexto de
preferências visto anteriormente, o uso de debêntures repactuáveis tem
prioridade sobre as ações preferenciais?
( ) Sim ( ) Não.
Porquê? _

PARTE IV
Juntando as idéias acima, a ordem de preferência no uso de instrumentos
financeiros da sua empresa é decorrente de critérios baseados em:
( ) Risco
( ) Oferta de fundos
( ) Características do ramo de atividade da empresa.
( ) Custo
( ) Outros. Especificar: _


