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RESUMO 

Os investimentos em ativos e nas atividades operacionais de uma empresa podem ser 

financiados por meio de capitais próprios ou capitais de terceiros, que juntos constituem a 

estrutura de capital da organização. Na teoria de finanças são identificadas duas grandes 

correntes de pensamento: a teoria tradicional e a teoria de Modigliani & Miller, as quais 

divergem por aceitar e rejeitar, respectivamente, a possibilidade de existência de uma 

estrutura ótima de capital, em que o custo de capital é minimizado e a riqueza dos acionistas 

maximizada. Com base no referencial teórico existente, este trabalho estudou a estrutura de 

capital e seus determinantes, considerando uma amostra de 1.771 empresas brasileiras de 

pequeno, médio e grande porte, dos setores de indústria, comércio e serviços. Os atributos 

testados nesta pesquisa como determinantes da estrutura de capital foram tangibilidade dos 

ativos, rentabilidade, tamanho e liquidez. Foi desenvolvido modelo estatístico de regressão 

linear múltipla, apresentando graus de explicação e significância compatíveis para a 

identificação de elementos determinantes da estrutura de capital das empresas brasileiras. Foi 

confirmada a existência de relação positiva entre o endividamento e os atributos tangibilidade 

dos ativos e tamanho das empresas, ratificando o previsto pela teoria do Trade-Off, principal 

representante da corrente tradicionalista. Também foi corroborada a relação negativa entre 

endividamento e os atributos rentabilidade e liquidez, ratificando o esperado pela teoria do 

Pecking Order. Os resultados desta pesquisa refutaram a existência de relação positiva entre 

endividamento e rentabilidade das empresas, conforme previsto pela teoria do Trade-Off. 

 

 

Palavras Chave: Estrutura de Capital, Modigliani & Miller, Teoria Tradicional, Teoria do 

Pecking Order, Teoria do Trade-Off. 
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ABSTRACT 

Investments in assets and in the operational activities of a company may be financed 

through their own capital or from third parties, which together comprise the capital structure 

of the organization. In the theory of finance, two major schools of thought are identified: 

traditional theory and the Modigliani & Miller theorem, which differ because they accept and 

reject, respectively, the possibility of there  being an optimal capital structure, in which the 

cost of capital is minimized and the wealth of the shareholders maximized. Based on the 

existing theoretical framework, this study examined the structure of capital and its 

determinants, by taking a sample of 1,771 Brazilian small, medium and large companies, 

from the sectors of industry, commerce and services. The attributes tested in this study as 

determinants of the structure of capital structure were: tangibility of the assets, profitability, 

size and liquidity. A statistical model of multiple linear regression was drawn up, showing 

degrees of explanation and significance compatible with identifying determining elements of 

the capital structure of Brazilian companies. It confirmed there is a positive relationship 

between debt and the attributes of tangibility of assets and of the size of the companies, which 

ratifies what is predicted by Trade-Off Theory, the main representative of the traditionalist 

line of thinking. The negative relationship between  debt and the attributes of profitability and 

of liquidity was also corroborated, which ratified what is expected by Pecking Order Theory. 

The results of this study refuted the existence of a positive relationship between the debt and 

the profitability of companies, as predicted by Trade-Off Theory. 

 

 

 

Keywords: The Capital Structure, Modigliani & Miller, Traditional Theory, Trade-Off 

Theory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentadas as considerações iniciais sobre o tema Estrutura de 

Capital, o problema da pesquisa, as justificativas do trabalho, a delimitação do tema, os 

objetivos a atingir ao final da pesquisa, as hipóteses testadas e, por fim, é apresentada a 

estruturação geral da dissertação. 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

A estrutura de capital de uma empresa diz respeito à composição de suas fontes de 

financiamento, decorrentes de capital próprio (patrimônio líquido) e capital de terceiros 

(endividamento). A decisão sobre a escolha da melhor distribuição entre capital próprio e 

capital de terceiros na estrutura de capital das empresas tem-se apresentado como uma das 

principais questões no estudo das finanças corporativas. 

Conforme enunciam Assaf Neto & Lima (2009), diferentes setores de atividade e, 

inclusive, diferentes empresas dentro do mesmo segmento de atuação, podem apresentar 

estruturas de capital diferentes. Cabe aos administradores a opção pelo maior endividamento 

ou pela maior participação de capital próprio, adotando o balanceamento que for por eles 

entendido como o mais adequado. Diante da prerrogativa de escolha dessa composição, são 

apresentadas às empresas várias opções de financiamento de suas atividades, a exemplo da 

emissão de ações, lançamento de debêntures conversíveis em ações, contratação de operações 

de leasing, captação de empréstimo no sistema financeiro ou retenção de lucros gerados, entre 

outras. 

Mas qual seria a melhor estrutura de capital para uma empresa? Aquela com predomínio 

de capital próprio ou aquela com maior participação de capital de terceiros? É possível 

estabelecer uma estrutura ótima de capital, maximizando o valor de mercado da empresa e a 

riqueza de seus proprietários? O que determina a escolha da composição da estrutura de 

capital das empresas? 

Todos esses questionamentos vêm sendo tratados no estudo das finanças, com o 

desenvolvimento de várias pesquisas envolvendo o tema estrutura de capital. Apesar de se 



Capítulo 1 Introdução 

2 

 

tratar de assunto discutido intensamente no meio acadêmico e empresarial, ainda não se 

obteve consenso entre os pesquisadores e estudiosos sobre as questões citadas no parágrafo 

anterior. 

São identificadas duas grandes linhas de pensamento: a teoria tradicional e a teoria de 

Modigliani & Miller (apresentada pelos professores Franco Modigliani e Merton Miller em 

estudo publicado em 1958), as quais divergem por aceitar e rejeitar, respectivamente, a 

possibilidade de existência de uma estrutura ótima de capital. 

A teoria tradicional admite que, mediante combinação adequada de suas fontes de 

financiamento (capitais próprios e capitais de terceiros), uma empresa pode obter um valor 

mínimo para seu custo de capital, ou seja, seria possível obter uma estrutura ótima de capital, 

na qual se conseguiria a minimização do custo de capital e a maximização do valor da 

empresa, com conseqüente maximização da riqueza dos proprietários. 

Contrariamente à teoria tradicional, a teoria de Modigliani & Miller propôs que, sob 

certos pressupostos, a exemplo da consideração de um mundo hipoteticamente sem impostos, 

a estrutura de capital seria irrelevante para a definição do valor de uma empresa. Em outras 

palavras, o custo total de capital de uma organização não se alteraria, mesmo ocorrendo 

modificações na composição de sua estrutura de financiamento. 

Conforme ponderam Brito et al (2007), essa discussão originou um grande esforço de 

pesquisas com foco na identificação dos elementos explicativos da forma como as empresas 

se financiam. Ressaltam os autores que as pesquisas passaram a considerar as imperfeições do 

mercado, a exemplo da existência de impostos, os custos de dificuldades financeiras e 

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

teorias a respeito do tema estrutura de capital. 

A maior parte dos trabalhos foi elaborada em economias mais desenvolvidas, 

notadamente nos Estados Unidos, sendo identificados vários elementos de influência na 

composição da estrutura de capital das empresas. Embora em menor intensidade, no Brasil 

também foram desenvolvidos trabalhos objetivando identificar os aspectos determinantes no 

mix de fontes de financiamento empresarial. 

Contudo, foram utilizadas preponderantemente informações financeiras e contábeis de 

grandes corporações com ações negociadas em bolsa de valores, distanciando a explicação 

encontrada da realidade das pequenas e médias empresas, que são preponderantes na 

economia brasileira. Portanto, como diferencial deste estudo destaca-se justamente a 
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utilização de dados e informações financeiras, em sua maioria, de empresas pequenas e 

médias sediadas no Brasil, possibilitando avaliar o tema Estrutura de Capital sob a ótica 

específica do mercado empresarial brasileiro e disponibilizar ao empresariado subsídios para a 

tomada da decisão de financiamento, que envolve a escolha das fontes de recursos para 

financiar os investimentos realizados. As informações contábeis e financeiras utilizadas neste 

trabalho foram obtidas de um banco de dados em meio eletrônico de uma instituição bancária 

de grande porte. 

 

1.2 Problema da pesquisa 

 

Considerando a falta de consenso sobre a existência ou não da estrutura ótima de 

capital, tendo em vista a não convergência entre as conclusões dos modelos teóricos até então 

apresentados, o estudo sobre os elementos determinantes da composição das fontes de 

financiamento empresarial continua se apresentando como uma problemática de pesquisa a 

ser investigada, mediante utilização de ferramentais e modelos mais atualizados. Dessa forma, 

apresenta-se como pergunta desta pesquisa: 

―Diante das teorias existentes, quais são, entre os atributos testados nesta pesquisa, os 

elementos determinantes da estrutura de capital das empresas brasileiras?‖ 

 

1.3 Justificativas do Trabalho 

 

A maioria das pesquisas sobre os fatores determinantes da estrutura de capital das 

empresas foi realizada nas economias mais desenvolvidas. Os trabalhos realizados no Brasil 

consideraram basicamente as maiores empresas do País. O estudo desenvolvido por Brito et al 

(2007), por exemplo, avaliou as características da estrutura de capital a partir de informações 

das 500 maiores empresas atuantes no Brasil. O trabalho realizado por Nakamura et al (2007) 

tratou de informações de companhias abertas de diversos setores de atividade, listadas na 

Bolsa de Valores de São Paulo, ou seja, em sua maioria grandes empresas. 

Diante da pouca quantidade de trabalhos desenvolvidos considerando informações 

financeiras de empresas de pequeno e médio porte, as quais são importantes geradoras de 
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emprego e renda na economia nacional, como também tendo em vista a relevância da gestão 

financeira para a sobrevivência/crescimento das empresas e o fato de ainda não existir 

consenso sobre os elementos determinantes da estrutura de capital, este trabalho pretende 

contribuir para um melhor entendimento a respeito do tema. 

Como contribuição mais prática, esta pesquisa vem proporcionar maior consistência às 

decisões de financiamento tomadas pelos administradores empresariais quanto às alternativas 

de financiamento a serem adotadas ou descartadas, no sentido de oferecer o melhor bem estar 

aos acionistas, colaboradores e demais interlocutores que se relacionam com as organizações 

empresariais. 

 

1.4 Contribuição da Pesquisa 

 

Destaca-se como contribuição deste trabalho a disponibilização de informações, 

análises e conclusões no sentido de proporcionar um melhor conhecimento das características 

das empresas brasileiras, principalmente as de pequeno e médio porte, em termos da estrutura 

de capital, grau de endividamento e rentabilidade auferida por essas organizações. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa, como também as análises e conclusões, podem ser 

utilizados como subsídio à tomada de decisões pelo meio empresarial, quanto à escolha da 

estrutura de capital destinada ao financiamento de seus investimentos em ativos. 

Outra contribuição refere-se ao próprio instrumental utilizado, principalmente quanto às 

ferramentas estatísticas adotadas, podendo servir como auxílio a novos pesquisadores tanto do 

tema ora abordado, quanto de outros temas relacionados. 

 

1.5 Delimitação do Tema 

 

Nada obstante nos estudos anteriores terem sido identificados vários aspectos de 

influência na composição das fontes de financiamento das empresas, esta pesquisa restringir-

se-á ao estudo dos efeitos dos atributos tangibilidade dos ativos, rentabilidade, liquidez e 

tamanho, considerando para esta demarcação a disponibilidade de dados e informações. Foi 

desenvolvido modelo de regressão linear múltipla considerando tais elementos no sentido de 
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observar o poder explicativo desse modelo no que se refere à determinação da estrutura de 

capital das empresas brasileiras. 

Foram avaliadas informações contábeis e financeiras do exercício de 2006 de empresas 

não financeiras com faturamento anual bruto entre R$ 5 milhões e R$ 225 milhões, clientes de 

um banco comercial de grande porte atuante no Sistema Financeiro Nacional. 

 

1.6 Objetivos do Trabalho 

 

1.6.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar os fatores determinantes da estrutura de 

capital das empresas brasileiras não financeiras com faturamento anual bruto entre R$ 5 

milhões e R$ 225 milhões, investigando a relação entre a estrutura de capital e esses 

elementos. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral deste estudo, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Investigar as principais correntes teóricas sobre o tema estrutura de capital, sua 

origem, aspectos conceituais e aplicados; 

 

 Levantar características comuns relacionadas aos níveis de endividamento e 

rentabilidade das empresas; 

 

 Identificar as relações existentes entre a estrutura de capital das empresas e seus 

principais aspectos determinantes; e 

 

 Verificar se as correntes teóricas consideradas neste trabalho são capazes de 

explicar as escolhas de estrutura de capital das empresas; 
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 Avaliar os resultados obtidos. 

 

1.7 Hipóteses da Pesquisa 

 

As hipóteses a serem testadas nesta pesquisa foram formuladas com base na teoria 

existente a respeito do tema Estrutura de Capital e nos estudos já desenvolvidos para testar a 

teoria. As hipóteses consideram quatro atributos com potencial de explicação da composição 

da estrutura de capital das empresas: tangibilidade dos ativos, rentabilidade, liquidez e 

tamanho. Conforme detalhamento no capítulo três deste trabalho, para cada atributo foi 

escolhida uma variável para compor o modelo estatístico de regressão linear múltipla 

desenvolvido. Os quatro atributos e respectivas hipóteses são relacionados abaixo. 

 

1.7.1 Tangibilidade dos Ativos 

 

De acordo com Titman & Wessels (1988), é ponto comum na maioria dos estudos 

desenvolvidos o entendimento de que o tipo de ativo das empresas guarda relação com a 

escolha da estrutura de capital, ponderando-se a consideração de ser vantajosa a emissão de 

dívida tendo como garantia os ativos tangíveis das empresas, a exemplo do imobilizado e dos 

estoques. Portanto, empresas com maior volume de ativos tangíveis, os quais podem ser 

oferecidos em garantia dos empréstimos, tendem a ser mais endividadas, uma vez que a oferta 

de garantias reduziria o risco de crédito e, conseqüentemente, o custo da dívida. Corroborando 

esse raciocínio, Perobelli & Famá (2002) ressaltam que as empresas com maior volume de 

ativos intangíveis, a exemplo das marcas e patentes, que perdem valor de mercado no caso de 

apresentarem dificuldades financeiras, deveriam apresentar menor nível de endividamento, 

considerando que a ausência de garantias configura-se em risco adicional para os credores. 

Portanto, formulou-se a seguinte hipótese a respeito do atributo tangibilidade dos ativos: 
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Hipótese 1: existe uma relação positiva entre o nível de tangibilidade dos ativos e o 

endividamento das empresas. Quanto maior a tangibilidade dos ativos, maior a 

propensão ao endividamento. 

 

1.7.2 Rentabilidade 

 

De acordo com a Teoria do Pecking Order, as empresas com maior lucratividade 

mantêm menor volume de endividamento em função de preferirem financiar seus 

investimentos com os recursos gerados internamente e, não sendo tais recursos suficientes 

para amparar todos os projetos, num segundo momento lançarem mão de dívidas. Dessa 

forma, empresas que apresentam maior rentabilidade tendem a se endividar menos, a partir da 

adoção da seguinte ordem na obtenção de recursos para se financiar: recursos gerados pela 

atividade desenvolvida, dívidas com terceiros e emissão de ações. Assim, considera-se a 

hipótese de que, quanto maior a lucratividade de uma empresa, menor tenderá a ser o seu 

endividamento. 

Ao contrário da indicação de relação negativa entre a rentabilidade e o endividamento 

preconizada pela Teria do Pecking Order, os pressupostos da Teoria do Trade-Off indicam a 

existência de uma relação positiva entre a rentabilidade e o endividamento das empresas. A 

Teoria do Trade-Off  defende a existência de uma estrutura ótima de capital, caso a empresa 

trabalhe no sentido de obter um equilíbrio entre os benefícios fiscais do uso de dívidas e os 

custos de dificuldades financeiras decorrentes da utilização excessiva de dívidas. A utilização 

de dívida proporcionaria a redução da base de cálculo do lucro tributável para fins de imposto 

de renda, uma vez que as despesas financeiras são dedutíveis dessa base. Quanto maior o 

lucro de uma empresa, maior o imposto de renda e ser pago, sendo que as despesas 

financeiras reduzem o montante desse imposto. Dessa forma, existiria uma relação positiva 

entre rentabilidade e endividamento. As empresas seriam propensas a utilizar dívidas para 

gerar despesas financeiras, que reduziriam o imposto de renda a ser pago. 

 

Do ponto de vista da Teoria do Pecking Order, formulou-se a seguinte hipótese a 

respeito do atributo rentabilidade: 

 



Capítulo 1 Introdução 

8 

 

Hipótese 2: existe uma relação negativa entre a rentabilidade e o endividamento 

das empresas. Espera-se que quanto maior a rentabilidade, menor a propensão ao 

endividamento. 

 

1.7.3 Liquidez 

 

Uma empresa ―líquida‖ é entendida como aquela que apresenta capacidade potencial 

para honrar seus compromissos, sejam eles financeiros ou não (fornecedores, por exemplo). 

De acordo com a Teoria do Pecking Order, as empresas têm preferência pelos recursos 

próprios para amparar o financiamento de suas atividades de funcionamento. Assim, 

empreenderiam esforços no sentido de criar e manter reservas líquidas de recursos próprios 

para financiarem seus investimentos futuros. Por efeito, depreende-se que empresas com bom 

nível de liquidez teriam menor endividamento. 

 

Hipótese 3: existe uma relação negativa entre a liquidez e o endividamento das 

empresas. Espera-se que quanto maior a liquidez, menor a propensão ao endividamento. 

 

1.7.4 Tamanho 

 

Conforme Titman & Wessels (1988), existe uma tendência das grandes empresas terem 

maior acesso aos recursos provenientes de endividamento, uma vez que o porte funciona 

como fator de mitigação do risco de crédito, favorecendo as grandes empresas no que diz 

respeito à obtenção de capital de terceiros. Essa hipótese mostra compatibilidade com a 

Teoria do Trade-Off, no sentido de que as empresas de maior porte, por serem mais 

diversificadas que as empresas de menor porte, apresentam menor probabilidade de falência. 

Espera-se, portanto, que o tamanho das empresas mantenha relação positiva com o 

endividamento. 

 

Hipótese 4: existe uma relação positiva entre o tamanho e o endividamento das 

empresas. Espera-se que quanto maior o tamanho, maior a propensão ao 

endividamento. 
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O Quadro 1.1 apresenta uma síntese das hipóteses formuladas: 

Quadro 1.1 - Hipóteses avaliadas. 

Hipótese/Formulação Teoria Coeficiente 

Esperado 

Atributo 

H1: existe uma relação positiva entre o nível de tangibilidade 

dos ativos e o endividamento das empresas. Quanto maior a 

tangibilidade dos ativos, maior a propensão ao 

endividamento. 

Trade-Off β1 > 0 Tangibilidade 

H2: existe uma relação negativa entre a rentabilidade e o 

endividamento das empresas. Espera-se que quanto maior a 

rentabilidade, menor a propensão ao endividamento. 

Pecking Order β2 < 0 Rentabilidade 

H3: existe uma relação negativa entre a liquidez e o 

endividamento das empresas. Espera-se que quanto maior a 

liquidez, menor a propensão ao endividamento. 

Pecking Order β4 < 0 Liquidez 

H4: existe uma relação positiva entre o tamanho e o 

endividamento das empresas. Espera-se que quanto maior o 

tamanho, maior a propensão ao endividamento. 

Trade-Off β5 > 0 Tamanho 

 Fonte: adaptado de Gomes e Leal (2000) 

 

1.8 Estrutura da Dissertação 

 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos, conforme descrito a seguir: 

 

Primeiro capítulo: foi desenvolvida uma introdução ao tema estudado, composta pelas 

considerações iniciais, problema da pesquisa, justificativas do trabalho, delimitação do tema, 

objetivos e hipóteses da pesquisa, além da descrição da estrutura da dissertação. 

 

Segundo capítulo: refere-se à base conceitual existente sobre o tema estrutura de capital, 

abordando as principais correntes teóricas desenvolvidas sobre o assunto, além de outras 

questões conceituais relacionadas à pesquisa: demonstrações financeiras básicas, tipos de 

capital e custo de capital. 
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Terceiro capítulo: é apresentada a metodologia aplicada à pesquisa, envolvendo a 

definição do tipo de pesquisa, universo e amostra utilizada, definição das variáveis em estudo, 

coleta e tratamento dos dados, procedimento estatístico e limitações do procedimento 

estatístico. 

 

Quarto capítulo: trata da análise dos resultados da pesquisa, envolvendo a apresentação 

das estatísticas descritivas e do modelo de regressão linear múltipla desenvolvido nesta 

pesquisa. 

 

Quinto capítulo: nesse capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho, as 

contribuições da pesquisa, as sugestões para estudos futuros a respeito do tema, as referências 

bibliográficas e os anexos. 
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2 BASE CONCEITUAL E REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo será apresentada a base conceitual e a revisão da literatura existente a 

respeito do tema estrutura de capital. Serão descritas as principais demonstrações contábeis e 

financeiras, das quais são extraídas variáveis adotadas neste estudo. Serão descritos os 

principais tipos de capital e as definições relacionadas ao custo de capital das empresas. Por 

último, serão apresentadas as principais teorias desenvolvidas sobre estrutura de capital. 

 

2.1 Demonstrações Financeiras Básicas 

 

Neste trabalho serão constantemente mencionadas as principais demonstrações 

contábeis e financeiras utilizadas pelas empresas e os dados que as compõem. O Lucro Antes 

dos Juros e Imposto de Renda (LAJIR), por exemplo, refere-se ao resultado operacional 

apurado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ao tempo em que o Exigível no 

Longo Prazo (ELP) faz parte da estrutura do Balanço Patrimonial (BP). Ambos (LAJIR e 

ELP) são utilizados na formulação de variáveis importantes avaliadas nesta pesquisa. Nos 

parágrafos seguintes serão descritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do 

Exercício. 

De acordo com Gitman (1997), cada empresa tem variados usos para seus registros e 

relatórios financeiros. Periodicamente, os relatórios devem ser preparados para órgãos 

reguladores, credores, proprietários e administradores. Os órgãos reguladores, tais como a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pressionam para que os dados financeiros das 

sociedades anônimas sejam publicados de maneira adequada e precisa. Os credores utilizam 

os dados financeiros para avaliar a capacidade de pagamento das empresas para as quais 

disponibilizaram recursos. Os proprietários utilizam essas informações para decidir se 

compram, vendem ou mantêm suas ações ou quotas. Já os administradores preocupam-se com 

o acompanhamento do desempenho da organização, utilizando-se dos relatórios financeiros. 

De acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores na Lei 11.638/2007, a partir de 

01/01/2008 as demonstrações contábeis a serem publicadas pelas sociedades anônimas 

brasileiras são o Balanço Patrimonial (BP); Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); 
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Demonstração dos Lucros e/ou Prejuízos Acumulados (DLPA); Demonstração do Fluxo de 

Caixa (DFC); e Demonstração do Valor Adicionado (DVA). 

As companhias fechadas com patrimônio líquido inferior a R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) não são obrigadas a elaborar e publicar a DFC. As normas de publicação de 

demonstrações financeiras aplicam-se também às sociedades de grande porte, ainda que não 

constituídas como sociedades por ações. São consideradas de grande porte, para fins dessa 

legislação, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver ativo total 

superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual 

superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). 

Apesar da especificidade da obrigação da publicação de demonstrações financeiras 

prevista na Lei abrangerem as sociedades anônimas e as empresas de maior porte, as demais 

empresas, afora as microempresas e as pequenas empresas (dispensadas), elaboram 

demonstrações contábeis pelo menos anualmente, para fins tributários, acompanhamento do 

desempenho econômico-financeiro, atendimento de pré-requisitos relacionados à obtenção de 

crédito ou outras finalidades. 

 

2.1.1 Balanço Patrimonial (BP) 

 

Em que pese a importância que vem sendo dada mais recentemente ao Demonstrativo 

do Fluxo de Caixa (DFC), o Balanço Patrimonial ainda é considerado a principal 

demonstração financeira das empresas, refletindo a posição financeira em determinado 

momento, normalmente no fim do exercício social. O balanço patrimonial é constituído de 

duas colunas: a coluna do lado direito denomina-se Passivo e Patrimônio Líquido e a coluna 

do lado esquerdo denomina-se Ativo, sendo tais denominações atribuídas por mera convenção 

(IUDÍCIBUS & MARION, 2000). Fleuriet et al (2003) apresentaram uma estruturação do 

balanço patrimonial objetivando possibilitar uma visão mais clara da empresa. O Quadro 2.1 

exemplifica esse enfoque, demonstrando a reestruturação das contas do balanço patrimonial. 
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                                                     Quadro 2.1 – Balanço Patrimonial reestruturado 

ATIVO PASSIVO 

 

ATIVO CIRCULANTE 

ACF – ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO 

 Caixa e Bancos 

 Aplicações Financeiras 

ACO – ATIVO CIRCULANTE OPERACIONAL 

 Clientes 

 Estoques 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

ARLP – ATIVO REALIZ. LONGO PRAZO 

 Clientes 

 Outros Valores a Receber 

AP – ATIVO PERMANENTE 

 Investimentos 

 Imobilizado 

 

 

PASSIVO CIRCULANTE 

PCF – PASSIVO CIRCULANTE FINANCEIRO 

 Empréstimos e Financiamentos 

 Outras Dívidas Financeiras 

PCO – PASSIVO CIRCULANTE OPERACIONAL 

 Fornecedores 

 Tributos e Salários a Pagar 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

PELP – PASSIVO EXIGÍVEL LONGO PRAZO 

 Empréstimos e Financiamentos 

 Tributos exigíveis no longo prazo 

PL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 Capital/Ações 

 Lucros/Prejuízos Acumulados 

 

             Fonte: elaboração própria 

 

De acordo com esse enfoque, adotado neste trabalho na composição das variáveis 

econômico-financeiras, as contas do balanço são reagrupadas em dois grandes grupos: 

circulante (ativos realizáveis no curto prazo e passivos exigíveis no curto prazo) e não 

circulantes (ativos realizáveis no longo prazo e ativos permanentes; passivos exigíveis no 

longo prazo e/ou patrimônio líquido). Também foi subdivido o circulante em financeiro 

(ativos constituídos basicamente por disponibilidades imediatas; passivos exigíveis no 

curtíssimo prazo) e operacional (ativos e passivos relacionados à atividade operacional), com 

o objetivo de serem identificados os itens que fazem parte do operacional da empresa. 

 

2.1.2 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

 

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é um resumo ordenado das receitas, 

custos e despesas da empresa em determinado período (normalmente 12 meses), sendo 

apresentada de forma dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as despesas e os 

custos, apurando-se o resultado, seja lucro ou prejuízo (IUDÍCIBUS & MARION, 2000). A 

estrutura da DRE obedece às normas da legislação, mas para efeito de análise gerencial são 

necessários alguns ajustes, principalmente quanto à apuração do resultado operacional. A 
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legislação estabelece que, na apuração do ―lucro operacional‖, devem ser computados os 

resultados denominados financeiros (incluídos os custos de capitais de terceiros referentes ao 

financiamento da empresa), os resultados de participações em outras empresas e outras 

despesas que fazem parte do resultado da operação. Contudo, gerencialmente, faz-se 

necessário analisar se a operação da empresa é rentável e depois avaliar, separadamente, os 

resultados efetivamente gerados pela atividade desenvolvida, os custos financeiros 

decorrentes dos empréstimos/financiamentos, os ganhos ou perdas com investimentos em 

outros negócios e outros aspectos representativos. A DRE exemplificada por meio do Quadro 

2.2 apresenta uma formatação considerando essa adaptação para análise gerencial da empresa. 

                               Quadro 2.2 – Demonstração do Resultado do Exercício. 

(+) 

(-) 

 (=) 

(-) 

(=) 

(-) 

(-) 

(-) 

(=) 

(+/-) 

(+/-) 

(=) 

(-) 

(=) 

(-) 

(=) 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB) 

Impostos sobre as Receitas e Deduções de Vendas 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL) 

Custos dos Produtos Vendidos (CPV) 

LUCRO BRUTO (LB) 

Despesas Comerciais 

Despesas Administrativas e Gerais 

Despesas de Depreciação e Exaustão 

LUCRO OPERACIONAL (LO) ou LUCRO ANTES DOS JUROS E IMPOSTO DE RENDA (LAJIR) 

Resultado Financeiro Líquido (Despesas Financeiras e Receitas Financeiras) 

Resultado Não Operacional 

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (LAIR) 

Imposto de Renda/Contribuição Social sobre o Lucro 

LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO IMPOSTO DE RENDA 

Dividendos aos Acionistas Preferenciais ou Distribuição de Resultados 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (LL) 

 Fonte: adaptado de Gitman (1997) 
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2.2 Tipos de Capital 

 

As definições de capital empregadas no estudo de finanças empresariais costumam ser 

diferentes. Uma definição bastante utilizada considera o capital como os fundos de longo 

prazo utilizados para financiar os ativos da empresa e suas operações. O entendimento de 

Gitman (1997) coaduna com essa definição ao descrever o termo capital como o conjunto de 

fundos de recursos exigíveis no longo prazo à disposição da empresa, englobando todos os 

itens constantes do lado direito do balanço patrimonial, com exceção dos passivos circulantes. 

Para Lemes Júnior et al (2002), existe uma diferença entre estrutura financeira e estrutura de 

capital. Para esses autores, a estrutura financeira abrange todo o passivo do balanço 

patrimonial, recursos de curto e de longo prazo. Já a estrutura de capital abrangeria somente 

os financiamentos de longo prazo, considerados recursos estratégicos para a empresa. 

Sopesada a idéia mais considerada pelos estudiosos de finanças de que somente as 

fontes de recursos de longo prazo devem ser consideradas definição da estrutura de capital, 

são aceitas também as definições que consideram o mix de endividamento de curto e longo 

prazo nessa composição. Tal definição obtém aderência principalmente em países em que as 

dívidas bancárias de curto prazo suprem um papel que deveria ser ocupado por 

responsabilidades de longo prazo, caso as condições econômicas e institucionais assim o 

permitam (Brealey et al, 2002). Um dos pilares para aceitação dessa consideração decorre do 

fato de o uso de determinadas fontes de financiamento de curto prazo, a exemplo das 

operações de desconto de duplicatas a receber e outros empréstimos sem direcionamento 

específico de recursos serem sistematicamente renovadas e reempregadas no amparo do 

funcionamento das empresas, caracterizando-se na prática como recursos de longo prazo. 

Também dando suporte à opção de se considerar o passivo circulante financeiro como 

integrante da estrutura de capital, Assaf Neto (2003) ressalta as peculiaridades dos diferentes 

mercados nos quais as empresas estão inseridas, havendo diferenças significativas quanto às 

características de exigibilidade, renovação das dívidas, taxas de juros, direcionamento dos 

créditos, subsídios governamentais e particularidades das operações de crédito. O autor 

pondera que os mecanismos e linhas de crédito disponíveis no sistema financeiro dos países 

em desenvolvimento são diferentes dos utilizados nas economias desenvolvidas, sendo mais 

comuns operações de longo prazo com recursos de programas governamentais, em 



Capítulo 2 Base Conceitual e Revisão de Literatura 

16 

 

detrimento, por exemplo, de captações de recursos via emissão de debêntures, estas mais 

observadas nas economias mais avançadas. 

Neste trabalho, optou-se por considerar como fundos de recursos na composição da 

estrutura de capital das empresas tanto o endividamento de curto prazo, representado pelo 

passivo circulante financeiro, quanto pelas dívidas exigíveis no longo prazo, representadas 

pelo passivo exigível no longo prazo, conforme exemplificação na Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 – Capital Próprio e Capital de Terceiros 

           Fonte: elaboração própria 

 

Nesta pesquisa foram considerados como capitais de terceiros somente as fontes de 

curto e longo prazo originárias de financiamentos bancários, debêntures, títulos de crédito, 

empréstimos de coligadas e outros empréstimos não cíclicos ou espontâneos. Exemplos de 

passivos operacionais (cíclicos) não considerados são os salários a pagar, os impostos a pagar 

e os fornecedores a pagar. Cabe destacar que, mesmo nessas fontes operacionais, estão 

geralmente embutidos encargos decorrentes da consideração do dinheiro no tempo. Exemplo: 

o fornecedor repassa à empresa cliente o custo financeiro relativo à concessão de maior prazo 

para pagamento da responsabilidade. Na composição do capital próprio foram consideradas as 

fontes fornecidas pelos proprietários da empresa (patrimônio líquido), notadamente o capital 

social (cotas ou ações) e os lucros acumulados. 

Ainda sobre a conceituação de capital, faz-se importante destacar as significativas 

diferenças existentes entre o capital próprio e o capital de terceiros. Normalmente, o capital 

próprio assume um risco maior em relação ao recebimento de sua remuneração, ou seja, o 

capital de terceiros tem preferência legal no recebimento de sua remuneração, os juros, e 
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também na devolução do principal. O Quadro 2.3, adaptado de Ross et al. (2002) e Gitman 

(1997), apresenta as principais diferenças entre o capital próprio e o capital de terceiros, a 

partir de suas características. 

           Quadro 2.3 – Principais Diferenças entre Capital Próprio e Capital de Terceiros. 

CARACTERÍSTICAS CAPITAL PRÓPRIO CAPITAL DE TERCEIROS 

Rendimento Dividendos Juros 

Tratamento Fiscal Dividendos tributados como 

rendimento da pessoa física. Os 

dividendos não são despesas da 

empresa. 

Juros tributados como rendimento da 

pessoa física. Juros são tratados como 

despesa da empresa e as empresas 

podem deduzir os juros ao calcularem 

o imposto de renda devido. 

Ingerência Sim Não 

Prazo Indeterminado Determinado 

Direito sobre Lucros e Ativos Subordinado ao capital de terceiros. Prioritário em relação ao capital 

próprio. Pagamentos de juros e 

principal da dívida acertado em 

contrato. 

Prioridade em Caso de Falência Baixa Alta 

Risco Maior Menor 

Rentabilidade Esperada Maior Menor 

       Fonte: adaptado de Ross et al. (2002) e Gitman (1997) 

 

O rendimento proporcionado ao detentor de capital próprio materializa-se na forma de 

dividendos distribuídos geralmente ao final do exercício social, relativamente à quantidade de 

ações possuídas. Já os rendimentos dos detentores de capital de terceiros materializam-se 

como juros recebidos conforme acerto contratual. 

Quanto ao tratamento fiscal, despesas de juros sobre as dívidas são dedutíveis do 

imposto de renda e, assim, criam economias de impostos, enquanto que pagamentos de 

dividendos para os investidores em ações devem ser feitos a partir dos fluxos de caixa pós-

impostos. 

No que se refere à ingerência, Damodaran (2004) pondera que os proprietários de ações 

ou cotas de capital próprio, em virtude dos seus direitos sobre os fluxos de caixa residuais da 

empresa, têm controle total, ou muito abrangente, da administração da empresa. Já os credores 
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de capitais de terceiros utilizados pela empresa têm um papel muito mais passivo na gestão, 

exercendo no máximo o poder de veto sobre decisões financeiras importantes. 

O prazo de uma dívida normalmente tem uma data de vencimento fixa, quando o 

principal deve ser pago pela empresa. No próprio instrumento legal firmado entre as partes 

num contrato de empréstimo faz-se figurar o prazo de vencimento da referida dívida. Já as 

ações geralmente têm uma vida infinita. 

O direito sobre lucros e ativos do capital de terceiros tem prioridade sobre o capital 

próprio. Na própria demonstração do resultado do exercício, primeiro é considerada a 

remuneração do capital de terceiros na forma de despesa financeira, para depois, se a empresa 

apresentar lucro depois do imposto de renda, ocorrer distribuição de dividendos. 

Sobre a prioridade em caso de falência, quando uma empresa se torna insolvente, a 

preferência em relação aos ativos é dos credores externos. Os ativos que são oferecidos em 

garantia, por exemplo, são absorvidos pelo respectivo credor como pagamento da dívida. 

Tendo em vista sua posição secundária em relação ao capital de terceiros, os 

fornecedores de capital próprio assumem um risco maior e, dessa forma, devem ser 

compensados com uma rentabilidade também maior. 

 

2.3 Custos de Capital 

 

De acordo com Assaf Neto (2003), o custo de capital de uma empresa reflete, em 

essência, a remuneração mínima exigida pelos detentores de suas fontes de recursos, quais 

sejam: credores e acionistas. O custo de capital é utilizado como taxa mínima de atratividade 

das decisões de investimento, indicando criação de riqueza para a empresa quando o retorno 

operacional obtido pelo projeto de investimento superar a taxa requerida de retorno 

determinada pela alocação de capital. O autor pondera que esse é o critério básico de 

aceitação de uma proposta de investimento, o qual leva ao incremento do valor de mercado da 

empresa e, em conseqüência, da riqueza de seus acionistas. 

Tal afirmação vai ao encontro dos conceitos defendidos pela corrente tradicionalista que 

estuda o tema estrutura de capital, mas, de forma oposta, não coaduna com a teoria 

apresentada por Modigliani & Miller (1958), no sentido de que as decisões sobre a fonte de 

financiamento não afetariam o valor da empresa. Essa discussão sobre a criação ou não de 
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valor a partir das decisões de financiamento é justamente o cerne da base conceitual desta 

pesquisa. 

O autor destaca que o custo de capital de uma empresa é tradicionalmente obtido 

mediante o cálculo da média dos custos de captação, ponderado pela participação de cada 

fonte de fundos na estrutura de capital. Nessa determinação, os investidores de capital próprio 

(acionistas) devem exigir uma remuneração maior que os credores (capital de terceiros), 

baseados em dois importantes argumentos. 

O primeiro demonstra que o retorno do capital do proprietário está vinculado ao 

desempenho esperado da empresa; são os lucros que efetivamente remuneram o investimento. 

No caso das dívidas, existe uma obrigação contratual previamente estabelecida de devolução 

do principal emprestado, acrescido dos respectivos encargos financeiros, independentemente 

do sucesso operacional alcançado pela empresa no período. Portanto, o risco do credor é 

efetivamente menor que o risco do acionista, tendo em vista a incorporação de maior garantia 

de recebimento de seu capital. 

O segundo argumento refere-se à questão fiscal, envolvendo a dedutibilidade das 

despesas financeiras na definição do lucro tributável para a aplicação da alíquota do imposto 

de renda sobre o lucro da empresa. Essa vantagem não existe na distribuição de dividendos 

aos acionistas, os quais são definidos após a respectiva provisão tributária. Dessa maneira, 

ocorre uma redução do custo de capital de terceiros em razão da economia de imposto de 

renda, possibilitando maior capacidade de geração de resultados. 

Bruni & Famá (2003) ressaltam que, embora estimado em determinando momento, o 

custo de capital deve refletir o custo médio futuro dos recursos à disposição da empresa, com 

base nas melhores informações possíveis. Dessa forma, se há cinco anos a empresa captou 

recursos por meio da emissão de obrigações pagando 10% a.a. e atualmente a taxa projetada 

para a operação é igual a 14% a.a., deve-se utilizar no cálculo do custo de capital a taxa 

correspondente ao custo futuro dos recursos. No caso, a taxa mais atual de 14% a.a. 

Conforme será abordado no item 2.4.5 deste trabalho, nos estudos sobre estrutura de 

capital os adeptos da Teoria do Trade-Off defendem que o processo de estimativa de custo de 

capital considera a busca por uma estrutura-meta de capital, que corresponderia ao mix ótimo 

de financiamento das atividades da empresa. Por meio do balanceamento dos recursos de 

terceiros e capital próprio, seria possível maximizar a riqueza dos proprietários da 

organização. 
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Nesse sentido, Bruni & Famá (2003) ponderam que, se o risco da empresa mantiver-se 

constante, a taxa de retorno de novos projetos situada acima do custo de capital da empresa 

contribuiria para o aumento de seu valor, ou seja, da riqueza dos proprietários. Por outro lado, 

taxas de retorno de novos projetos situadas abaixo do custo de capital da empresa 

contribuiriam para a diminuição de seu valor. 

Os autores acima complementam que a determinação do custo de capital envolve 

análises dinâmicas de riscos, como também corroboram o entendimento quanto a questão do 

benefício gerado pela economia de impostos. Registram como principais componentes 

avaliados no processo de estimativa do custo de capital o risco do negócio ou risco 

operacional, o risco financeiro e o imposto de renda. O risco do negócio corresponde ao risco 

que a empresa corre de não cobrir os custos operacionais. O risco financeiro é decorrente do 

risco que a empresa corre de ser incapaz de cumprir seus compromissos financeiros 

(pagamento de juros, dividendos de ações e reposição de parcelas de dívidas). Da 

superposição dos riscos do negócio e financeiro resulta o risco total da empresa. 

Quanto ao imposto de renda, na definição de sua base de cálculo são abatidas 

principalmente as despesas financeiras relativas ao ressarcimento do capital de terceiros. 

Nesse sentido, as despesas financeiras geradas pela utilização desse capital contribuiriam com 

a redução de carga fiscal. Ou seja, o custo do capital deve ser calculado após a incidência do 

imposto de renda. 

Bruni & Famá (2003) destacam que, para obter o custo de capital da empresa, é 

necessário obter o custo de cada fonte individual de recursos. O custo específico de cada fonte 

de financiamento corresponde ao custo de obtenção dos fundos, na data atual e com previsão 

para futuro, após o imposto de renda, e não seu custo histórico, baseado na estrutura de 

financiamento atual da empresa. Esta pesquisa não se propõe a detalhar a forma de cálculo de 

cada uma das fontes específicas de financiamento das empresas. 

Apenas como exemplo, apresenta-se a seguir a maneira mais utilizada para obtenção do 

Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC), medida preponderantemente adotada como o 

―custo de capital‖ das empresas. O CMPC é obtido por meio do cálculo da média ponderada 

dos custos das várias fontes de recursos disponíveis no financiamento dos ativos da empresa. 

No caso de uma empresa cuja estrutura de capital é composta conforme a Tabela 2.1, o 

CMPC é de 23% a.a., ou seja, CMPC = 25% x 0,6 + 20% x 0,4 = 23%: 
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Tabela 2.1 – Cálculo do Custo de Capital. 

DESCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO (%) CUSTO AO ANO (%) 

Capital Próprio 60% 25% 

Capital de Terceiros 40% 20% 

TOTAL 100% 23% 

          Fonte: elaboração própria 

 

Uma estrutura de capital com maior participação de capital próprio deverá produzir um 

custo médio ponderado de capital (CMPC) mais elevado do que outra mais intensiva em 

capital de terceiros. Por outro lado, estruturas financeiras com maior proporção de capital 

próprio são mais estáveis e de menos risco, em razão de não comprometerem a empresa com 

o pagamento dos juros e do principal que a contratação de dívidas financeiras acarreta, além 

de não serem necessários esforços constantes empregados nas negociações com os bancos. 

Em função disso, como principio geral, pode-se considerar a tendência de existir uma relação 

inversa entre o custo de uma fonte de capital para a empresa e o risco que esta fonte acarreta 

para a sua gestão financeira. 

 

2.4 Teorias sobre Estrutura de Capital 

 

Barros (2005) ressalta a dificuldade de se precisar quando tiveram início as 

controvérsias científicas a respeito do tema estrutura de capital das empresas. Estima-se que o 

estudo sistemático do assunto tenha sido iniciado nos Estados Unidos da América no começo 

do século XIX. A conclusão das redes de ferrovias naquele País no final da década de 1880 

teve como conseqüência o surgimento de um movimento de consolidação empresarial, do 

qual um dos objetivos foi a criação de grupos empresariais de atuação nacional. No início do 

século XX, centenas de complexos industriais haviam se formado, concentrando de forma 

expressiva a produção industrial nos respectivos setores de atuação. Nesse contexto, tornou-se 

eminente a necessidade de capital para consolidar os grandes grupos empresariais, com os 

administradores financeiros tendo que enfrentar grandes problemas de estrutura de capital, ou 

seja, a composição das fontes de recursos para financiar os empreendimentos. Com isso, a 

análise da seleção adequada da estrutura de capital passou a ser tema central dos estudos na 
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área financeira nesse período, sendo muitos insucessos empresariais atribuídos ao alto custo 

dos financiamentos na comparação com os retornos proporcionados pelos investimentos 

realizados. 

Mesmo com a maior importância então direcionada ao estudo sobre a forma de 

financiamento das empresas, as discussões e pesquisas teóricas e práticas sobre Estrutura de 

Capital na teoria das finanças empresariais são variadas, com posicionamentos e 

entendimentos contraditórios, principalmente quanto à existência de uma estrutura ótima de 

capital. Este trabalho concentrar-se-á nas seguintes correntes teóricas sobre o assunto: Teoria 

Tradicional, Teoria de Modigliani & Miller, Teoria dos Custos de Agência, Teoria do Pecking 

Order e Teoria do Trade-Off (Trade-Off Theory). 

 

2.4.1 Teoria Tradicional 

 

De acordo com Barros (2005), levantamentos bibliográficos indicam que a primeira 

tentativa de tratar o tema Estrutura de Capital de maneira mais sistemática é geralmente 

atribuída ao trabalho desenvolvido por Durand (1952). No trabalho de Durand foi realizada 

análise a respeito da definição e mensuração do custo de capital das empresas, considerando 

duas abordagens distintas no tocante à forma de precificação do valor do negócio (valor da 

empresa): o método do lucro operacional (LO) e método do lucro líquido (LL). 

Exemplificando numericamente o método do lucro operacional (LO), Barros (2005) 

apresenta o caso de uma empresa hipotética cuja estrutura de capital é constituída parte por 

capital próprio e parte por capital de terceiros. O valor de mercado do capital de terceiros é 

conhecido, supondo-se que essas dívidas são bem protegidas e que os credores podem 

negociar seus títulos pelo valor de face. Assume-se que o lucro operacional da empresa irá 

repetir-se nos próximos períodos, restando, então, a determinação do valor do capital próprio. 

Verifica-se na Tabela 2.2 que o cálculo do valor do negócio pelo método do lucro 

operacional é realizado mediante (1) determinação do valor total da empresa, calculado como 

o valor presente do lucro operacional em perpetuidade, considerando a taxa hipotética de 10% 

como aquela que compensa os acionistas pelo risco de seu investimento; (2) subtração do 

valor de face das dívidas do valor total, chegando ao valor do capital próprio. 
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Tabela 2.2 – Cálculo do Valor da Empresa pelo Método do Lucro Operacional. 

Lucro Operacional (LO) $ 2.000.000 

Taxa de Capitalização (TC) 0,1 

Valor Total da Empresa (V = LO/TC) $ 20.000.000 

Valor Total do Capital de Terceiros (CT) $ 5.000.000 

Valor Total do Capital Próprio (CP = V – CT) $ 15.000.000 

Valor por Ação, 1.500.000 ações $ 10 

          Fonte: adaptado de Barros (2005) 

 

Observa-se na abordagem do lucro operacional que, independentemente da proporção 

de recursos próprios e capitais de terceiros na composição da estrutura de capital da empresa, 

desconsiderando o risco relacionado ao crescimento da alavancagem financeira (aumento do 

endividamento), seu valor total será sempre o mesmo: $ 20.000.000, no exemplo. Se a 

empresa hipotética não tivesse endividamento, o valor do capital próprio seria de $ 20 

milhões; se o endividamento fosse de $ 7 milhões, o valor do capital próprio seria de $ 13 

milhões. Ou seja, o valor total da empresa não é determinado pela composição de suas fontes 

de financiamento, mas sim pela estrutura de seus ativos, sendo essa observação compatível 

com as conclusões posteriormente apresentadas por Franco Modigliani & Merton Miller 

(1958) a respeito da indiferença da estrutura de capital da empresa para determinação de seu 

valor de mercado, conforme detalhamento no item 2.4.2 deste trabalho. 

Já a outra abordagem utilizada por Durand, o método do lucro líquido (LL), gerou 

resultados consistentes com os argumentos da chamada Teoria Tradicional, que preceitua a 

existência de uma estrutura ótima de capital, na qual o custo médio ponderado de capital 

(CMPC) é minimizado, determinando a maximização do valor do negócio. Na ilustração do 

método do lucro líquido (LL), Barros (2005) considera a mesma empresa hipotética, porém 

levando em conta o pagamento periódico de 4% sobre o endividamento de $ 5 milhões. 

Conforme disposto na Tabela 2.3, o valor do capital próprio, nesse método, é obtido 

mediante capitalização do lucro líquido em vez do lucro operacional. No método do LL, o 

valor total da empresa aumenta na medida em que é ampliada a participação de capitais de 

terceiros em sua estrutura de capital. Se o valor da dívida fosse de $ 7 milhões, o valor total da 

empresa seria de $ 24,2 milhões, montante superior que os $ 23 milhões associados às dívidas 

totais de $ 5 milhões e do que os $ 20 milhões calculados para a empresa sem endividamento. 
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Tabela 2.3 – Cálculo do Valor da Empresa pelo Método do Lucro Líquido. 

Lucro Operacional (LO) $ 2.000.000 

Juros (4% de $ 5 milhões) $ 200.000 

Lucro Líquido (LL = LO – Juros) $ 1.800.000 

Taxa de Capitalização (TC) 0,1 

Valor Total do Capital Próprio (CP = LL/TC) $ 18.000.000 

Valor por Ação, 1.500.000 ações $ 12 

Valor Total do Capital de Terceiros (CT) $ 5.000.000 

Valor Total da Empresa (V = CP + CT) $ 23.000.000 

          Fonte: adaptado de Barros (2005) 

 

A Figura 2.2 apresenta a relação entre o valor total da empresa hipotética e o montante 

de suas dívidas para níveis ―moderados‖ de endividamento, considerando os métodos do lucro 

operacional (LO) e do lucro líquido (LL) apresentados por Durand (1952). Verifica-se, 

portanto, convergência com o ponto de vista da Teoria Tradicional, no sentido de que 

aumentos ―moderados‖ das dívidas da empresa não elevam os riscos incorridos pelos 

acionistas e levam a um crescimento do valor total do negócio. Essa estratégia seria válida até 

o ponto em que o excesso de endividamento começasse a comprometer seriamente a 

capacidade de pagamento da empresa, reduzindo o valor de mercado da dívida. Conforme 

Barros (2005), as duas abordagens de Durand não consideram o efeito do imposto de renda 

(IR), sendo que, ao acrescentar tal tributo em sua análise, conclui que o valor da empresa deve 

aumentar a partir da elevação das dívidas tanto com o método LO quanto com o método LL, 

tendo em vista a dedutibilidade do IR dos pagamentos de juros sobre o endividamento. 
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Figura 2.2 – Valor de Mercado da Empresa e Valor da Dívida (em milhões) 

Fonte: adaptado de Barros (2005) 

 

De acordo com Famá & Grava (2000), o posicionamento da corrente tradicionalista 

pode ser explicado sob o prisma do antagonismo das variáveis Risco e Retorno. Apesar de 

não haver, à época, sistemática mais consistente para estudo sobre Risco e Retorno, já se 

aceitava a opinião de que, quanto maior o risco associado a um determinado investimento, 

maior seria o retorno exigido pelos investidores, no sentido de compensar o maior risco. 

Assim, empresas com dificuldades financeiras teriam que arcar com maiores taxas de juros ao 

procurar obter novos capitais de terceiros e/ou próprios, uma vez que os investidores 

(credores ou acionistas) seriam mais relutantes em investir num negócio considerado de maior 

risco em razão da expressividade da alavancagem financeira da empresa. Não dispondo de 

outra forma para avaliar a relação risco-retorno, a percepção era de que a reação, no princípio, 

pouco representativa, intensificava-se significativamente a partir ao aumento do risco de 

insolvência. Famá & Grava (2000) ilustram essa percepção conforme Figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Gráfico Custo de Capital da Dívida e Custo do Capital Acionário 

                                               Fonte: Famá & Grava (2000), apud Biagini (2003) 

 

Fama & Grava (2000) ponderam que, tanto o custo de capital próprio Kc quanto o custo 

de dívida Kd apresentam pequena evolução quando a alavancagem financeira aumenta. A 

partir de certo ponto, o incremento dos dois custos se acentua. Observam que essa dinâmica 

demonstra justamente a visão da corrente tradicionalista: a princípio, a substituição do capital 

acionário a um custo Kc por endividamento a um custo Kd < Kc resulta numa diminuição no 

custo total de capital da empresa K (também denominado custo médio ponderado de capital – 

CMPC). Com o aumento da percepção de risco de inadimplência da empresa, em determinado 

momento, uma acentuada elevação no custo de ambas as fontes de capital determina o 

aumento do custo total de capital. A Figura 2.4 repete o gráfico anterior da Figura 2.3, mas 

agora considerando o custo total de capital. 

 

Figura 2.4 – Gráfico do Custo Total de Capital 

                  Fonte: Famá & Grava (2000), apud Biagini (2003) 
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O custo total K resulta do custo médio ponderado dos custos da dívida e do capital 

acionário da empresa. A um índice de dívidas de zero, a empresa é 100% financiada por 

capital próprio. À medida que o capital próprio é substituído por capital de terceiros, com 

aumento do índice de endividamento, o custo médio ponderado de capital diminui, em razão 

do custo da dívida ser menor do que o custo do capital próprio. Conforme o índice de 

endividamento continua a se elevar, os custos da dívida e do capital próprio aumentam, 

determinando eventualmente a elevação do custo médio ponderado de capital. A estrutura 

ótima de capital defendida pelos tradicionalistas situa-se justamente no ponto em que o custo 

médio ponderado de capital da empresa atinge seu menor patamar. Essa combinação ótima na 

estrutura de capital estaria caracterizada, portanto, a partir do momento em que se conseguisse 

uma proporção ótima entre capital próprio e capital de terceiros, em que o custo médio 

ponderado de capital da empresa fosse mínimo. 

Conforme Biagini (2003), apesar da criação de valor para os acionistas não se 

apresentar de forma relevante nas discussões da época, a exemplo do que ocorre no mundo 

dos negócios atualmente, ficava bastante claro que, do ponto de vista da corrente 

tradicionalista, era possível criar valor por meio da estrutura de capital das empresas. O autor 

pondera que não se pode negar que esse raciocínio satisfaz o senso comum, uma vez que 

respeita o fato de que riscos maiores provocam custo de capital maior, ao mesmo tempo em 

que considera que a substituição de uma fonte de recursos mais cara por uma mais barata 

produz uma diminuição nesse mesmo custo. Considerando as limitações relacionadas às 

premissas teóricas da Teoria Tradicional, como também no que refere ao processamento de 

dados e dificuldades analíticas à época, que praticamente bloqueavam a realização de testes 

empíricos, o bom senso era a principal referência de que dispunham os estudiosos, se não a 

única. 

Ainda de acordo com Biagini (2003), os tradicionalistas reconhecem a existência de 

imperfeições no funcionamento do mercado, como também a ocorrência de assimetria de 

informações, visto que os administradores detêm mais informações operacionais e 

conhecimento das perspectivas futuras das empresas do que os investidores. Partindo do 

pressuposto que os administradores tomem decisões objetivando maximizar a riqueza dos 

acionistas, pode-se afirmar que a informação assimétrica pode afetar a decisão de estrutura de 

capital que esses agentes tomarem. 
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2.4.2 Teoria de Modigliani & Miller 

 

Em contraposição aos argumentos defendidos pela corrente tradicionalista, em artigo 

científico publicado em 1958, os professores Franco Modigliani e Merton Miller refutaram a 

existência de uma estrutura ótima de capital, dando início à chamada Teoria Moderna ou 

Teoria de Modigliani & Miller, que passou a defender a inexistência de relação entre estrutura 

de capital, custo de capital e, conseqüentemente, o valor da empresa. O argumento da 

irrelevância da estrutura de capital objeto da teoria desenvolvida por Modigliani & Miller, 

sustenta que, mantidos constantes os fluxos de caixa esperados, a maneira como uma empresa 

financia suas operações não tem efeito sobre o valor da empresa ou o valor para o acionista. 

Na visão inicial de Modigliani & Miller, doravante chamados de M&M neste trabalho, no que 

se refere ao valor para os proprietários, uma empresa tanto poderia usar 90% de dívida na 

composição de sua estrutura de capital, quanto 10%. A argumentação defendida por M&M 

será detalhada nos parágrafos posteriores. 

M&M apresentaram um argumento no sentido de que uma empresa não é capaz de 

alterar o valor total de seus títulos mudando as proporções de sua estrutura de capital. Ou seja, 

o valor da empresa é sempre o mesmo, qualquer que seja a estrutura de capital: nenhuma 

estrutura de capital é melhor ou pior do que qualquer outra para os acionistas. Essa é a 

chamada proposição I de M&M. De acordo com Brealey et al (2002), mais precisamente 

M&M demonstraram a seguinte proposição: quando não há impostos e existem mercados de 

capital que funcionam bem, o valor de mercado de uma empresa não depende de sua estrutura 

de capital. Em outras palavras, gerentes financeiros não conseguem aumentar o valor ao 

mudar o composto de títulos usados para financiar a empresa. 

Brealey et al (2002) observam que a teoria de M&M depende, portanto, de algumas 

suposições simplificadas importantes. Explicam que mercados de capital funcionando bem 

quer dizer que os investidores podem negociar títulos sem restrições e tomar emprestado ou 

emprestar nos mesmos termos que a empresa. Também significa que os mercados de capital 

são eficientes; assim, os títulos são justamente precificados dadas as informações disponíveis 

aos investidores. A teoria de M&M também supõe que não existem impostos, além de ignorar 

os custos encontrados se uma empresa tomar emprestado em excesso e acabar em dificuldades 

financeiras. 
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Discorrendo sobre a teoria de M&M, Brealey et al (2002) sugerem a consideração de 

um balanço simples, conforme Quadro 2.4, com todas as entradas de recursos expressas como 

valores atuais de mercado. O lado direito e o esquerdo do balanço são sempre iguais, ou seja, 

ao serem somados os valores de mercado das ações (patrimônio) com os valores de mercado 

dos títulos de dívida, tem-se o valor dos fluxos dos ativos e operações reais. Ponderam que o 

valor dos fluxos de caixa determina o valor da empresa e, portanto, determina o valor 

agregado de todos os títulos de dívida e de patrimônio (ações) da empresa em circulação. 

Considerando a proposição I de M&M, poder-se-ia visualizar, por analogia, o lado esquerdo 

do balanço como se fosse uma pizza, ponderando-se que o lado direito determinaria como ela 

seria cortada. É destacada no referido raciocínio elaborado pelos autores a importância da 

necessidade de certificação de que nenhuma parte da série de fluxos de caixa seja perdida ao 

ser ―cortada‖. 

Quadro 2.4 – Valor da empresa 

ATIVOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

- Valor dos fluxos de caixa dos ativos e operações da empresa - Valor de mercado da dívida 

- Valor de mercado do patrimônio 

                  VALOR DA EMPRESA          VALOR DA EMPRESA 

Fonte: Brealey et al (2002) 

 

Para explicar a proposição I de M&M, Ross et al (2002) também consideram o modelo 

de pizza. A Figura 2.5 demonstra esse modelo ao considerar que a pizza é a soma dos direitos 

financeiros sobre a empresa, ou seja, dívidas e ações, nesse caso. São apresentadas duas 

maneiras possíveis de repartir essa pizza entre ações e dívidas: 40%-60% e 60%-40%. 

60%

40%

Capital de Terceiros

Capital Próprio

 

40%

60%

Capital de Terceiros

Capital Próprio

 

Figura 2.5 – Dois modelos de pizza para a estrutura de capital 

Fonte: adaptado de Ross et al (2002) 
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Ainda a respeito do modelo de pizza, os autores ponderam que o valor da empresa, ou o 

tamanho da pizza, seria definido a partir das decisões de investimento, como por exemplo a 

escolha de um projeto de investimento a ser implantado, entre vários em pauta. As decisões 

sobre a composição da estrutura de capital definiriam apenas como a empresa seria 

representada, ou seja, como a pizza seria dividida. O primeiro gráfico da Figura 2.5 evidencia 

empresa que optou por uma estrutura de capital com 60% de recursos de terceiros e 40% de 

capital próprio. Já o segundo gráfico aponta uma empresa que optou pela composição com 

40% de participação de capitais de terceiros e 60% de capital próprio. O objetivo de Ross et al 

(2002) foi demonstrar, sob a ótica da Teoria de M&M, que o valor total dos capitais na 

estrutura permanece o mesmo, independentemente de sua divisão entre recursos próprios e de 

terceiros se alterar. 

Em forma de equação, o valor da empresa, V, conforme Ross et al (2002) é igual ao 

somatório do valor de mercado das dívidas, B, e o valor de mercado das ações, S, conforme 

Equação 2.1. 

SBV  Equação 2.1 

 

Ainda conforme argumentaram M&M, os investidores/acionistas, efetivamente, elevam 

a taxa de desconto do capital próprio à medida que ocorre a elevação da participação de 

capitais de terceiros na estrutura de capital da empresa. Ou seja, o custo de capital próprio 

aumenta, linearmente, diante do maior risco financeiro assumido pelo endividamento 

crescente. Essa é a chamada proposição II de M&M. A Figura 2.6 ilustra graficamente a 

proposição II de M&M, indicando que o custo de capital total se mantém inalterado, qualquer 

que seja a proporção de capital de terceiros na estrutura de capital da empresa. 

 

De acordo com M&M, os reflexos de uma maior participação de capital de terceiros, 

Kd, teoricamente mais baratos, são devidamente compensados pelo aumento natural da taxa 

de desconto do capital próprio, Kc. Esse mecanismo de compensação, conforme explicam os 

autores, permite que o custo de capital total, K, que corresponde ao custo médio ponderado de 

capital, não se altere para qualquer nível de endividamento. 
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Figura 2.6 – Gráfico Custo de Capita da Dívida e Custo do Capital Acionário 

Fonte: Famá & Grava (2000), apud Biagini (2003) 

 

A esse respeito, Assaf Neto (2003) destaca que o aumento do endividamento produz 

dois resultados conflitantes sobre o custo médio ponderado de capital (CMPC): a) o CMPC se 

eleva, uma vez que o maior risco financeiro reflete em maior retorno desejado pelos 

investidores e, por efeito, maior custo total de capital; b) o CMPC se reduz, pois maior 

participação de capitais de terceiros, mais baratos que o capital próprio, proporciona uma 

redução do custo total de capital. Para M&M, esses resultados se compensam, mantendo 

constante o custo médio ponderado de capital. 

É destacado por Assaf Neto (2003) que, conforme M&M, o custo de capital próprio é 

definido pela taxa de retorno requerida na situação de uma empresa sem dívidas, mais um 

prêmio pelo risco financeiro ao se incluir a participação de capitais de terceiros. Esse prêmio 

se eleva à medida que cresce o endividamento. A exemplo de Brealey et al (2002), Assaf 

Neto ressalta o conjunto de hipóteses restritivas que configuram a teoria de M&M: a) não há 

imposto de renda; b) não há custos falência. Com isso, o custo de capital de terceiros não se 

altera diante de níveis mais elevados de dívidas; c) é possível aos investidores realizarem a 

arbitragem no mercado. Para tanto, são capazes de captar no mercado financeiro a mesma 

taxa de juros das empresas. 

Higgins (2007) apresenta um exemplo para demonstrar a teoria desenvolvida por M&M. 

Na Tabela 2.4 são relacionados os casos de duas empresas hipotéticas, a Tímida S/A e a Cia. 

Corajosa, as quais, também por hipótese, poderiam ser apresentadas como possibilidade de 

investimentos a uma pessoa física (investidor). 
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Tabela 2.4 – O Argumento da Irrelevância da Estrutura de Capital. 

 Ausência de Impostos Alíquota de 40% (pessoa jurídica) 

Valores em $ mil Tímida S/A Cia. Corajosa Tímida S/A Cia. Corajosa 

Resultado da Pessoa Jurídica     

LAJIR 400 400 400 400 

Despesa de Juros 0 80 0 80 

LAIR 400 320 400 320 

Imposto de Renda 0 0 160 128 

LUCRO LÍQUIDO APÓS IR 400 320 240 192 

Investimento 1.000 200 1.000 200 

Taxa de Retorno 40% 160% 24% 96% 

Renda da Pessoa Física     

Dividendos Recebidos 400 320 240 192 

Despesa de Juros 80 0 80 0 

Renda Total 320 320 160 192 

Patrimônio Investido 200 200 200 200 

Taxa de Retorno 160% 160% 80% 96% 

Imposto Pessoa Física (33%)     

Renda antes do Imposto   160 192 

Imposto Pessoa Física   53 63 

Renda após Impostos   107 129 

Patrimônio Investido   200 200 

Taxa de Retorno   54% 64% 

    Fonte: Higgins (2007) 

 

Considere-se que as duas empresas são idênticas sob todos os aspectos, a não ser pelo 

fato que a Tímida S/A não usa financiamento por dívida e a Cia. Corajosa usa 80% de 

endividamento a juros de 10% ao ano. Cada uma tem $1.000 em ativos e gera lucro anual 

esperado (LAJIR) de $400. Outra premissa a ser considerada é a distribuição integral do 

resultado líquido aos acionistas (investidores). 

As duas primeiras colunas da Tabela 2.4 representam a parte inferior das demonstrações 

de resultados das duas empresas na ausência de impostos. Verifica-se que a Tímida S/A tem 

lucro líquido maior porque não tem despesa de juros. Comparando o lucro líquido anual de 

$400 da Tímida S/A com o possível investimento de $1.000 realizado pela pessoa física 
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hipotética, tem-se um retorno anual de 40%. Entretanto, no caso da Cia. Corajosa, por efeito 

do uso agressivo que essa empresa do financiamento por dívidas (80% do total das fontes de 

recursos é constituída por capital de terceiros), é possível ao investidor adquirir todo o seu 

patrimônio por $200. Nessa hipótese, comparando o resultado anual de $320 da Cia. Corajosa 

com um investimento de $200 observa-se um rendimento anual esperado de 160% 

($320/$200 = 160%), resultado muito mais atrativo em termos percentuais. 

Sobre o comparativo das duas situações hipotéticas supracitadas, o autor destaca que, no 

estudo de finanças, espera-se que o retorno sobre o patrimônio seja quase sempre maior com o 

financiamento por dívidas, de modo que o resultado acima verificado não se mostra 

surpreendente. Também ressalta ser incorreto comparar os retornos dos dois investimentos 

sujeitos a riscos diferentes. Se o retorno sobre o investimento A é maior que o retorno 

propiciado pelo investimento B e os dois têm o mesmo risco, A será a melhor escolha. Mas se 

A tem maior retorno e maior risco, como no caso objeto do parágrafo anterior, a situação seria 

diferente: investidores mais arrojados, com maior propensão ao risco, poderiam preferir o 

investimento A, apesar de seu risco considerável; já investidores conservadores, com maior 

aversão ao risco, poderiam chegar à conclusão oposta. 

No exemplo desenvolvido pelo autor, é importante observar que o investidor pessoa 

física não depende da Cia. Corajosa para se alavancar. Ele pode tomar empréstimo por conta 

própria para ajudar a pagar a compra das ações da Tímida S/A e, com isso, replicar com 

exatidão os valores da Cia. Corajosa. A parte inferior das duas colunas à esquerda da Tabela 

2.4, intitulada Renda Pessoal, mostra os resultados de sua tomada de um empréstimo de $800 

a 10% de juros para financiar a compra das ações da Tímida S/A. Subtraindo $80 de juros e 

comparando sua renda total com seu investimento patrimonial de $200, verifica-se que seu 

rendimento alavancado sobre as ações da Tímida S/A é, agora, de 160%. Fica claro, portanto, 

que o investidor pode gerar exatamente o mesmo rendimento com qualquer um dos dois 

investimentos, desde que esteja disposto a substituir a dívida da empresa por endividamento 

pessoal. 

Fica demonstrado no exemplo em questão que, quando os investidores podem substituir 

alavancagem financeira corporativa por alavancagem financeira própria, na ausência de 

impostos e custos de dificuldade financeira, a maneira como uma empresa se financia não 

afeta o retorno total dos proprietários/investidores. E se o retorno total não é afetado, o valor 

da empresa também não será. Dessa forma, o valor da empresa independe do financiamento 
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por ela utilizado, conforme propuseram M&M. Se os investidores puderem replicar por conta 

própria os efeitos da alavancagem dos empréstimos da empresa, não haverá motivo para 

pagarem mais por uma empresa alavancada do que por outra não alavancada. 

Dando seqüência à exemplificação, os autores passam a considerar a existência de 

impostos. Os dados do canto superior direito da Tabela 2.4 apresentam os lucros após 

impostos da Tímida S/A e da Cia. Corajosa na presença de alíquota de 40% de impostos. Da 

mesma forma que se observava na ausência de impostos, verifica-se que se o investidor não 

tomar empréstimo, a Cia. Corajosa continuará a oferecer um retorno mais atraente de 96% 

conta os 24% da Tímida S/A. Mas, ao contrário do que do que ocorre na ausência de 

impostos, substituir o endividamento da empresa por endividamento pessoal não elimina a 

diferença. Mesmo depois de tomar emprestados $800 para ajudar a financiar a compra da 

Tímida S/A, o rendimento do investidor será de apenas 80%, contra os 96% das ações da Cia. 

Corajosa. A empresa alavancada oferece, agora, maior retorno e, portanto, é mais valiosa do 

que a não-alavancada. 

Observa-se que o financiamento por dívida aumenta o valor de uma empresa quando há 

impostos ao se ponderar o imposto a pagar das duas empresas. A Tímida S/A paga $160 de 

impostos, enquanto a Cia. Corajosa paga apenas $128, poupando $32. Três partes 

compartilham dos gerados pela empresa: os credores, os proprietários e o fisco. O exemplo 

demonstra que o financiamento por dívida, com sua despesa dedutível de juros, reduz a parte 

do fisco em favor dos proprietários. Em outras palavras, a decisão de financiamento aumenta 

o fluxo de caixa esperado para os proprietários. Na parte inferior da Tabela 2.4 verifica-se que 

a imposição da alíquota de 33% de imposto de renda para a pessoa física reduz a vantagem 

anual após os impostos do financiamento por dívida de $32 para $22, mas não a elimina. 

Observa-se que a conclusão se mantém para qualquer alíquota de imposto de renda de pessoa 

física, desde que a alíquota seja a mesma para as duas empresas. 

Higgins (2007) conclui em seu exemplo sobre a teoria desenvolvida por M&M que, na 

presença de impostos, portanto, alterar a estrutura de recursos que financiam a empresa, 

incluindo mais endividamento, efetivamente cria valor – pelo menos sob o ponto de vista dos 

acionistas – porque aumenta o fluxo de caixa disponível para os investidores privados. O 

montante do aumento da renda anual para os acionistas criada pelo financiamento por dívida é 

igual à alíquota de imposto da pessoa jurídica vezes a despesa de juros (benefícios fiscais). No 
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exemplo apresentado, o lucro anual da empresa aumenta $32 ao ano ($192 + $80 - $240 = 

$32), o que equivale à alíquota de 40% multiplicada pela despesa de juros de $80. 

Concluindo, vale ressaltar que o artigo inicial publicado por M&M em 1958 foi 

duramente criticado em razão dos rígidos pressupostos adotados na formulação de suas 

proposições, principalmente com relação ao não reconhecimento do imposto de renda. Em 

artigo publicado em 1963, M&M reconheceram o efeito do imposto de renda e admitiram 

que, nessa situação, a utilização de dívidas poderia gerar riqueza aos acionistas. 

 

2.4.3 Teoria dos Custos de Agência 

 

A Teoria dos Custos de Agência, a exemplo da Teoria do Pecking Order, que será 

tratada no item 2.4.4, faz parte da chamada fase comportamental dos estudos sobre estrutura 

de capital. A Teoria dos Custos de Agência foi trazida a debate por Jensen & Meckling 

(1976), preconizando que a estrutura ótima de capital seria a que minimiza os custos de 

agência. De acordo com a Teoria dos Custos de Agência, o problema de agência surge, 

portando, sempre que alguém, chamado de agente, é colocado para administrar os interesses 

de outro, chamado de principal. Os acionistas contratam administradores cuja missão é 

maximizar o valor da empresa e, portanto, sua riqueza. Entretanto, ocorre que esses agentes 

não assumem essa missão levando em conta somente a necessidade de defesa do valor para os 

proprietários, mas com o objetivo de atender aos próprios interesses. 

Conforme Famá & Grava (2000), na contratação de profissionais para atuar como 

administradores nas empresas, mesmo levando em consideração a necessidade de existir uma 

identidade entre os interesses, buscando remunerar tais agentes em conformidade com seu 

sucesso em defender os interesses dos proprietários, essa contratação nunca é perfeita. Dessa 

forma, inevitavelmente surgem decisões que não atendem aos melhores interesses dos 

proprietários, provocando diminuição do valor da empresa. Essa redução é denominada custo 

de agência. Famá & Grava ressaltam que os conflitos geradores de custos de agência não 

surgem apenas entre agentes (administradores) e acionistas, mas também entre acionistas 

majoritários e minoritários, entre acionistas e credores, enfim, entre os vários grupos com 

interesses na empresa, o que torna bastante complexa a análise. 



Capítulo 2 Base Conceitual e Revisão de Literatura 

36 

 

Discorrendo sobre a Teoria dos Custos Agência, Ross et al (2002) escrevem que, 

quando uma empresa utiliza capital de terceiros, surgem conflitos de interesse entre credores e 

acionistas, fazendo com que esses últimos fiquem tentados a adotar estratégias egoístas. Tais 

conflitos de interesse, que são acentuados quando a situação é de dificuldade financeira, 

impõem custos de agência à empresa. Esses autores descrevem três estratégias egoístas 

utilizadas pelos acionistas para prejudicar os credores. A primeira estratégia egoísta diz 

respeito ao incentivo a assumir riscos elevados. As empresas próximas da falência geralmente 

correm grandes riscos, uma vez que consideram que estão jogando com o dinheiro dos outros, 

notadamente os credores. Como segunda estratégia egoísta ressaltam o incentivo ao 

subinvestimento. Os acionistas de uma empresa com probabilidade de falência geralmente 

descobrem que a realização de novos investimentos beneficia os credores, a expensas dos 

acionistas. A terceira estratégia egoísta refere-se ao esvaziamento da propriedade. Consiste 

em pagar dividendos extraordinários ou fazer outras distribuições em situações de 

dificuldades financeiras, deixando menos ativos na empresa para amparar as 

responsabilidades com os credores. 

 

2.4.4 Teoria do Pecking Order 

 

De acordo com Famá & Grava (2000), dando continuidade aos trabalhos enfocando o 

componente comportamental, Ross (1977) iniciou o estudo da informação ao considerar 

questões sobre as mensagens enviadas pelos administradores aos investidores no momento em 

que tomavam decisões financeiras. Nas decisões financeiras relacionadas à política de 

distribuição de dividendos, por exemplo, Ross (1977) ponderou sobre a sinalização que os 

agentes enviariam ao mercado, os seguintes questionamentos: o que os administradores 

queriam dizer ao mercado quando mudaram a política de dividendos? Será que um aumento 

nos dividendos significa que a empresa está convencida de que, no futuro, sua capacidade de 

pagá-los estará em um patamar mais elevado? Será que ao escolher uma estrutura de capital 

mais alavancada, com maior risco financeiro, os agentes (administradores) estão indicando 

que o nível de risco da empresa diminuiu, possibilitando, desta forma, que se adote uma 

estrutura que assume risco financeiro maior? Ross(1977) destacou a existência de assimetria 
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de informações nas decisões financeiras empresariais e concluiu em seu trabalho que o valor 

da empresa aumenta com a alavancagem financeira. 

Prosseguindo com os estudos relacionados à assimetria informacional nas decisões 

financeiras, Myers e Majluf (1984) realizaram um estudo a respeito do tema estrutura de 

capital, no qual defenderam a existência de uma hierarquia na decisão de financiamento das 

empresas. Essa teoria, que ficou conhecida como Teoria do Pecking Order, sustenta que, para 

fazer implantação de novos projetos, as organizações teriam preferência à utilização de 

recursos próprios representados pela retenção de lucros gerados, em detrimento aos recursos 

de terceiros (títulos de dívida) e capitais novos dos proprietários, caracterizando uma 

hierarquização das fontes de financiamento. Ou seja, necessitando de recursos, em primeiro 

lugar as empresas lançariam mão do autofinanciamento (lucros); não sendo estes suficientes, 

utilizariam endividamento com terceiros e; em último caso, optariam por novos capitais dos 

sócios ou acionistas. Essa ordem seria levada em consideração ponderando a questão da 

percepção da mensagem que as decisões financeiras transmitem ao mercado e aos 

investidores. 

O Quadro 2.5 representa a hierarquia das fontes de financiamento das empresas 

proposta pela Teoria do Pecking Order. De acordo com a teoria do Teoria do Pecking Order, 

as empresas procuram, principalmente: 

 Capitais mais baratos. Lucros retidos são mais baratos que financiamento por 

meio de emissão de novas ações; capital de terceiros é menos oneroso que 

recursos próprios; e assim por diante; 

 Procuram manter certo controle e independência das exigências (garantias, 

custos etc.) das dívidas, e das restrições que o mercado financeiro dispensa para 

empresas endividadas. As empresas preferem manter controle de suas 

atividades. 

Quadro 2.5 – Hierarquia das Fontes de Financiamento 

Teoria Pecking Order 

Ordem de Importância Forma de Obtenção de Capital 

1. ° lugar Geração de caixa/retenção de lucros (financiamento interno) 

2. ° lugar Emissão de dívida com terceiros 

3. ° lugar Emissão de dívida conversível 

4. ° lugar Emissão de ações 

Fonte: elaboração própria 



Capítulo 2 Base Conceitual e Revisão de Literatura 

38 

 

 

Assaf Neto (2003) ressalta que esta escala de preferências das fontes de financiamento é 

conseqüência das evidências que mostram uma tendência das grandes empresas, com maiores 

taxas de retorno e de expansão, recorrem com menos freqüência ao capital de terceiros para 

financiarem suas atividades. Empresas com esse perfil não precisariam efetivamente de 

recursos externos para amparar seu funcionamento. 

Depreende-se que a capacidade de geração de lucros das empresas tem influência sobre 

a estrutura de capital das mesmas, uma vez que as que possuírem maior participação de 

capitais próprios na estrutura patrimonial, a partir da incorporação dos lucros, necessitarão 

recorrer em menor intensidade aos capitais de terceiros. Dessa forma, pode-se estimar que 

organizações com maior lucratividade possuam naturalmente menor endividamento, uma vez 

que as mesmas podem financiar seus novos projetos sem ter que se endividar ou emitir ações. 

Entretanto, empresas com menor lucratividade geram menos recursos internos e necessitam 

recorrer, com maior intensidade, aos capitais de terceiros. 

 

2.4.5 Teoria do Trade-Off 

 

A Teoria do Trade-Off pode ser considerada como um aprimoramento dos pressupostos 

da Teoria Tradicional, sendo a teoria que mais encontra adeptos tanto no meio acadêmico, 

quanto no meio empresarial. Considerando a realidade de um mundo com impostos, custos de 

dificuldades financeiras, custos de agência e custos de falência, a idéia de que a decisão de 

financiamento seja tão importante quanto à decisão de investimento apresenta-se coerente, 

fazendo-se necessário encontrar a estrutura de capital que melhor maximize o valor da 

empresa sem perder de vista os riscos envolvidos. A teoria do Trade-Off conclui que uma 

estrutura de capital ótima é resultado do equilíbrio entre os benefícios e custos da utilização 

de capitais de terceiros, aliado à minimização do custo médio de capital. De um lado, a 

dedutibilidade fiscal apresenta-se como maior benefício da utilização de títulos de dívida, uma 

vez que as despesas financeiras são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Por 

outro lado, quanto maior a dívida, maior a probabilidade de falência e os custos de 

dificuldades financeiras. 
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Famá & Grava (2000) ponderam que, em que pese a discussão ainda em aberto sobre o 

tema Estrutura de Capital, a Teoria do Trade-Off, embora incompleta, reúne as qualidades de 

ser de fácil compreensão, atender ao bom senso e, principalmente, representar de maneira 

aceitável a realidade. A Teoria do Trade-Off preconiza que, ao optar pelo endividamento, a 

empresa passa a ficar exposta a custos adicionais relacionados à possibilidade de ficar 

inadimplente. Esses custos conforme registram Famá & Grava, referem-se a condições de 

aquisição de matéria-prima menos favoráveis, cláusulas restritivas em contratos de dívida, 

afastamento de certos clientes que temem depender de fornecedor em dificuldades 

financeiras, entre outras. 

A partir do momento em que começa a endividar-se, a empresa obtém um ganho 

decorrente da eficiência fiscal, já que as despesas financeiras são dedutíveis para fins de 

cálculo do montante do lucro a ser tributado pelo imposto de renda. Entretanto, o aumento do 

endividamento também gera um custo de dificuldades financeiras, conforme destacado no 

parágrafo anterior. No começo, conforme a teoria, o ganho de eficiência tributária é maior do 

que o custo das dificuldades financeiras. Entretanto, a partir de certo patamar de 

endividamento, o custo marginal de restrição supera o ganho fiscal marginal e o valor da 

empresa começa a diminuir. O endividamento ótimo, que propiciaria o valor máximo da 

empresa, é obtido no ponto em que o ganho marginal e o custo marginal se igualam, conforme 

demonstrado na Figura 2.7. 
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Figura 2.7 – Gráfico de Valor da Empresa conforme a Teoria do Trade-Off 

Fonte: Famá & Grava (2000), apud Biagini (2003) 

 

Conclui-se, portando, que a Teoria do Trade-Off pode ser considerada até o momento a 

teoria dominante no que diz respeito ao tema Estrutura de Capital. 

 

2.4.6 Evidências Empíricas sobre Estrutura de Capital 

 

Diversos estudos empíricos foram realizados com o objetivo de identificar os fatores 

determinantes da estrutura de capital das empresas. Conforme Matias (2007), um dos 

primeiros estudos sobre o tema foi desenvolvido por Toy et al. (1974), tendo como objetivo 

testar a hipótese de que três variáveis de desempenho financeiro (risco, crescimento e 

lucratividade) são determinantes do endividamento das empresas do setor manufatureiro de 

países industrializados. As hipóteses dos autores para as três variáveis referidas foram: 

 

 empresas com alto crescimento de ativos (representando o crescimento da 

própria empresa) são mais endividadas; 

 empresas com alta lucratividade são menos endividadas, tendo vista a 

capacidade de autofinanciamento com lucros gerados internamente; 
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 empresas com maior risco são menos endividadas, tendo em vista o risco de 

falência e aos limites impostos pelos fornecedores de crédito. 

O resultado da pesquisa apontou a existência de relação negativa entre lucratividade e 

endividamento, ratificando a hipótese de que quanto maior a lucratividade, menor a utilização 

de capital de terceiros. No que refere ao crescimento, foi identificada relação positiva entre 

essa variável e o endividamento, também confirmando a hipótese dos autores de que empresas 

com alto crescimento de ativos são mais endividadas. Foi constatada relação negativa entre 

risco e endividamento. 

Ferri & Jones (1979) investigaram a relação entre a estrutura de capital das empresas e 

seu setor industrial, tamanho, variabilidade de suas receitas (risco) e alavancagem 

operacional. Os resultados obtidos podem ser resumidos da seguinte maneira: 

 classe industrial está relacionada à estrutura de capital, porém de uma forma 

menos direta e pronunciada do que havia sido identificado em estudos anteriores 

– esperava-se que empresas pertencentes á mesma classe industrial tivessem 

estruturas de capital semelhantes; 

 tamanho mostrou-se relacionado com o endividamento, contudo não de acordo 

com o esquema linear e positivo que havia sido indicado em outros estudos – 

esperava-se comprovar a relação de que quanto maior a empresa, maior o seu 

endividamento; 

 o risco não se mostrou relacionado à estrutura de capital, contrariando a 

expectativa de se comprovar uma relação negativa entre risco e endividamento;  

 alavancagem operacional não influencia a estrutura de capital das empresas – 

esperava-se comprovar que a alavancagem operacional está negativamente 

relacionada ao endividamento da empresa. 

Além dos trabalhos destacados anteriormente, outros estudos como os realizados por 

Marsh (1982), Bradley, Jardel e Kim (1984), Titman e Wessels (1988), Klock e Thies (1992), 

Jorge e Armada (1999), contribuíram para a compreensão dos fatores que podem determinar a 

estrutura de capital das empresas. Os elementos avaliados e os resultados estão destacados no 

Quadro 2.6, elaborado por Matias (2007). 
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        Quadro 2.6 – Fatores e Resultados dos Quadros Empíricos sobre Estrutura de Capital 

Autores Fatores Resultados 

Marsh (1982)  Condições de mercado 

 Estrutura meta de capital 

 Tamanho, risco de falência e 

composição dos ativos 

 Relação confirmada com o endividamento 

 Existência de uma estrutura meta confirmada, 

apesar de a mesma poder ser modificada 

 Relação confirmada com o endividamento 

Bradley et al. (1984) 

 

 

 Setor 

 Risco 

 Especificidade dos ativos 

 Escudos fiscais não-dívida 

 Setor influencia a estrutura de capital 

 Relação negativa com o endividamento 

 Relação negativa com o endividamento 

 Relação positiva com o endividamento   

Titman  e Wessels (1988)  Estudos fiscais não-dívida 

 Crescimento 

 Especificidade dos ativos 

 Setor 

 Tamanho 

 Risco 

 Lucratividade 

 Valor colateral dos ativos 

 Relação negativa com o endividamento 

 Relação positiva com o endividamento 

 Relação negativa com o endividamento 

 Setor influencia a estrutura de capital 

 Relação positiva com o endividamento 

 Relação negativa com o endividamento 

 Relação negativa com o endividamento 

 Relação positiva com o endividamento 

Klock e Thies (1992)  Lucratividade 

 Tangibilidade dos ativos 

 Crescimento 

 Risco 

 Alavancagem operacional 

 Relação negativa com o endividamento 

 Relação positiva com o endividamento 

 Relação positiva com o endividamento 

 Relação negativa com o endividamento 

 Relação negativa com o endividamento 

Jorge e Armada (1999)  Tamanho 

 Crescimento 

 Risco 

 Rentabilidade 

 Composição do ativo 

 Escudos fiscais não-dívida 

 Setor 

 Controle acionário 

 Relação positiva com o endividamento 

 Relação positiva com o endividamento 

 Relação positive com o endividamento 

 Relação negativa com o endividamento 

 Relação não confirmada com o endividamento 

 Relação negativa não confirmada 

 Relação não confirmada 

 Relação não confirmada 

   Fonte: Matias (2007) 

 

Conforme destaca Matias (2007), também foram elaborados trabalhos objetivando 

identificar os elementos determinantes da estrutura de capital das empresas brasileiras. De 

acordo com o autor, Zonenschain (1998) e Moreira & Puga (2000) tiveram como objetivo 

identificar a forma como as empresas brasileiras financiavam suas atividades. Os resultados 

de Zonenschain (1998) indicaram que a maioria das organizações estudadas no período de 

1989 a 1996 tiveram como principal fonte de recursos a emissão de ações. Entretanto, 

analisando os anos separadamente, verificaram que, após 1994, a maior parte das empresas 
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passou a utilizar como fonte de recursos o autofinanciamento em detrimento da emissão de 

ações. Todavia, a autora destacou que a pesquisa poderia conter alguns problemas 

metodológicos que possivelmente interferiram nos resultados. 

Moreira & Puga (2000) estudaram o padrão de financiamento das empresas brasileiras 

durante o período de 1995 a 1997. Os resultados indicaram que 55% das organizações da 

amostra utilizaram o autofinanciamento como fonte de recursos e apenas 20% recorreram à 

emissão de ações. Os autores também verificaram que aspectos como tamanho, origem da 

propriedade (empresa estrangeira ou nacional), intensidade de capital e setor não produziram 

variação no padrão de financiamento das empresas pesquisadas. 

Rosifini Júnior (2004) identificou que fatores como risco e tangibilidade apresentaram 

relações com o endividamento das empresas estudadas, enquanto que fatores como 

crescimento, especificidade dos ativos, tamanho e rentabilidade não foram identificados como 

determinantes da estrutura de capital das organizações. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo serão apresentadas informações relacionadas à metodologia utilizada na 

pesquisa. Envolve os seguintes tópicos: tipo de pesquisa, universo e amostra, coleta dos 

dados, tratamentos dos dados, procedimento estatístico e limitações do procedimento 

estatístico. 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

Seguindo classificação proposta por Vergara (2005), quanto aos fins esta pesquisa 

caracteriza-se como pesquisa descritiva e investigativa, uma vez que expõe características da 

amostra de empresas, principalmente quanto à composição da estrutura de capital, indicadores 

econômico-financeiros, características gerais e capacidade de geração de resultados 

operacionais, investigando possíveis correlações entre variáveis inerentes a esses aspectos, 

também explicando, justificando os motivos e tornando inteligíveis os fenômenos descritos. 

Quanto aos meios, classifica-se como bibliográfica, tendo em vista a realização de pesquisas 

em livros, revistas, artigos, teses e dissertações sobre o tema; além da investigação 

documental, considerando a utilização de dados de demonstrativos contábeis e financeiros das 

empresas. 

 

Considerando a classificação apresentada por Michel (2005), esta pesquisa é 

classificada como quantitativa, uma vez que utiliza a quantificação tanto nas modalidades de 

coleta de dados, quanto no tratamento dos mesmos, por meio de técnicas estatísticas, desde as 

mais simples, como percentual, média, desvio-padrão, até as mais complexas, como 

coeficiente de correlação e análise de regressão. A pesquisa quantitativa, portando, tem como 

pressuposto a busca de resultados precisos, exatos, comprovados por meio de medidas de 

variáveis preestabelecidas, procurando-se verificar e explicar a influência de variáveis 

independentes sobre variáveis dependentes, considerando análises de freqüência e correlações 

estatísticas. 
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3.2 Universo e Amostra 

 

3.2.1 Universo 

 

O universo desta pesquisa é constituído por empresas não financeiras de capital aberto 

ou fechado sediadas no Brasil. Os dados e informações contábeis e econômico-financeiras 

dessas empresas estão consolidados em meio eletrônico de uma instituição financeira nacional 

de grande porte, de economia mista. A instituição atua no sistema financeiro nacional e utiliza 

tais dados e informações como principais insumos em sua metodologia proprietária 

(desenvolvida pela própria instituição) de análise de risco e estabelecimento de limites de 

crédito (valor máximo admitido na concessão de crédito). 

 

3.2.2 Amostra 

 

Nesta pesquisa foi utilizada uma amostra não probabilística selecionada por 

acessibilidade, tendo em vista a facilidade decorrente de o autor desenvolver suas atividades 

profissionais no âmbito da instituição financeira que disponibilizou a amostra. 

Na classificação quanto ao porte das empresas, foram observados os critérios adotados 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), conforme Carta 

Circular n.º 64/02, de 14 de outubro de 2002, conjuntamente com os preceitos definidos pela 

Lei 9.841, de 05 de outubro de 1999, além do Decreto n.º 5.028, de 31 de março de 2004. 

Dessa forma, utilizou-se a seguinte classificação: 

 Microempresas: receita operacional bruta anual igual ou inferior a R$ 

2.133.222,00 (dois milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e vinte e dois 

reais); 

 Pequenas Empresas: receita operacional bruta anual superior a R$ 2.133.222,00 

(dois milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e vinte e dois reais) e inferior ou 

igual a R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais); 
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 Médias Empresas: receita operacional bruta anual superior a R$ 10.500.000,00 

(dez milhões e quinhentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 60.000.000,00 

(sessenta milhões de reais); 

 Grandes Empresas: receita operacional bruta anual superior a R$ 60.000.000,00 

(sessenta milhões de reais). 

 

A amostra em estudo considerou somente as empresas com receita bruta anual igual ou 

superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com base nos demonstrativos contábeis e 

financeiros do exercício de 2006. Na escolha desse ponto de corte foi ponderado 

levantamento estatístico realizado pela instituição financeira fornecedora dos dados e 

informações, no sentido de que as empresas/clientes com faturamento anual bruto inferior ao 

referido montante não contam, na maioria das vezes, com registros contábeis e financeiros 

adequados e organizados. A consideração dessas empresas poderia causar a ocorrência de 

vieses na amostra ora em análise. Também foi considerado o fato das microempresas no 

Brasil (receita bruta anual igual ou inferior a R$ 2.133.222,00) estarem legalmente 

dispensadas da elaboração de demonstrativos contábeis e financeiros, elaborando-os com 

dados pouco fidedignos quando o fazem. A Tabela 3.1 sintetiza a classificação das empresas 

consideradas na amostra desta pesquisa, quanto ao porte em termos de receita bruta anual: 

Tabela 3.1 – Classificação das Empresas quanto ao Porte. 

Porte das Empresas Faixa de Receita Bruta Anual (R$ mil) 

Pequenas Superior a 2.133 e inferior ou igual a 10.500 

Médias Superior a 10.500 e inferior ou igual a 60.000 

Grandes Superior a 60.000 

                                  Fonte: elaboração própria 

 

A amostra inicial utilizada nesta pesquisa é composta por 1.879 empresas sediadas no 

território nacional, atuantes nos setores do comércio, indústria e serviços. Após o tratamento 

do banco de dados, restaram 1.771 empresas na amostra utilizada neste trabalho. 
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3.3 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada no banco de dados em meio eletrônico de um banco 

múltiplo de economia mista (maior parte do capital controlado pelo Governo Federal e o 

restante por acionistas privados) atuante no Sistema Financeiro Nacional (SFN), de grande 

porte. A escolha das variáveis levou em consideração o suporte da teoria sobre estrutura de 

capital e finanças corporativas, a utilização em trabalhos anteriores e a disponibilidades de 

dados. 

As vaiáveis e indicadores econômico-financeiros foram calculados por meio da 

utilização dos dados obtidos nas demonstrações contábeis e financeiras das empresas 

componentes da amostra. Os quadros dispostos nas páginas seguintes apresentam um resumo 

das variáveis dependentes e independentes utilizadas. 

Com relação aos indicadores de estrutura de capital e endividamento, foram testadas as 

variáveis descritas no Quadro 3.1. A variável END1 representa o endividamento da empresa 

de curto prazo, em relação ao seu ativo, ou seja, quanto do ativo da empresa está sendo 

financiado por empréstimos e/ou financiamentos de curto prazo. A variável END2 indica 

quanto ao ativo está sendo financiado por dívidas exigíveis no longo prazo, ou seja, 

endividamento com vencimento superior a 360 dias (um ano comercial). A variável END3 

aponta a parcela do ativo da empresa que está sendo financiada pelo endividamento total, ou 

seja, a soma das dívidas de curto e longo prazo. 

A sigla CECP mostra a participação do endividamento de curto prazo no endividamento 

total da empresa. Já o indicador CELP demonstra a participação do endividamento de longo 

prazo no endividamento total da empresa. A variável GE indica a proporção de capitais de 

terceiros na estrutura de capital da empresa, que considera tanto o capital próprio quanto o de 

terceiros. O GCP mostra a participação do capital próprio na estrutura de capitais da empresa. 

Os indicadores de endividamento e estrutura de capital constantes do Quadro 3.1 foram 

testados na formulação do modelo estatístico de regressão linear múltipla desenvolvido neste 

trabalho, como possíveis variáveis dependentes. Ainda neste capítulo, no item Procedimento 

Estatístico, será apresentado o detalhamento do desenvolvimento do modelo, inclusive no 

tocante à seleção de variáveis. 
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Registre-se que, em todas as fórmulas utilizadas e desenvolvidas nesta pesquisa, no que 

diz respeito à mensuração do ativo das empresas, foi considerado o conceito de Ativo 

Operacional Líquido (AOL), que representa a diferença entre o Ativo Total (AT) e o Passivo 

Circulante Cíclico (PCC) das empresas (fontes espontâneas, a exemplo de fornecedores, 

salários e impostos a pagar). O Ativo Operacional Líquido (AOL) consiste da parcela dos 

ativos operacionais da empresa que é financiada por capitais de fora da parte operacional da 

empresa, notadamente os capitais de terceiros e os capitais próprios. 

                              Quadro 3.1. – Indicadores de Estrutura de Capital e Endividamento. 

SIGLA INDICADORES FÓRMULA SIGNIFICADO 

END1  Endividamento de Curto Prazo PCF 

AT-PCC 

Proporção do endividamento de curto 

prazo no financiamento do ativo 

END2  Endividamento de Longo Prazo PELP 

AT-PCC 

Proporção do endividamento de longo 

prazo no financiamento do ativo 

END3  Endividamento Geral PCF+PELP 

AT-PCC 

Endividamento geral em relação ao ativo 

CECP  Composição do Endividamento 

de Curto Prazo 

______PCF_____ 

PCF+PELP 

Endividamento de curto prazo em relação 

ao endividamento total. 

CELP  Composição do Endividamento 

de Longo Prazo 

_____PELP____ 

PCF+PELP 

Endividamento de longo prazo em relação 

ao endividamento total. 

GE  Grau de Endividamento __PCF+PELP_ 

PCF+PELP+PL 

Volume de capital de terceiros no 

financiamento da empresa 

GCP  Grau de Capital Próprio _______PL_______ 

PCF+PELP+PL 

Volume de capital próprio no 

financiamento da empresa 

      Fonte: elaboração própria 

Ponderando a literatura existente sobre o tema Estrutura de Capital e os trabalhos 

desenvolvidos anteriormente, nesta pesquisa as variáveis independentes foram categorizadas 

considerando os seguintes atributos: tangibilidade dos ativos, rentabilidade, liquidez e 

tamanho. 

Quanto ao atributo tangibilidade dos ativos, foram criadas as variáveis constantes do 

Quadro 3.2. O indicador TANG demonstra a proporção dos ativos tangíveis (estoques e 

imobilizado) na composição do ativo das empresas. O indicador PERM aponta a proporção de 

ativo permanente na composição do ativo das empresas. A variável LnIME refere-se ao 

logaritmo natural da soma do imobilizado com o estoque, que representam, geralmente, o que 

as empresas têm de mais tangível. 
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                                              Quadro 3.2. – Tangibilidade dos Ativos. 

Atributo: TANGIBILIDADE 

SIGLA INDICADORES FÓRMULA SIGNIFICADO 

TANG  Tangibilidade dos Ativos Estoques+Imobilizado 

AT-PCC 

Proporção de ativos tangíveis (imobilizado 

e estoques) em relação ao ativo. 

PERM  Investimento no Ativo 

Permanente 

AP 

AT-PCC 

Proporção de ativo permanente no 

montante de ativos. 

LnIME  Logaritmo Natural da soma de 

estoques e imobilizado 

A soma de estoques e imobilizado representa o montante de ativos 

tangíveis na composição do ativo total da empresa. A conversão pelo 

Logaritmo Natural ocorre pela não linearidade entre o tamanho do 

montante de ativos tangíveis das empresas participantes da amostra. 

       Fonte: elaboração própria 

 

Quanto ao atributo rentabilidade, foram considerados os indicadores propostos por 

Matarazzo (2003), conforme Quadro 3.3. 

                                              Quadro 3.3. – Indicadores de Rentabilidade. 

Atributo: RENTABILIDADE 

SIGLA INDICADORES FÓRMULA SIGNIFICADO 

RSA  Retorno sobre o Ativo LL 

AT-PCC 

Retorno produzido pelo total das 

aplicações de recursos realizadas por uma 

empresa em seu ativo. Quanto a empresa 

gera de lucro para cada $ 100 investidos 

em seu ativo. 

RPL  Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido 

LL 

PL 

Retorno dos recursos investidos na 

empresa por seus proprietários. Quanto os 

acionistas ganham para cada $ 100 

investidos 

RSI  Retorno sobre o Investimento _____LAJIR______ 

PCF+PELP+PL 

Retorno gerado pelas atividades 

exclusivamente operacionais em relação à 

estrutura de capital 

ML  Margem Líquida LL 

ROL 

Resultado líquido da empresa em relação 

às suas vendas. Mede a eficiência em 

produzir lucro por meio das vendas. 

       Fonte: elaboração própria 

 

Quanto ao atributo liquidez, foram utilizadas as três medidas clássicas amplamente 

consideradas na literatura de finanças, que são a liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e 

liquidez seca (LS). A liquidez geral é uma medida de capacidade de pagamento de todo o 
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passivo exigível da empresa. A liquidez corrente aponta quanto a empresa poderá dispor em 

recursos de curto prazo (disponibilidades, duplicatas a receber, estoques etc.). A liquidez seca 

demonstra quanto a empresa poderá dispor de recursos de curto prazo, porém sem lançar mão 

de seus estoques. O Quadro 3.4 mostra as variáveis de liquidez utilizadas neste trabalho. 

                                               Quadro 3.4. – Indicadores de Liquidez. 

Atributo: LIQUIDEZ 

SIGLA INDICADORES FÓRMULA SIGNIFICADO 

LG  Liquidez Geral AC+ARLP 

PC+PELP 

Quanto a empresa possui de ativo 

circulante + realizável no longo prazo para 

cada $ 1,00 de dívida total. 

LC  Liquidez Corrente AC 

PC 

Quanto a empresa possui de ativo 

circulante para cada $ 1,00 de passivo 

circulante. 

LS  Liquidez Seca AC-ESTOQUES 

PC 

Quanto a empresa possui de Ativo Líquido 

para cada $ 1,00 de passivo circulante. 

       Fonte: elaboração própria 

 

Como variáveis relacionadas ao atributo tamanho, foram consideradas as constantes no 

Quadro 3.5. 

                                               Quadro 3.5. – Indicadores de Tamanho 

Atributo: TAMANHO 

SIGLA INDICADORES SIGNIFICADO 

LnPL  Logaritmo Natural do Patrimônio 

Líquido 

O Patrimônio Líquido (PL) representa o montante de capital próprio 

de uma empresa em determinando período. A conversão pelo 

Logaritmo Natural ocorre pela não linearidade entre o tamanho do 

Patrimônio Líquido das empresas participantes da amostra. 

LnROB  Logaritmo Natural da Receita 

Operacional Bruta 

A Receita Operacional Bruta (ROB) representa o montante do 

faturamento anual bruto obtido pela empresa, sendo um indicador de 

diferenciação quanto ao tamanho das empresas. A conversão pelo 

Logaritmo Natural ocorre pela não linearidade entre o tamanho da 

Receita Operacionais Bruta das empresas participantes da amostra. 

LnAT  Logaritmo Natural do Ativo Total O Ativo Total também se apresenta como um indicador de 

diferenciação quanto ao tamanho das empresas. A conversão pelo 

Logaritmo Natural ocorre pela não linearidade entre o tamanho do 

Ativo Total das empresas participantes da amostra. 

       Fonte: elaboração própria 
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Além das variáveis indicadas no Quadro 3.5., quanto ao atributo tamanho, foi 

considerada na definição do modelo de regressão linear múltipla uma variável categórica 

codificada, representativa do porte das empresas, conforme abaixo descrito: 

 

Codificação (1, 2 ou 3): 

 

1. Pequenas empresas – faturamento superior a R$ 2.133 mil e inferior ou igual a 

R$ 10.500 mil; 

 

2. Médias empresas – faturamento superior a R$ 10.500 mil e inferior a R$ 60.000 

mil; 

 

3. Grandes empresas – faturamento superior a R$ 60.000 mil. 

 

3.4 Tratamento dos Dados 

 

No tratamento dos dados foram privilegiados procedimentos quantitativos, tendo em 

vista a natureza da pesquisa. Foi utilizado nesta pesquisa o chamado método econométrico 

que, na descrição de Michel (2005), trata-se do estudo do aspecto quantitativo das relações 

entre os fenômenos econômicos, e que influenciam as situações patrimoniais, financeiras e 

contábeis de qualquer ente, seja empresa, pessoa física ou entes públicos. Este método está 

alicerçado em três campos do conhecimento: a teoria contábil ou econômica, a matemática e a 

estatística, com esta última trabalhando com os dados numéricos da observação, permitindo 

estabelecer uma relação entre a realidade observada e a teoria existente. A adoção deste 

método neste trabalho justifica-se pela sua eficiência no tocante à análise de dados e 

informações extraídas de demonstrativos contábeis e financeiros. 

Destarte, conforme preceituam Toledo & Ovalle (1985), antes de iniciar a análise dos 

dados, é conveniente que lhes seja dado algum tratamento prévio, a fim de torná-los mais 

expressivos. Esse tratamento consiste na sumarização ou resumo dos dados, através de sua 

contagem e agrupamento, também sendo definido como o trabalho de condensação e 
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tabulação dos dados, que chegam ao pesquisador de forma desorganizada, tornando-se 

impossível a tarefa de aprender todo o seu significado pela simples leitura. 

Diante disso, a primeira parte da fase de tratamento dos dados desta pesquisa envolveu 

um conjunto de procedimentos relacionados à estatística descritiva, ocupando-se da ordenação 

dos dados, informações e variáveis consideradas no estudo, extraindo desse arcabouço os 

primeiros cálculos que serviram para todo o processo de análise que se sucedeu. 

Após essa fase, procedeu-se a exclusão das empresas que apresentavam passivo a 

descoberto, situação caracterizada pela ocorrência de patrimônio líquido negativo, ou seja, 

empresa sem capital próprio da estrutura de capitais. Da amostra inicial de 1.879 empresas, 

foram excluídas 108 empresas que apresentavam patrimônio líquido negativo, restando 1.771 

empresas na amostra final. A adoção desse procedimento objetivou evitar distorções e/ou 

equívocos nas análises estatísticas. 

Em seguida, com base nos critérios classificatórios definidos, foram elaboradas tabelas 

descritivas caracterizando a composição final da amostra em termos de setores de atuação, 

porte, quantidade de empresas e percentual sobre o total de observações. 

A partir dos dados e informações observadas nas tabelas descritivas, foram realizados 

novos ajustes, a exemplo da exclusão de variáveis que apresentaram excessiva 

heterogeneidade e dispersão nas observações. Nas tabelas descritivas iniciais, a variável de 

Imobilização do Patrimônio Líquido (IPL), por exemplo, que representa o percentual do 

patrimônio líquido da empresa em relação ao seu ativo total, apresentou desvio-padrão de 

1.614%, valor mínimo de 0% e valor máximo de 60.537%. A variável de Participação de 

Capitais de Terceiros (PCT), que representa o percentual de capital de terceiros em relação ao 

patrimônio líquido, apresentou, nas tabelas descritivas iniciais, desvio-padrão de 7.323%, 

percentual mínimo de 0% e percentual máximo de 294.240%. Essas variáveis não foram 

consideradas nos testes para a formulação do modelo estatístico de regressão lineal. 

 

3.5 Procedimento Estatístico 

 

Para o desenvolvimento do modelo estatístico nesta pesquisa, foi utilizada a técnica da 

regressão linear múltipla. A análise de regressão constitui um conjunto de métodos e técnicas 

para o estabelecimento de fórmulas empíricas que interpretam a relação funcional entre 
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variáveis com boa aproximação. Essa análise é feita para que se possa encontrar alguma 

forma de medir a relação funcional entre as variáveis de cada conjunto, de tal forma que essa 

medida possa mostrar: a) se há relação entre as variáveis e, em caso afirmativo, se é fraca ou é 

forte; b) se essa relação existir, se há como estabelecer um modelo matemático que interprete 

a relação funcional entre as variáveis; c) que se constituído o modelo, se pode ser utilizado 

para fins de predição. 

Na regressão linear múltipla, são utilizadas as relações entre duas ou mais variáveis 

quantitativas, de modo que uma variável pode ser predita a partir de outras variáveis. No caso 

em que o objetivo seja, por exemplo, a obtenção da relação entre uma variável qualquer 

(variável dependente Y) e outras variáveis (independentes X1, X2, X3, ... Xk). Para se avaliar a 

relação entre essas variáveis, deve-se coletar uma amostra de observações correspondentes às 

mesmas, lembrando que o número de observações deve ser no mínimo igual ao número de 

variáveis para que o método possa ser adotado, tendo em vista que, caso contrário, não é 

possível algebricamente o estabelecimento de uma solução. 

A Equação 3.1 apresenta um modelo de regressão linear que descreve a relação entre Y 

e X. 

Yi = 0 + 1 x1i + 2 x2i+ 3 x3i+ ...+ k xki+ i Equação 3.1 

 

Onde: 

Yi = i-ésima observação da variável dependente; 

βk = k-ésimo parâmetro do ajuste. k=0, 1, 2, ...; 

Xki = i-ésima observação da k-ésima variável independente ou explicativa; 

εi = erro aleatório da i-ésima observação. i=1, 2, 3, ... 

 

Na equação do modelo de regressão linear múltipla, o parâmetro β0 é conhecido como a 

interseção do plano ou coeficiente linear. Os outros parâmetros são conhecidos como 

coeficientes parciais de regressão, tendo em vista que, no caso das variáveis independentes 

Xki, o parâmetro βk mede a variação esperada em Y por unidade de variação em Xki.  

A técnica da regressão linear múltipla justifica-se no presente estudo em função do 

objetivo de estudar como as variáveis independentes descritas acima influenciam a estrutura 

de capital das empresas. Dessa forma, assume-se uma relação de causalidade entre as 

variáveis de modo que a variável dependente utilizada seja explicada pelas variáveis 
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independentes. Essa relação de causalidade entre as variáveis desta pesquisa fundamenta-se 

na revisão da literatura, como também por outros trabalhos já desenvolvidos a respeito do 

tema. 

Entretanto, é importante reforçar que a pretensão deste trabalho não é desenvolver um 

modelo geral e completo para explicar a estrutura de capital das empresas, mas sim, com base 

na literatura e dados disponíveis, identificar e explorar a relevância ou significância, do ponto 

de vista estatístico, das variáveis explicativas que foram selecionadas sobre a variável 

explicada. 

 

3.6 Limitações do Procedimento Estatístico 

 

O método estatístico adotada nesta dissertação apresenta algumas limitações e 

dificuldades, quanto à coleta e o tratamento dos dados, as quais são relacionadas a seguir: 

 Informações contábeis e financeiras limitadas a um exercício social (2006), 

impossibilitando a realização de análise de séries temporais; 

 Indisponibilidade de dados pata testes considerando outras variáveis que poderiam 

explicar a estrutura de capital das empresas, como por exemplo: o risco da empresa 

em termos de variabilidade dos resultados obtidos, a participação em grupo 

empresarial, o índice de distribuição de dividendos e o valor da ação da empresa no 

mercado. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo apresenta as estatísticas descritivas e os resultados do modelo de regressão 

linear múltipla desenvolvido no presente estudo. 

 

4.1 Estatísticas Descritivas 

 

Conforme pode ser verificado na Tabela 4.1, verifica-se parcela mais expressiva no 

tocante às médias empresas, que representam 65.61% da amostra total. As grandes empresas 

representam 23.66% do total. Somando-se as médias e as grandes empresas, chega-se ao 

percentual de 89.26%. Essa maior quantidade de médias e grandes empresas tende a conferir 

maior confiabilidade aos dados utilizados nesta pesquisa, uma vez que empresas maiores 

geralmente utilizam registros e controles contábeis e financeiros mais organizados. 

Tabela 4.1 – Distribuição das Empresas por Porte. 

PORTE NR. OBSERVAÇÕES % 

Pequena 190 10,73 

Média 1162 65,61 

Grande 419 23,66 

TOTAL 1.771 100 

                                           Fonte: elaboração própria 

 

Com relação ao setor de atuação, conforme disposto na Tabela 4.2, verifica-se que não 

existe concentração mais significativa em determinado setor. 

Tabela 4.2 – Distribuição das Empresas por Setor. 

SETOR NR. OBSERVAÇÕES % 

Indústria 631 35,6 

Comércio 699 39,5 

Serviços 441 24,9 

TOTAL 1.771 100,0 

                                           Fonte: elaboração própria 
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A Tabela 4.3 apresenta uma visão consolidada da distribuição da amostra por porte e 

setor de atuação, confirmando a concentração em empresas de médio porte. São observados 

os percentuais de 64.7%, 69.5% e 60.8% de participação do porte médio nos setores de 

indústria, comércio e serviços, respectivamente. 

Tabela 4.3 – Distribuição das Empresas por Porte e Setor. 

 SETOR 

 Indústria Comércio Serviços Total 

PORTE Nr. Obs. % Nr. Obs. % Nr. Obs. % Nr. Obs. % 

Grande 70 11,1% 72 10.3% 48 10.9% 190 10.7% 

Média 408 64.7% 486 69.5% 268 60.8% 1.162 65.6% 

Pequena 153 24.2% 141 20.2% 125 28.3% 419 23.7% 

Total 631 100.0% 699 100.0% 441 100.0% 1.771 100.0% 

                        Fonte: elaboração própria 

 

4.1.1 Endividamento e Estrutura de Capital 

 

A média observada na variável END3 da Tabela 4.4 mostra que aproximadamente 40% 

dos capitais que financiam o ativo das empresas brasileiras são oriundos de recursos de 

terceiros onerosos, principalmente empréstimos e financiamentos bancários. Esse resultado 

não apresentou consonância com as observações de Costa Júnior (2005), que identificou uma 

média 21% dos ativos das empresas por ele pesquisadas, financiados por capitais de terceiros. 

Entretanto, cabe destacar que o público desta amostra apresenta características de porte 

diferente das empresas consideradas por aquele pesquisador, que considerou grandes 

corporações com ações negociadas em bolsa. Naquele estudo, foram consolidadas as 

informações contábeis e financeiras das 100 empresas integrantes do IBX100, indicador da 

Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) que contempla as 100 ações com maior liquidez 

entre as negociadas naquele ambiente. 

No mesmo quadro, observa-se que, dos capitais de terceiros que financiam as empresas 

brasileiras, em média 70% desses recursos são exigíveis no curto prazo, conforme aponta o 

indicador CECP. Esse resultado apresenta consonância com as características do mercado 
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financeiro brasileiro, no qual prevalece a disponibilidade de empréstimos de curto prazo em 

relação aos empréstimos de longo prazo, que se mostram mais escassos no País. 

Tabela 4.4 – Estatísticas Descritivas das Variáveis de Endividamento e Estrutura de Capital. 

 END1 END2 END3 CECP CELP GE GCP 

Mínimo 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Máximo 100% 97% 100% 100% 100% 1.267% 100% 

Média 27% 12% 39% 70% 30% 40% 60% 

Mediana 22% 6% 36% 74% 21% 38% 63% 

Desvio Padrão 23% 16% 28% 33% 30% 47% 28% 

                      Fonte: elaboração própria 

 

No tocante às variáveis GE e GCP, com médias de 40% e 60% respectivamente, 

mostram que as empresas brasileiras apresentam uma preferência pelo financiamento via 

capital próprio, observação essa que vai ao encontro aos pressupostos da Teoria do Pecking 

Order, no sentido de que as empresas tenderiam a preferir o financiamento via recursos 

próprios. Em pesquisa realizada com empresas americanas, Rajan & Zingales (1995) 

verificaram que aquelas empresas apresentaram tendência oposta à identificada nesta 

pesquisa, uma vez que foi verificada média de 66% no indicador de participação de capitais 

de terceiros na estrutura de capital. 

A média de 27% observada na variável END1, que representa o endividamento de curto 

prazo financiando os investimentos nos ativos, como também a média de 12% verificada na 

variável END2, que corresponde às dívidas de longo prazo financiando o ativo, ratificam a 

menor disponibilidade de recursos de longo prazo no mercado financeiro brasileiro. 

 

4.1.2 Tangibilidade dos Ativos 

 

A Tabela 4.5 mostra que, em média, os ativos tangíveis representam 76% do ativo das 

empresas brasileiras. O ativo imobilizado representa, em média, 43% do ativo das empresas 

brasileiras. Essas observações estão expressas na Tabela 4.5 pelas variáveis TANG e PERM, 

respectivamente. A disponibilidade de ativo tangível propende as empresas a ter maior acesso 
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aos capitais de terceiros, uma vez que esses ativos podem servir como garantia das operações 

de crédito. 

Tabela 4.5 – Estatísticas Descritivas das Variáveis de Tangibilidade dos Ativos. 

 TANG PERM Ln_IME 

Mínimo 0.5% 0% 9 

Máximo 1.549% 324% 20 

Média 76% 43% 15 

Mediana 70% 38% 15 

Desvio Padrão 63% 32% 1.27 

                        Fonte: elaboração própria 

 

4.1.3 Rentabilidade 

 

Inicialmente é importante destacar que, na avaliação de rentabilidade de empresas, o 

indicado é considerar séries temporais, o que não foi possível nesta pesquisa devido a 

indisponibilidade de informações de outros exercícios sociais. Verificou-se que as empresas 

objeto da amostra ora considerada apresentaram, em média, Retorno sobre os Ativos (RSA) 

de 16%, ou seja, esse indicador mostra o retorno, representado pelo lucro líquido, em relação 

ao ativo das empresas. Para cada R$ 100,00 investidos no ativo, são gerados, em média, R$ 

16,00 de lucro líquido, conforme descrito a Tabela 4.6. 

Quanto ao Retorno sobre o Patrimônio Líquido (RPL), verificou-se média de 30%, 

demonstrando a rentabilidade média obtida pelos capitais próprios (acionistas ou quotistas) 

nas empresas pertencentes à amostra. 

O indicador de Retorno sobre o Investimento (RSI) aponta média de 25% de 

lucratividade operacional gerada pelos recursos aplicados nos investimentos e ativos das 

empresas, considerando tanto os capitais próprios, quanto os capitais de terceiros que 

compõem a estrutura de capital. 

Com relação à margem líquida (ML), representa a eficiência das empresas em gerar 

lucro líquido por meio de suas vendas. No caso desta amostra, apresentou média de 6%. 
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Tabela 4.6 – Estatísticas Descritivas das Variáveis de Rentabilidade. 

 RSA RPL RSI ML 

Mínimo -121% -9.924% -197% -86% 

Máximo 196% 14.421% 264% 94% 

Média 16% 30% 25% 6% 

Mediana 11% 20% 20% 3% 

Desvio Padrão 23% 423% 32% 11% 

                                             Fonte: elaboração própria 

 

Quanto ao elevado desvio-padrão do indicador de Retorno sobre o Patrimônio Líquido 

(RPL), pode ser explicado pela heterogeneidade das empresas com compõem a amostra no 

que diz respeito à rentabilidade e estrutura de capital. 

Os resultados transcritos na Tabela 4.7 indicam que as empresas que têm um maior 

volume de capitais de terceiros (endividamento) financiando os investimentos no ativo, 

apresentam maior retorno sobre o patrimônio líquido (capital próprio). Em média, essas 

empresas apresentam Retorno sobre Patrimônio Líquido (RPL) de 55%, enquanto as empresas 

com menor endividamento alcançaram em média 27% de retorno. Esse resultado é compatível 

com o fato do maior endividamento gerar despesas financeiras, as quais diminuem o lucro 

líquido das empresas. O indicador de RPL tem como numerador o lucro líquido, que é 

reduzido na Demonstração de Resultados do Exercício pelo impacto das despesas financeiras 

decorrentes do maior endividamento. Corroborando essa observação, verifica-se que as 

mesmas empresas que fazem parte do grupo com maior endividamento apresentam menor 

Margem Líquida (ML), em média 1%, enquanto as menos endividadas obtêm maior margem 

líquida, em média 9%. 

Tabela 4.7 – Endividamento versus Rentabilidade Média. 

ENDIVIDAMENTO RENTABILIDADE MÉDIA 

Índice Freqüência % RPL RSA RSI ML 

75% --| 100% 246 13.9% 55% 6% 20% 1% 

50% --| 75% 384 21.7% 30% 11% 20% 4% 

25% --| 50% 484 27.3% 24% 15% 24% 5% 

0% --| 25% 657 37.1% 27% 23% 31% 9% 

                     Fonte: elaboração própria 
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Ainda com relação às informações dispostas na Tabela 4.7, observa-se que 64.4% das 

empresas têm os capitais de terceiros representando no máximo 50% das fontes de 

financiamento dos investimentos, sendo 37.1% com índice de endividamento situado entre 

0% e 25% e 27.3% com índice de endividamento situado entre 25% e 50%. Essas empresas 

apresentaram maior ML e menor RPL em relação às empresas com maior endividamento, que 

apresentaram observação inversa quanto a esses indicadores. 

Observou-se que as empresas com menor endividamento financiando os investimentos 

no Ativo Operacional Líquido (AOL) apresentaram maior Retorno sobre o Investimento 

(RSI), em média 31%. O indicador de RSI mostra a geração de resultado operacional, 

representado pelo Lucro Antes dos Juros e Imposto de Renda (LAJIR), em relação à estrutura 

de capital da empresa, ou seja, quanto a empresa obtém de lucro em suas operações, para cada 

R$ investido/alocado tanto de capital próprio, quanto de terceiros.  

 

4.1.4 Liquidez 

 

Quanto à liquidez geral e a liquidez corrente, foram observados indicadores próximos, 

de 2,23 e 2,57, respectivamente, conforme Tabela 4.8. O primeiro indicador mostra quanto a 

empresa possui de ativo circulante mais ativo realizável no longo prazo para cada R$ 1,00 de 

dívida total. O segundo indicador apresenta quanto a empresa possui de ativo circulante para 

cada R$ 1,00 de ativo circulante. A liquidez seca, sobre a qual observou-se média de 1,83, 

aponta quanto a empresa possui de ativo circulante líquido, ou seja, desconsiderando o 

estoque, para cada R$ 1,00 de passivo circulante. 

Tabela 4.8 – Estatísticas Descritivas das Variáveis de Liquidez. 

 LG LC LS 

Mínimo 0.05 0.08 0.00 

Máximo 405.69 405.69 405.69 

Média 2.23 2.57 1.83 

Mediana 1.21 1.37 0.93 

Desvio Padrão 10.33 10.90 10.02 

                             Fonte: elaboração própria 
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4.1.5 Tamanho 

 

Conforme se verifica na Tabela 4.9, a amostra considerada nesta pesquisa apresentou 

patrimônio líquido (capitais próprios) médio de R$ 7,9 milhões, receita operacional bruta 

média de R$ 28,9 milhões, ativo total de R$ 13,2 milhões e receita operacional líquida de R$ 

25,6 milhões. 

Tabela 4.9 – Estatísticas Descritivas das Variáveis de Tamanho. 

 LnPL ROB ROL AT PL 

Mínimo 7.78 R$ 5.005.243 R$ 5.005.243 R$ 112.871 R$ 2.398 

Máximo 20.18 R$ 222.362.802 R$ 156.271.875 R$ 610.219.160 R$ 580.680.975 

Média 14.91 R$ 28.870.365 R$ 25.687.530 R$ 13.191.059 R$ 7.940.618 

Mediana 14.92 R$ 18.070.235 R$ 16.148.322 R$ 5.686.174 R$ 3.024.021 

Desvio Padrão 1.40 R$ 28.815.911 R$ 25.309.181 R$ 32.332.304 R$ 23.003.853 

 Fonte: elaboração própria 

 

O desvio-padrão expressivo observado decorre da heterogeneidade da amostra, que é 

composta por empresas de praticamente todos os segmentos econômicos, regiões do País e 

dos portes pequeno, médio e grande. 

 

4.2 Modelo de Regressão Linear Múltipla 

 

Os métodos adotados para seleção das variáveis do modelo e escolha da equação que 

melhor explicasse a estrutura de capital das empresas foram o “Enter” e o “Stepwise”. O 

primeiro executa a regressão com todas as variáveis criadas para o estudo, ao passo que o 

segundo, exclui variáveis objetivando a melhor reta de ajuste para o modelo estatístico em 

desenvolvimento. Com a utilização dos softwares SPSS e Excel, foram simulados diversos 

modelos de regressão linear múltipla, objetivando identificar qual apresentaria maior 

expressividade em termos de significância e poder explicativo. 

Dessa forma, foi identificado um modelo geral considerando todas as empresas, sem 

segmentação por tamanho e/ou setor de atuação, o qual apresentou maior expressividade 

quanto ao coeficiente de determinação (R
2
) e o nível de significância (Teste F). Foi 
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identificado o conjunto de variáveis independentes que melhor explicou o comportamento da 

variável dependente Endividamento. A Equação 4.1 apresenta o modelo geral desenvolvido, 

sendo que o Y representa a variável dependente END3, que foi a que melhor foi explicada 

pelo conjunto de variáveis independentes: 1) LnIME, representando no modelo o atributo 

TANGIBILIDADE DOS ATIVOS; 2) RSA representando o atributo RENTABILIDADE; 3) 

LG, representando o atributo LIQUIDEZ; e as variáveis LnPL e PORTE, representando o 

atributo TAMANHO. 

 

Y1 = 1,326 + 0,102LnIME – 0,175RSA – 0,001LG – 0,176LnPL + 0,092PORTE Equação 4.1 

 

A Tabela 4.10 apresenta as estimativas dos parâmetros associadas ao modelo geral, o 

erro associado a cada estimativa e a significância do teste para cada coeficiente estimado. 

Depois de calcular as estimativas, o passo seguinte consiste em determinar se as variáveis 

independentes são associadas significativamente à variável resposta, através de um teste de 

hipótese. Uma estatística foi utilizada neste trabalho, para testar hipóteses relativas aos 

parâmetros. Logo, a hipótese nula (H0), indica se o coeficiente é igual a zero e a hipótese 

alternativa (Ha), indica se o coeficiente é diferente de zero. Portanto, para que as variáveis sejam 

estatisticamente significativas para o modelo, a conclusão do teste tem que ser de rejeitar H0. 

Observa-se que, a um nível de 95% de confiança, que todos os coeficientes estimados 

foram estatisticamente significativos, onde a significância do teste é inferior a 0.05. Das 

estimativas do parâmetro apresentadas na Tabela 4.10, pode-se observar que há indícios de 

que quanto maior o retorno sobre os ativos (RSA) menor será o endividamento, ou seja, 

empresas que apresentam maior rentabilidade tendem a ser menos endividadas, visto que a 

estimativa do parâmetro é negativa. Nota-se, também, que quanto maior a liquidez geral 

menor o endividamento. Outra interpretação é com relação à tangibilidade dos ativos, 

verificando-se que empresas com maior volume de ativos tangíveis tendem a ser mais 

endividadas, visto que a estimativa é positiva. 

Foi incluída no modelo geral a variável codificada representativa do porte das empresas, 

devido às diferenças no endividamento médio em relação ao tamanho das empresas. Ou seja, 

empresas de pequeno porte tendem a se endividar menos do que empresas de médio porte e 

assim por diante. A variável foi codificada da seguinte forma: 1- Porte Pequena; 2- Porte 

Média e 3- Porte Grande. Portanto, de acordo com a estimativa do parâmetro dessa variável, 
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verifica-se que, conforme disposto na última linha da Tabela 4.10, quanto maior o porte maior 

será endividamento da empresa, tendo em vista o sinal positivo. 

Tabela 4.10 – Estimativas dos Parâmetros Associadas ao Modelo Geral. 

Variáveis Estimativas Erro Padrão Estatística t Sig. LI (95%) LS (95%) 

Constante 1.326 0.061 21.806 0.000 1.207 1.446 

LnIME 0.102 0.005 18.802 0.000 0.091 0.113 

RSA -0.175 0.021 -8.343 0.000 -0.216 -0.134 

LG -0.001 0.000 -2.598 0.009 -0.002 0.000 

LnPL -0.176 0.005 -37.995 0.000 -0.185 -0.166 

PORTE 0.092 0.009 9.967 0.000 0.074 0.110 

 Fonte: elaboração própria 

 

A Tabela 4.11 mostra o coeficiente de determinação do modelo geral desenvolvido. 

Tabela 4.11 – Coeficiente de Determinação do Modelo Geral 

 

Modelo Geral 
R R

2
 R Ajustado 

Erro Padrão da 

Estimativa 

0.714 0.510 0.509 0.194 

Fonte: elaboração própria 

 

Considerando todas as empresas da amostra sem segmentação por porte/tamanho e/ou 

setor de atuação, verifica-se explicação de 50%, conforme R ajustado observado na Tabela 

4.11. Esse coeficiente mostra que as variáveis relacionadas aos atributos rentabilidade, 

liquidez, tamanho e tangibilidade dos ativos, no modelo desenvolvido, explicam 50% da 

estrutura de capital das empresas objeto da amostra. Esse percentual não pode ser considerado 

satisfatório, uma vez que indica que outras variáveis que não fizeram parte desta pesquisa, em 

razão da indisponibilidade de dados, podem elevar o poder de explicação da estrutura de 

capital das empresas. Registre-se, contudo, a heterogeneidade da amostra, ponderando-se sua 

constituição por pequenas, médias e grandes empresas, de todas as regiões do País, dos mais 

variados segmentos econômicos que integram os setores de indústria, comércio e serviços na 

economia nacional. Essa heterogeneidade tende a influenciar negativamente na formulação de 

um grau explicativo mais robusto. 
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Nesse sentido, verificou-se que, com a segmentação por porte e setor de atuação, houve 

explicação percentual próxima de 70%. A Tabela 4.12 mostra que houve explicação de 67% 

no modelo segmentado considerando apenas as grandes empresas do setor indústria. 

Tabela 4.12 – Coeficiente de Determinação do Modelo Grandes Empresas do Setor Indústria 

 

Modelo Geral 
R R

2
 R Ajustado 

Erro Padrão da 

Estimativa 

0.830 0.689 0.670 0.159 

Fonte: elaboração própria 

 

A Tabela 4.13 mostra que houve explicação de 65,7% no modelo segmentado 

considerando apenas as pequenas empresas do setor comércio. 

Tabela 4.13 – Coeficiente de Determinação do Modelo Pequenas Empresas do Setor Comércio 

 

Modelo Geral 
R R

2
 R Ajustado 

Erro Padrão da 

Estimativa 

0.817 0.667 0.657 0.156 

Fonte: elaboração própria 

 

A Tabela 4.14 mostra que houve explicação de 63,3% no modelo segmentado 

considerando apenas as grandes empresas do setor comércio. 

Tabela 4.14 – Coeficiente de Determinação do Modelo Grandes Empresas do Setor Comércio 

 

Modelo Geral 
R R

2
 R Ajustado 

Erro Padrão da 

Estimativa 

0.809 0.654 0.633 0.169 

Fonte: elaboração própria 

 

Sobre a avaliação da existência de multicolinearidade, foi realizada análise da matriz de 

correlação das variáveis independentes. A Tabela 4.15 apresenta a análise da matriz de 

correlação do modelo geral. Com base na matriz de correlação, não foi detectada a existência 

de multicolinearidade, visto que a correlação entre os regressores em valor absoluto foi menor 

que 0,8. Mesma avaliação foi realizada para os modelos segmentados, não sendo identificada 

multicolinearidade. 
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Tabela 4.15 – Matriz de Correlação das Variáveis Independentes. 

 Tangibilidade Rentabilidade Liquidez Tamanho Porte 

 LnIME RSA LG LnPL PORTE 

LnIME 1     

RSA -0.248 1    

LG -0.016 0.052 1   

LnPL 0.668 0.004 0.094 1  

PORTE 0.463 -0.038 -0.060 0.393 1 

Fonte: elaboração própria 

 

A comprovação da inexistência de multicolinearidade entre as variáveis independentes 

do modelo geral deu-se pela realização do teste de fatores de inflação da variância (VIF). De 

acordo com esse teste, configura-se a existência de multicolinearidade quando o VIF for 

maior do que 5, o que não aconteceu com as variáveis do modelo ora desenvolvido, conforme 

pode ser verificado na Tabela 4.16. 

                                                                       Tabela 4.16 – Teste VIF. 

 Collinearity Statistics 

Variáveis Tolerance VIF 

LnIME 0.486 2.057 

RSA 0.886 1.128 

LG 0.979 1.021 

LnPL 0.513 1.948 

                                             Fonte: elaboração própria 

A Tabela 4.17 apresenta a análise de variância, também conhecida como ANOVA, onde 

se verifica que o modelo geral mostra-se adequado, ou seja, há evidências estatísticas que 

todas as variáveis independentes influenciam na resposta ao nível de 95% de confiança. 

Tabela 4.17 – Análise de Variância para o Modelo Geral. 

Fonte de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F Sig. 

Regressão 69.056 5 13.811 367.972 0.000 

Resíduos 66.247 1.765 0.038   

TOTAL 135.303 1.770    

 Fonte: elaboração própria 
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A Figura 4.1 apresenta o gráfico dos resíduos versus os percentis da distribuição normal 

reduzida, não se verificando indícios de não normalidade dos resíduos, visto que os pontos 

estão próximos a primeira bissetriz (padrão esperado do gráfico). 

 

 

Figura 4.1 – Representação Gráfica dos Resíduos Percentis da N(0,1) para o Modelo Geral 

Fonte: elaboração própria 

 

O Quadro 4.1 resume as hipóteses avaliadas, teorias que as sustentam, sinal esperado 

para o coeficiente de correlação no modelo de regressão linear múltipla, atributo ao qual a 

hipótese se relaciona e resultados encontrados. 

Sobre o atributo Rentabilidade, apresentou relação negativa com a estrutura de capital 

das empresas, em consonância com a hipótese constituída a partir da Teoria do Pecking 

Order, ou seja, quanto maior a rentabilidade das empresas, menor a participação de capitais 

de terceiros na estrutura de capital. A Teoria do Pecking Order preconiza que as empresas 

têm preferência pelas fontes de recursos próprios para amparar seus investimentos no ativo. 

Assim, as empresas mais rentáveis tendem a utilizar, conforme essa teoria, os lucros gerados 

internamente, que são fontes de recursos próprios, no financiamento dos projetos de 

investimento, em detrimento dos capitais de terceiros. 
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No entanto, esse resultado encontrado, no tocante ao atributo Rentabilidade, não guarda 

congruência com as predições da Teoria do Trade-Off, que não levam em consideração as 

diferenças entre o capital de terceiros e o capital próprio. De acordo com a Teoria do Trade-

Off, empresas que apresentam maior rentabilidade e geração de lucros tendem a contrair 

endividamento como forma de reduzir a base de cálculo do lucro tributável para fins da 

aplicação da alíquota do imposto de renda e, assim, reduzir o montante desses tributos, uma 

vez que as despesas financeiras da dívida não são tributáveis. Essa estratégia, conforme a 

Teoria do Trade-Off, seria benéfica para a empresa até o momento em que os benefícios 

fiscais decorrentes da utilização de dívidas forem ultrapassados pelos custos de dificuldades 

financeiras gerados pelos altos patamares de endividamento. Haveria um ponto ótimo de 

endividamento no qual haveria maximização do valor da empresa e da riqueza dos 

proprietários. 

Os resultados quanto ao atributo Tangibilidade ratificaram as predições da Teoria do 

Trade-Off, no sentido de apresentar relação positiva com o endividamento das empresas, 

ponderando-se que, conforme essa teoria, empresas que dispõem de ativos tangíveis, 

notadamente imobilizado e estoques, tenderiam a apresentar maior grau de endividamento na 

estrutura de capital, uma vez que poderiam oferecer esses ativos como garantia das dívidas 

contraídas. 

Sobre o atributo Liquidez, foi confirmada a hipótese prevista de relação negativa entre a 

liquidez e o endividamento das empresas, em consonância com a Teoria do Pecking Order. 

Essa teoria sustenta que as empresas que se financiam com capitais próprios tendem a manter 

reservas para investimentos futuros, o que as torna menos endividadas e apresentando maior 

liquidez. 

No que se refere ao atributo Tamanho, também houve confirmação da hipótese prevista 

de relação positiva entre esse elemento e o endividamento das empresas avaliadas. Esse 

achado confirma o previsto pela Teoria do Trade-Off no sentido de que empresas de maior 

porte tendem a apresentar maior diversificação e menor risco de falência, tendo uma maior 

capacidade de arcar com um endividamento mais representativo. 
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Quadro 4.1. – Hipóteses avaliadas e resultados encontrados 

Hipótese/Formulação Teoria Coeficiente 

Esperado 

Coeficiente 

Encontrado 

Atributo 

H1: existe uma relação positiva entre o nível de 

tangibilidade dos ativos e o endividamento das 

empresas. Quanto maior a tangibilidade dos 

ativos, maior a propensão ao endividamento. 

Trade-Off β1 > 0 β1 > 0 Tangibilidade 

H2: existe uma relação negativa entre a 

rentabilidade e o endividamento das empresas. 

Espera-se que quanto maior a rentabilidade, 

menor a propensão ao endividamento. 

Pecking Order β2 < 0 β2 < 0 Rentabilidade 

H3: existe uma relação negativa entre a 

liquidez e o endividamento das empresas. 

Espera-se que quanto maior a liquidez, menor a 

propensão ao endividamento. 

Pecking Order β4 < 0 β4 < 0 Liquidez 

H4: existe uma relação positiva entre o 

tamanho e o endividamento das empresas. 

Espera-se que quanto maior o tamanho, maior a 

propensão ao endividamento.. 

Trade-Off β5 > 0 β5 > 0 Tamanho 

       Fonte: adaptado de Gomes e Leal (2000) 

 

A Tabela 4.18 mostra que os coeficientes encontrados no modelo geral se repetiram nos 

modelos segmentando a amostra por porte. 

Tabela 4.18 – Hipóteses Esperadas e Observadas 

Atributos Coeficientes 

Esperados 

Coeficientes Encontrados 

Modelo Geral Pequenas 

Empresas 

Médias 

Empresas 

Grandes 

Empresas 

Tangibilidade β1 > 0 β1 > 0 β1 > 0 β1 > 0 β1 > 0 

Rentabilidade β2 < 0 β2 < 0 β2 < 0 β2 < 0 β2 < 0 

Liquidez β3 < 0 β3 < 0 β3 < 0 β3 < 0 β3 < 0 

Tamanho β4 > 0 β4 > 0 β4 > 0 β4 > 0 β4 > 0 

            Fonte: elaboração própria 
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A Tabela 4.19 mostra que os coeficientes encontrados no modelo geral também se 

repetiram nos modelos segmentando a amostra por porte e por setor de atuação. 

Tabela 4.19 – Hipóteses Esperadas e Observadas 

Atributos Coeficientes 

Esperados 

Coeficientes Encontrados 

Modelo Geral PEQ2 MED1 GRA1 GRA2 

Tangibilidade β1 > 0 β1 > 0 β1 > 0 β1 > 0 β1 > 0 β1 > 0 

Rentabilidade β2 < 0 β2 < 0 β2 < 0 β2 < 0 β2 < 0 β2 < 0 

Liquidez β3 < 0 β3 < 0 β3 < 0 β3 < 0 β3 < 0 β3 < 0 

Tamanho  β4 > 0 β4 > 0 β4 > 0 β4 > 0 β4 > 0 β4 > 0 

            Fonte: elaboração própria 

 

A Tabela 4.20 apresenta um resumo dos modelos considerando a segmentação da 

amostra por porte e setor. Verifica-se que o modelo GRA1, representativo do conjunto de 

empresas de grande porte do setor indústria foi o que apresentou maior grau de explicação, 

com R ajustado de 67%. Esse resultado é coerente com a perspectiva desse tipo de empresa 

apresentar registros contábeis e financeiros mais consistentes, possibilitando um melhor ajuste 

no modelo de regressão linear múltipla. Foi identificado R ajustado representativo nos 

modelos PEQ2, MED1 e GRA2, com R ajustado de 65.7%, 65.2% e 63.3%, respectivamente. 

Tabela 4.20 – Resumo de Outros Experimentos 

Modelos Descrição R R
2
 R Ajustado 

Erro Padrão da 

Estimativa 

PEQ1 Pequenas Empresas do Setor Indústria 0.716 0.512 0.499 0.181 

PEQ2 Pequenas Empresas do Setor Comércio 0.817 0.667 0.657 0.157 

PEQ3 Pequenas Empresas do Setor Serviços 0.589 0.347 0.325 0.221 

MED1 Médias Empresas do Setor Indústria 0.810 0.655 0.652 0.163 

MED2 Médias Empresas do Setor Comércio 0.756 0.571 0.568 0.184 

MED3 Médias Empresas do Setor Serviços 0.704 0.495 0.487 0.203 

GRA1 Grandes Empresas do Setor Indústria 0.830 0.689 0.670 0.160 

GRA2 Grandes Empresas do Setor Comércio 0.809 0.654 0.633 0.169 

GRA3 Grandes Empresas do Setor Serviços 0.720 0.518 0.473 0.191 

 Fonte: elaboração própria 
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5 CONCLUSÕES 

 

Esta seção contempla as considerações finais deste trabalho, envolvendo as conclusões e 

as sugestões para trabalhos futuros. 

 

5.1 Conclusões 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar os elementos determinantes da estrutura de 

capital das empresas brasileiras não financeiras com faturamento anual bruto entre R$ 5 

milhões e R$ 225 milhões, investigando a relação entre esses elementos e a estrutura de 

capital das mesmas. Os atributos estudados – tangibilidade dos ativos, rentabilidade, liquidez 

e tamanho – e as suas respectivas variáveis de análise levaram em consideração as principais 

teorias existentes sobre estrutura de capital, notadamente a Teoria do Pecking Order e a 

Teoria do Trade-Off, como também trabalhos sobre o tema Estrutura de Capital desenvolvidos 

anteriormente a este estudo. Foram consideradas informações contábeis e financeiras das 

empresas do exercício de 2006. 

No tocante aos atributos tangibilidade dos ativos e tamanho, os resultados observados 

foram ao encontro aos pressupostos da Teoria do Trade-Off, ou seja, apontaram relação 

positiva entre endividamento e esses dois atributos. Em outras palavras, quanto maior o 

tamanho/porte das empresas, maior a propensão à utilização de capital de terceiros na 

estrutura de capitais, ocorrendo a mesma relação quanto à tangibilidade dos ativos, que podem 

ser oferecidos como garantia dos empréstimos, tornando o emprestador mais propenso a 

disponibilizar os recursos às empresas com maior disponibilidade de ativos tangíveis. 

No que se refere à rentabilidade, verificou-se relação negativa entre esse atributo e o 

endividamento das empresas analisadas, confirmando a Teoria do Pecking Order e refutando 

a perspectiva da Teoria do Trade-Off quanto a esse atributo. De acordo com a primeira, 

empresas com maior rentabilidade preferem utilizar os lucros gerados para financiar os 

investimentos, em detrimento da utilização de capitais de terceiros. Já a segunda teoria 

considerada que a utilização de capital de terceiros proporciona à empresa economia fiscal 

decorrente das despesas financeiras, que são dedutíveis para fins do cálculo da alíquota do 

imposto de renda. Dessa forma, as empresas com maior rentabilidade tenderiam a utilizar 
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empréstimos no sentido de gerar despesas financeiras com o objetivo de reduzir o imposto 

pago. 

Quanto à liquidez, confirmou-se o previsto pela Teoria do Pecking Order de que as 

empresas preferem se financiar com recursos próprios e, para isso, acumulam resultados 

gerados, gerando maior liquidez e apresentando menor endividamento. 

Destarte, com relação ao modelo geral desenvolvido, considerando todas as empresas 

sem distinção por porte e/ou setor de atuação, os achados não permitem chegar a uma 

conclusão definitiva e única sobre os elementos determinantes da estrutura de capital das 

empresas, tendo em vista que, diante da explicação de aproximadamente 50% encontrada 

nesta pesquisa, os outros 50% da explicação da estrutura de capital estão relacionados a outras 

variáveis e atributos não considerados neste trabalho. 

Registre-se que, ao se segmentar a amostra por setor e/ou porte, a explicação da 

estrutura de capital das empresas aumentou significativamente, chegando a quase 70%, o que 

pode ser considerado um resultado bastante favorável. 

Ponto relevante a ser destacado é a indicação de confirmação, neste trabalho, dos 

pressupostos da Teoria do Trade-Off, corrente mais aceita nos meios acadêmico e 

empresarial, quanto à constatação de que a utilização de recursos de terceiros, principalmente 

bancários, tende a proporcionar maior retorno aos acionistas. Essa tendência caracterizou-se 

pela observação de que o conjunto de empresas com maior endividamento apresentou maior 

RPL. A observação de que esse mesmo conjunto de empresas com maior endividamento 

obteve menor ML também indica confirmação das premissas da Teoria do Trade-Off, uma 

vez que as menores taxas de lucratividade tendem a diminuir a distribuição de dividendos e a 

capacidade de amortização de dívidas, elevando, por conseqüência, o risco de crédito e o 

custo das fontes de financiamento dos investimentos nos ativos. 

Em relação aos trabalhos anteriores sobre o tema, esta pesquisa apresentou avanços no 

sentido de ter considerado dados contábeis econômico-financeiros de empresas integrantes 

dos mais variados segmentos da economia nacional, com participação representativa das 

médias e pequenas empresas, as quais são responsáveis por parcela considerável da geração 

de emprego e renda no País. 

Dessa forma, este trabalho pode ser utilizado como parâmetro para futuras pesquisas a 

respeito do assunto, como também ser ponderado na tomada decisões financeiras no meio 

empresarial. Do ponto de vista acadêmico, vale ressaltar que este estudo reforçou a adequação 
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da utilização da técnica estatística da regressão linear para avaliar relações entre variáveis 

quantitativas contábeis e financeiras. 

 

5.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Em função da indisponibilidade de dados, não foram testadas outras variáveis que 

poderiam exercer  na estrutura de capital das empresas, a exemplo dos seguintes itens: 

 Indicador que demonstre o efetivo valor pago de imposto de renda (taxa 

efetiva de impostos): empresas expostas a maior taxação de imposto de 

renda tenderiam ser mais endividadas, tendo em vista a possibilidade de 

obterem benefícios fiscais decorrentes da utilização de endividamento por 

meio do abatimento das despesas financeiras do lucro tributável. Portanto 

haveria uma relação positiva entre a taxa efetiva de impostos e o nível de 

endividamento; 

 Usufruto de outros benefícios tributários: a Teoria do Trade-Off 

considera, de um lado, a economia fiscal gerada por meio da utilização de 

dívidas e, por outro lado, os custos de dificuldades financeiras esperados 

na obtenção de uma estrutura ótima de capital. Conforme essa teoria, 

espera-se que, quanto maior for a despesa de depreciação, menor será a 

necessidade de economia de imposto de renda obtida por meio de 

endividamento e, por conseqüência, menor o endividamento geral em 

relação ao ativo da empresa; 

 Risco: empresas que apresentam menor variabilidade do lucro líquido em 

relação ao resultado operacional, comparativamente ao desempenho 

médio de outras empresas do mesmo setor e porte, deveriam ser menos 

propensas a dificuldades financeiras, uma vez que apresentariam 

estabilidade em seus resultados. Essa estabilidade as tornaria mais aptas a 

obter financiamentos, devido à percepção positiva do emprestador sobre o 

menor risco dessas empresas. 

Também poderiam ser avaliados em trabalhos futuros os seguintes aspectos: 

 Informações sobre o tipo de capital das empresas, se aberto ou fechado; 
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 Tempo de existência das empresas; 

 Consideração de séries temporais. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 01 – Saídas do Software SPSS - Modelo Pequenas Empresas 

Estimativas dos Parâmetros Associadas ao Modelo Pequenas Empresas. 

Variáveis Estimativas Erro Padrão Estatística t Sig. LI (95%) LS (95%) 

Constante 1.681 0.133 12.639 0.000 1.420 1.943 

Ln_IME 0.076 0.010 7.284 0.000 0.056 0.097 

RSA -0.193 0.038 -5.135 0.000 -0.268 -0.119 

LG 0.000 0.000 -1.082 0.280 -0.001 0.000 

LnPL -0.167 0.010 -17.068 0.000 -0.187 -0.148 

Matriz de Correlação das Variáveis Independentes 

 Tangibilidade Rentabilidade Liquidez Tamanho 

 LnIME RSA LG LnPL 

LnIME 1    

RSA -0.074 1   

LG -0.102 0.032 1  

LnPL -0.185 0.038 0.158 1 

Análise de Variância para o Modelo Pequenas Empresas 

Fonte de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F Sig. 

Regressão 13.973 4 3.493 95.153 0.000 

Resíduos 15.199 414 0.037   

TOTAL 29.172 418    
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Coeficiente de Determinação do Modelo Pequenas Empresas 

 

Modelo Geral 
R R

2
 R Ajustado 

Erro Padrão da 

Estimativa 

0.692 0.479 0.474 0.192 

 

Representação Gráfica dos Resíduos Percentis da N(0,1) para o Modelo Pequenas Empresas 
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Anexo 02 – Saídas do Software SPSS - Modelo Médias Empresas 

Estimativas dos Parâmetros Associadas ao Modelo Médias Empresas. 

Variáveis Estimativas Erro Padrão Estatística t Sig. LI (95%) LS (95%) 

Constante 1.360 0.083 16.426 0.000 1.198 1.523 

Ln_IME 0.107 0.007 15.782 0.000 0.093 0.120 

RSA -0.116 0.026 -4.529 0.000 -0.166 -0.066 

LG -0.019 0.002 -8.062 0.000 -0.023 -0.014 

LnPL -0.169 0.006 -29.328 0.000 -0.181 -0.158 

Matriz de Correlação das Variáveis Independentes 

 Tangibilidade Rentabilidade Liquidez Tamanho 

 LnIME RSA LG LnPL 

LnIME 1    

RSA 0.088 1   

LG -0.138 0.185 1  

LnPL -0.258 0.021 0.289 1 

Análise de Variância para o Modelo Médias Empresas 

Fonte de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F Sig. 

Regressão 13.973 4 3.493 95.153 0.000 

Resíduos 15.199 414 0.037   

TOTAL 29.172 418    

Coeficiente de Determinação do Modelo Médias Empresas 

 

Modelo Geral 
R R

2
 R Ajustado 

Erro Padrão da 

Estimativa 

0.742 0.550 0.549 0.188 
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Representação Gráfica dos Resíduos Percentis da N(0,1) para o Modelo Médias Empresas 
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Anexo 03 – Saídas do Software SPSS - Modelo Grandes Empresas 

Estimativas dos Parâmetros Associadas ao Modelo Grandes Empresas. 

Variáveis Estimativas Erro Padrão Estatística t Sig. LI (95%) LS (95%) 

Constante 1.741 0.208 8.368 0.000 1.330 2.151 

Ln_IME 0.065 0.017 3.800 0.000 0.031 0.099 

RSA -0.420 0.093 -4.522 0.000 -0.604 -0.237 

LG -0.014 0.006 -2.374 0.019 -0.025 -0.002 

LnPL -0.142 0.015 -9.570 0.000 -0.172 -0.113 

Matriz de Correlação das Variáveis Independentes 

 Tangibilidade Rentabilidade Liquidez Tamanho 

 LnIME RSA LG LnPL 

LnIME 1    

RSA -0.111 1   

LG -0.189 0.217 1  

LnPL -0.174 0.042 0.278 1 

Análise de Variância para o Modelo Grandes Empresas 

Fonte de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F Sig. 

Regressão 7.498 4 1.875 51.727 0.000 

Resíduos 6.704 185 0.036     

TOTAL 14.202 189       

 Fonte: elaboração própria 

Coeficiente de Determinação do Modelo Grandes Empresas 

 

Modelo Geral 
R R

2
 R Ajustado 

Erro Padrão da 

Estimativa 

0.727 0.528 0.518 0.190 
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Representação Gráfica dos Resíduos Percentis da N(0,1) para o Modelo Grandes Empresas 
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Anexo 04 – Saídas do Software SPSS - Modelo Pequenas Empresas do Setor 

Comércio 

Estimativas dos Parâmetros Associadas ao Modelo Pequenas Empresas do Setor Comércio. 

Variáveis Estimativas Erro Padrão Estatística t Sig. LI (95%) LS (95%) 

Constante 1.360 0.198 6.878 0.000 0.969 1.751 

Ln_IME 0.117 0.017 6.679 0.000 0.082 0.151 

RSA -0.203 0.054 -3.748 0.000 -0.310 -0.096 

LG -0.012 0.004 -2.736 0.007 -0.021 -0.003 

LnPL -0.186 0.015 -12.038 0.000 -0.217 -0.156 

Análise de Variância para o Modelo Pequenas Empresas do Setor Comércio. 

Fonte de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F Sig. 

Regressão 6.680 4 1.670 68.144 0.000 

Resíduos 3.333 136 0.025   

TOTAL 10.013 140    
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Representação Gráfica dos Resíduos Percentis da N(0,1) para o Modelo Pequenas Empresas do Setor 
Comércio. 
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Anexo 05 – Saídas do Software SPSS - Modelo Médias Empresas do Setor 

Indústria 

Estimativas dos Parâmetros Associadas ao Modelo Médias Empresas do Setor Indústria. 

Variáveis Estimativas Erro Padrão Estatística t Sig. LI (95%) LS (95%) 

Constante 1.687 0.253 6.673 0.000 1.187 2.186 

Ln_IME 0.076 0.018 4.287 0.000 0.041 0.112 

RSA -0.180 0.066 -2.719 0.007 -0.311 -0.049 

LG -0.009 0.003 -2.616 0.010 -0.015 -0.002 

LnPL -0.165 0.017 -9.733 0.000 -0.198 -0.131 

 

Análise de Variância para o Modelo Médias Empresas do Setor Indústria 

Fonte de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F Sig. 

Regressão 5.082 4 1.271 38.890 0.000 

Resíduos 4.835 148 0.033   

TOTAL 9.918 152    

 

Coeficiente de Determinação do Modelo Médias Empresas do Setor Indústria 

 

Modelo Geral 
R R

2
 R Ajustado 

Erro Padrão da 

Estimativa 

0.716 0.512 0.499 0.180 

Fonte: elaboração própria 
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Representação Gráfica dos Resíduos Percentis da N(0,1) para o Modelo Médias Empresas do Setor 
Indústria 
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Anexo 06 – Saídas do Software SPSS - Modelo Grandes Empresas do Setor 

Indústria 

Estimativas dos Parâmetros Associadas ao Modelo Grandes Empresas do Setor Indústria. 

Variáveis Estimativas Erro Padrão Estatística t Sig. LI (95%) LS (95%) 

Constante 1.426 0.458 3.112 0.003 0.511 2.341 

Ln_IME 0.129 0.039 3.337 0.001 0.052 0.205 

RSA -0.215 0.188 -1.148 0.255 -0.590 0.159 

LG -0.083 0.024 -3.410 0.001 -0.131 -0.034 

LnPL -0.181 0.029 -6.300 0.000 -0.239 -0.124 

Análise de Variância para o Modelo Grandes Empresas do Setor Indústria. 

Fonte de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F Sig. 

Regressão 3.681 4 0.920 35.990 0.000 

Resíduos 1.662 65 0.026   

TOTAL 5.343 69    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos 

90 

 

 

 

Representação Gráfica dos Resíduos Percentis da N(0,1) para o Modelo Grandes Empresas do Setor 
Indústria 
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Anexo 07 – Saídas do Software SPSS - Modelo Grandes Empresas do Setor 

Comércio 

Estimativas dos Parâmetros Associadas ao Modelo Grandes Empresas do Setor Comércio. 

Variáveis Estimativas Erro Padrão Estatística t Sig. LI (95%) LS (95%) 

Constante 2.608 0.328 7.960 0.000 1.954 3.262 

Ln_IME 0.042 0.027 1.541 0.128 -0.012 0.096 

RSA -0.453 0.136 -3.334 0.001 -0.724 -0.182 

LG -0.041 0.025 -1.631 0.108 -0.092 0.009 

LnPL -0.175 0.027 -6.506 0.000 -0.228 -0.121 

Análise de Variância para o Modelo Grandes Empresas do Setor Comércio. 

Fonte de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrado Médio F Sig. 

Regressão 3.616 4 0.904 31.622 0.000 

Resíduos 1.915 67 0.029   

TOTAL 5.531 71    
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Representação Gráfica dos Resíduos Percentis da N(0,1) para o Modelo Grandes Empresas do Setor 
Comércio 

 

 


