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RESUMO 

A Teoria moderna da estrutura de capital tem como marco inicial as proposições que sugerem 

que, sob algumas condições de mercado perfeito, a estrutura de capital é irrelevante para o 

valor da empresa. Entretanto, sob distintas proposições teóricas, Trade-off, Pecking order, 

Agência e Market timing, vários fatores têm sido propostos como capazes de influenciar a 

estrutura de capital da empresa. O estudo objetiva identificar os determinantes da estrutura de 

capital da empresa latino-americana, seguindo vasta literatura que aponta a importância do 

tema em mercados em desenvolvimento. A amostra compreende 885 empresas não 

financeiras listadas em bolsa no período 1996-2015. Foram realizadas análises descritivas e 

estimados modelos econométricos considerando endividamento e emissão de ação como 

variáveis dependentes. Os resultados indicam que concentração de propriedade não afeta o 

endividamento destas empresas. A análise individual da concentração de propriedade de cada 

país sinaliza efeitos contrários em diferentes mercados, o que indica a existência de aspectos 

institucionais específicos que são capazes de afetar os custos de agência relativos ao acesso à 

dívida. Os resultados sinalizam efeito adverso da concentração de propriedade sobre emissão 

de ação de empresas latino-americanas, que pode ser explicado pelo possível receio de perda 

de controle por grandes acionistas, como também dificuldade de captação de fundos por 

emissão de ações nestes mercados nos quais acionistas minoritários são ainda pouco 

protegidos. A rentabilidade apresentou efeito negativo sobre endividamento e emissão de 

ação, sendo indicação de que a empresa latino-americana estaria utilizando lucro retido para 

financiar-se, o que está de acordo com a teoria Pecking order. O tamanho da empresa 

favorece acesso à dívida e à capacidade de emissão de ação como esperado, possivelmente 

devido ao histórico e reputação da empresa. Adicionalmente, o grau de tangibilidade dos 

ativos também favorece a contratação de dívida como proposto na literatura. Por outro lado, a 

tangibilidade é desfavorável à emissão de ação, sinalizando que de fato estas empresas 

preferem dívida a emitir ações. Por fim, os resultados indicam que as oportunidades de 

crescimento destas empresas são fatores que propiciam tanto a emissão de dívida, como de 

ações. Este resultado sinaliza que este coletivo de empresas está realmente tentando suprir sua 

necessidade de fundos para financiar seus projetos de investimento com emissão de dívida ou 

de ações na insuficiência de fluxo de caixa suficiente. 

Palavras-chave: Estrutura de Capital. Endividamento. Emissão de Ação. Determinantes. 

América Latina. 
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ABSTRACT 

The modern theory of capital structure has as its starting point the propositions that suggest 

that, under some perfect market conditions, the capital structure is irrelevant to the value of 

the firm. However, under different theoretical propositions, Trade-off, Pecking order, Agency 

and Market timing, several factors have been proposed as capable of influencing the capital 

structure of the firm. The study aims to identify the determinants of the capital structure of the 

Latin American firm, following a large literature that points out the importance of the subject 

in developing markets. The sample comprises 885 listed firms in the period 1996-2015. 

Descriptive analyzes and estimated econometric models were performed considering leverage 

and the stock issue as dependent variables. The results indicate that the ownership 

concentration does not affect the leverage of these firms. The individual analysis of the 

ownership concentration of each country signals opposite effects in different markets, 

indicating the existence of specific institutional aspects that are capable of affecting agency 

costs related to access to debt. The results point to an adverse effect of the ownership 

concentration on the stock issue of Latin American firms, which can be explained by a 

possible fear of loss of control by large shareholders, as well as difficulty in raising funds by 

stock issue in these companies markets in which minority shareholders are still poorly 

protected. Profitability had a negative effect on debt and stock issue, an indication that the 

Latin American firm would be using retained earnings to finance itself, which is in 

accordance with the Pecking order theory. The size of the firm favors access to debt and the 

ability to stock issue as expected, possibly due to the company's history and reputation. In 

addition, the degree of tangibility of the assets also favors the contracting of debt as proposed 

in the literature. On the other hand, tangibility is unfavorable to the stock issue, signaling that 

in fact these firms prefer debt to stock issue. Finally, the results indicate that the growth 

opportunities of these firms are factors that allow both debt issue and stock issue. This result 

signals that this group of firms is really trying to meet their need for funds to finance their 

investment projects with debt or stock issue in insufficient cash flow. 

Keywords: Capital Structure. Leverage. Stock issue. Determinants. Latin America. 
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1  INTRODUÇÃO 

Esta seção destaca a finalidade e o alcance da proposta da dissertação. Inicia pela 

contextualização do tema que possibilita caracterizar o problema de pesquisa. Em seguida, 

informam-se o objetivo geral e os específicos, que são as intenções da pesquisa. 

Posteriormente, é apresentada a argumentação da justificativa do trabalho. Por fim, descreve-

se a estrutura da dissertação, que especifica de forma breve cada seção do estudo. 

1.1  Contextualização do tema 

A Teoria moderna da estrutura de capital tem como marco inicial as proposições 

que sugerem que, sob algumas condições de mercado perfeito, a estrutura de capital é 

irrelevante para o valor da empresa (MODIGLIANI; MILLER, 1958). A partir de então, a 

pesquisa tem se desenvolvido e obtido evidências no sentido inverso a esta proposta ao 

encontrar que há fatores capazes de interferir na estrutura de capital da empresa, não havendo 

ainda, no entanto, uma teoria capaz de explicar totalmente as decisões sobre a estrutura de 

capital da empresa (HARRIS; RAVIV, 1991; MYERS, 2001; 2003; STEIN, 2003; 

BARCLAY; SMITH, 2005; POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2010; CORREA; BASSO; 

NAKAMURA, 2013; CAMPOS; NAKAMURA, 2015). O que é de se esperar em virtude dos 

inúmeros fatores que podem influenciar a tomada de decisão em uma empresa (ALBANEZ; 

VALLE; CORRAR, 2012). 

As teorias relacionadas com a estrutura de capital têm sido classificadas em 

algumas vertentes (HARRIS; RAVIV, 1991; LA PORTA et al., 1997; BARCLAY; SMITH, 

1999; BECK; DEMIRGÜÇ-KUNT; LEVINE, 2003; BARCLAY; SMITH, 2005; 

CRISÓSTOMO; LÓPEZ-ITURRIAGA, 2011): a inexistência de fatores que influenciam na 

estrutura de capital e/ou na política de investimento; fatores relacionados com aspectos 

tributários; questões associadas à assimetria informativa; perspectivas resultantes de conflitos 

de agência; e fatores exógenos à empresa associados ao entorno institucional e legal. Os 

assuntos assimetria informacional e conflitos de agência aparentam ser elementos que 

permeiam todas as argumentações teóricas, direta ou indiretamente (CRISÓSTOMO; 

PINHEIRO, 2015). Os custos de agência e a assimetria informacional são relevantes 

principalmente nas decisões de financiamento das empresas situadas em países que 

apresentam fragilidade institucional (BASTOS; NAKAMURA, 2009). 
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Sob o arcabouço de distintas proposições teóricas, Trade-off, Pecking order, 

Sinalização, Agência e Market timing, vários fatores têm sido propostos como capazes de 

influenciar a estrutura de capital da empresa. A teoria Trade-off propõe que há uma estrutura 

ótima de capital, que seria uma combinação ótima de capital próprio e capital de terceiros. A 

estrutura de capital ótima de acordo com a teoria Trade-off é aquela na qual a empresa 

maximiza o benefício tributário da dívida (MYERS, 1984). 

Para a teoria Pecking order há uma hierarquia, ou preferência, de fontes de 

financiamento a serem utilizadas para financiar os projetos de investimento da empresa 

(MYERS, 1984; MYERS; MAJLUF, 1984). A primeira forma de se financiar seria a 

utilização de recursos internos através da retenção de lucros. Caso estes recursos não sejam 

suficientes, a empresa teria então preferência pelo financiamento externo, por meio da dívida. 

Em último caso a empresa recorreria à emissão de ações, pois essa emissão tem reflexo no 

valor da ação, na divisão de dividendos e na estrutura de propriedade da empresa, o que não é 

bem visto pelos acionistas principais/atuais. 

A teoria da Sinalização propõe que a empresa sinaliza ao mercado o otimismo em 

suas interessantes oportunidades de crescimento. Esta teoria sugere que os gestores divulgam 

ao mercado as boas perspectivas futuras das empresas com o intuito de gerar boa imagem da 

empresa, como expectativas positivas do mercado que têm reflexo positivo em valor de 

mercado (LELAND; PYLE, 1977; ROSS, 1977). 

Dentro do marco teórico da Teoria da Agência, sugere-se que conflitos de 

interesses entre acionistas e gestores, acionistas e credores, assim como aqueles entre 

acionistas majoritários e minoritários, por exemplo, podem ter reflexo na forma de 

financiamento da empresa por distintas razões (JENSEN, 1986; STULZ, 1990; HARRIS; 

RAVIV, 1991; LA PORTA et al., 2000a; STEIN, 2003; YOUNG et al., 2008). 

A teoria Market timing refere-se à prática oportunista de emissão de ações quando 

elas estão sobreavaliadas e recompra no momento em que estão subavaliadas, tendo a 

empresa com isto um comportamento oportunista (BAKER; WURGLER, 2002). A intenção 

de tal prática é explorar flutuações temporárias no custo de capital próprio em relação ao 

custo de outras formas de capital (BAKER; WURGLER, 2002). 

No Brasil, verificou-se que a teoria Pecking order é a mais discutida em trabalhos 

acadêmicos sobre estrutura de capital, seguido das seguintes teorias: Agência, Trade-off e 

Modigliani-Miller (COELHO et al., 2013). Portanto, verifica-se que a teoria Pecking order é 
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mais utilizada nacionalmente, evidenciando sua importância e relevância para a estrutura de 

capital das empresas brasileiras. 

Inúmeros fatores, de naturezas distintas, podem interferir na forma como a 

empresa obtém recursos do mercado, e as teorias existentes sobre a estrutura de capital têm 

evidenciado que aspectos intrínsecos abordados nas teorias impactam nas políticas de 

investimento e de financiamento da empresa (CRISÓSTOMO; LÓPEZ-ITURRIAGA, 2011). 

Sob o arcabouço teórico da estrutura de capital, particularidades da empresa, acompanhado do 

ambiente institucional podem ser determinantes da política de investimento e de 

financiamento da empresa. 

A América Latina tem sido estudada na literatura como uma região que passou 

por grandes transformações políticas, econômicas e sociais nas últimas décadas, apresentando 

ambiente institucional semelhante entre os países (TERRA, 2007; BASTOS; NAKAMURA, 

2009; BASTOS; NAKAMURA; BASSO, 2009; TERRA, 2009; CARNEIRO; BRENES, 

2014; BORDA et al., 2017). Essa semelhança pode ajudar na generalização de resultados na 

América Latina, mesmo quando se estuda apenas alguns países da região (CUERVO-

CAZURRA, 2008). 

A estrutura de financiamento na América Latina tem característica incipiente, pois 

os modelos de financiamento são basicamente sustentados em crédito, sendo o mercado de 

capitais caracterizado pelo baixo desenvolvimento, o que indica a necessidade de maior 

evolução dos mercados financeiros da região (FAVATO; ROGERS, 2008; ROGERS et al., 

2013; SAONA; MARTÍN, 2016). De um modo geral, as bolsas de valores dos países da 

América Latina são caracterizadas pelo baixo volume, diminuição da capitalização de 

mercado, pouca oferta pública inicial de ações (IPO) e baixa liquidez (SANTIAGO-

CASTRO; BROWN, 2007). 

1.2  Problema de pesquisa 

Considerando as teorias que sugerem que há fatores condicionantes da política de 

financiamento e que atributos da empresa parecem ter um papel neste contexto, o estudo de 

economias em desenvolvimento torna-se oportuno. Este é o caso dos países da América 

Latina, onde se tem o sistema legal Civil Law, em que há característica de alta concentração 

acionária. Procura-se com o presente estudo a obtenção de informações teórico-empíricas 
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sobre tal tema, buscando respostas ao seguinte questionamento: Quais são os determinantes 

da estrutura de capital das empresas latino-americanas? 

1.3  Objetivos de pesquisa 

Para responder a questão de pesquisa, o presente estudo desenvolve-se na 

expectativa de atender ao objetivo geral e aos três objetivos específicos propostos. 

1.3.1  Objetivo geral 

Identificar os determinantes da estrutura de capital da empresa latino-americana. 

1.3.2  Objetivos específicos 

1. Caracterizar a estrutura de capital da empresa latino-americana e possíveis 

determinantes. 

2. Identificar a relação entre o endividamento da empresa latino-americana e os 

seus determinantes. 

3. Identificar os determinantes sobre a emissão de ação da empresa latino-

americana. 

1.4  Justificativa 

A estrutura de capital é tema relevante para a prosperidade e manutenção das 

companhias; percebe-se a relevância do tema, uma vez que ele não é analisado apenas na 

gestão financeira da empresa, e sim em toda a entidade, que discute a necessidade de capital e 

o modo de sua utilização (MARQUES, 2011). Há diversas pesquisas teóricas e práticas sobre 

o tema, no entanto ainda encontram-se questionamentos a serem esclarecidos e as deficiências 

presentes nas economias em desenvolvimento requerem adaptações aos modelos já propostos 

(ASSAF NETO; LIMA, 2010). Verifica-se que o tema ainda não apresenta unanimidade, e 

novas pesquisas sobre estrutura de capital podem ajudar a compreender melhor o assunto. 

Como possíveis explicações para a não unanimidade nos estudos destacam-se: a diferença das 

empresas analisadas, a peculiaridade de cada país, os períodos analisados, as variáveis 

utilizadas, e a aplicação de diferentes técnicas estatísticas. O assunto se torna desafiador 
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exatamente por ainda não haver uma certeza completa da explicação do endividamento das 

empresas (BASTOS; NAKAMURA, 2009). 

A análise dos fatores que influenciam a forma de financiamento das empresas é 

apontada como pesquisa relevante, especialmente em mercados em desenvolvimento, 

considerando que as teorias a respeito da estrutura de capital têm sido elaboradas baseadas em 

economias desenvolvidas (BRITO; CORRAR; BATISTELLA, 2007; FAVATO; ROGERS, 

2008; MEDEIROS; DAHER, 2008; ALBANEZ; VALLE, 2009a; b). 

O questionamento de quais são os determinantes da estrutura de capital é um dos 

principais temas das finanças corporativas (EID JÚNIOR, 1996; KAYO; TEH; BASSO, 

2006; BRITO; CORRAR; BATISTELLA, 2007; TERRA, 2007; GRZEBIELUCKAS et al., 

2008; BASTOS; NAKAMURA, 2009; BASTOS; NAKAMURA; BASSO, 2009; 

MACHADO; MEDEIROS; EID JÚNIOR, 2010; PEÑALOZA; FIGUEIREDO, 2011; 

NICOLI JUNIOR; FUNCHAL, 2013; ANDRES et al., 2014; MOTA; COELHO; 

HOLANDA, 2014; PÓVOA; NAKAMURA, 2014). Os trabalhos essencialmente tentam 

identificar os fatores determinantes sob a ótica de cada arcabouço teórico (PEROBELLI; 

FAMÁ, 2002; POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2010). 

A América Latina é uma região pouco pesquisada academicamente (AGUILERA 

et al., 2017), mesmo tendo potencial de produzir novas e importantes compreensões sobre o 

funcionamento das empresas de mercados emergentes, especialmente em comparação com 

empresas de outras regiões. Isso indica que pesquisas sobre os países latino-americanos ainda 

podem evoluir e alcançar melhores patamares de relevância. Por essas razões, o cenário 

latino-americano fornece boa base para estudo. 

As características específicas dos países latino-americanos tornam interessante 

identificar determinantes da estrutura de capital das empresas da região, no intuito de verificar 

se as teorias desenvolvidas para mercados desenvolvidos são aplicáveis em mercados em 

desenvolvimento. Os países da região latino-americana são exemplos clássicos de economias 

emergentes em relação ao desenvolvimento financeiro e econômico (POMBO; TABORDA, 

2017). 

Este trabalho contribui para a literatura ao explorar os determinantes da 

capacidade de endividamento e da emissão de ações da empresa latino-americana. Isso irá 

possibilitar uma verificação comparativa com países desenvolvidos, o que representa 

relevância na perspectiva acadêmica, contribuindo para a literatura de finanças corporativas. 
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Adicionalmente, considera-se que o estudo analisa a influência da concentração de 

propriedade sobre a estrutura de capital da empresa latino-americana, atributo ainda pouco 

abordado em artigos da região. Assim, o trabalho almeja contribuir para uma melhor 

compreensão dos determinantes da estrutura de capital da empresa latino-americana. 

1.5  Estrutura da dissertação 

A pesquisa de dissertação está estruturada em cinco seções. Na primeira, a 

Introdução, são expostas: a contextualização do tema; o problema de pesquisa; os objetivos de 

pesquisa (geral e específicos); a justificativa; e a estrutura da dissertação.  

A segunda seção, intitulada “Revisão de Literatura e Hipóteses de Pesquisa”, 

aborda os temas: estrutura de capital; teorias sobre estrutura de capital; e propõe as hipóteses 

de pesquisa. 

Na terceira seção, Metodologia, é apresentada: a classificação da pesquisa; 

amostra; mensuração das variáveis; modelo econométrrico; e procedimento econométrico. 

A quarta seção, Análise dos Resultados, disserta sobre: a análise descritiva; e a 

influência dos determinantes sobre a estrutura de capital. 

Por fim, a quinta seção, Conclusões, apresenta as principais implicações do 

trabalho e expõe as sugestões para pesquisas futuras. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA E HIPÓTESES DE PESQUISA 

Esta seção tem como objetivo servir de base teórica para o presente estudo, 

estando constituída por três tópicos. O primeiro traz conceito e visão geral sobre estrutura de 

capital. O segundo faz apanhado das principais teorias relacionadas com a estrutura de capital, 

que são: Irrelevância de Modigliani-Miller, Trade-off, Pecking order, Agência e Market 

timing. O terceiro tópico apresenta o embasamento teórico para a proposição das hipóteses de 

pesquisa, relacionado aos determinantes da estrutura de capital utilizados na dissertação, que 

são: concentração de propriedade, rentabilidade, tamanho, tangibilidade e oportunidades de 

crescimento. 

2.1  Estrutura de Capital 

A estrutura de capital pode ser definida como sendo a composição da carteira dos 

diversos títulos emitidos por uma empresa (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2013). Outra 

definição é a que estabelece que a estrutura de capital é o mix de títulos que as empresas 

emitem com o intuito de financiar seus ativos (WESTON; BRIGHAM, 2000). Portanto, a 

estrutura de capital é o arranjo entre as fontes de financiamento da empresa que podem ser 

provenientes de capital de terceiros e de capital próprio. 

O investimento empresarial é de suma importância para o desenvolvimento 

empresarial e consequentemente do país em que a empresa esteja inserida, e para realizar 

esses projetos de investimento a empresa necessita de recursos que nem sempre são gerados 

de forma suficiente internamente e, por isso, terá de recorrer ao mercado de financiamento 

externo, sendo bancário ou de outra natureza (CRISÓSTOMO, 2009). Mercados de capitais 

desenvolvidos facilitam as empresas em suas necessidades de financiamento, seja por meio de 

dívida ou emissão de ação (GONENC; HERMES, 2008). 

O Quadro 1 apresenta as fontes de financiamento que a empresa pode utilizar para 

conseguir realizar seus projetos de investimento. O Ativo é onde estão localizados todos os 

investimentos da empresa. 
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Quadro 1 – Fontes de financiamento 

Passivo Circulante

Passivo Não Circulante

Patrimônio Líquido Capital Próprio

Estrutura de Capital

Balanço Patrimonial

Ativo

Capital de Terceiros

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O capital de terceiros é dividido em dois grupos: passivo circulante e não 

circulante. No primeiro encontram-se as dívidas de curto prazo, e as obrigações de pagamento 

dessas fontes devem ser realizadas até o final do exercício subsequente. Enquanto no passivo 

não circulante estão as dívidas de longo prazo da empresa, e o prazo dessas dívidas é superior 

ao exercício subsequente. A literatura tem verificado que a captação desse tipo de recurso está 

mais atrelada às empresas de maior porte (BRITO; CORRAR; BATISTELLA, 2007; 

BASTOS; NAKAMURA, 2009; CRISÓSTOMO; PINHEIRO, 2015). A captação de recursos 

no Brasil por meio de financiamento e debêntures, em razão do Produto Interno Bruto (PIB) 

do país ainda é baixa quando comparada com outras nações, evidenciando que o mercado 

financeiro brasileiro tem mais precaução na concessão de recursos às empresas (GITMAN, 

2010). 

Outra classificação proposta para o capital de terceiros é entre passivo operacional 

e financeiro (MATARAZZO, 2010). O passivo operacional representa as obrigações 

vinculadas ao ciclo operacional da empresa, tais como: salários, tributos, fornecedores e 

outras contas a pagar. Já o passivo financeiro, também denominado de passivo com encargos, 

seria as obrigações atreladas às instituições financeiras, o principal exemplo são os 

empréstimos e financiamentos bancários, tanto de curto como de longo prazo 

(MATARAZZO, 2010). Ressalta-se que a alavancagem financeira considera apenas o passivo 

financeiro, pois são esses tipos de recursos que têm custo financeiro para a empresa. 

Determinados setores da economia apresentam uma composição do passivo sendo 

praticamente operacional, enquanto outros mantêm equilíbrio entre essas obrigações. 

O patrimônio líquido representa os recursos aplicados pelos sócios na empresa. 

Na medida em que a empresa tem lucro, o patrimônio cresce e, com isso, a empresa terá mais 

recursos internos que podem ser utilizados para financiar os seus projetos de investimento.  
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O uso de dívida apresenta algumas vantagens para a empresa: os juros são 

dedutíveis de impostos, o que baixa o custo efetivo deste financiamento; os detentores da 

dívida estão limitados a um retorno fixo, não obrigando os acionistas a dividir os lucros; os 

detentores da dívida não têm direito a voto, facilitando o controle da empresa por parte dos 

acionistas (BRIGHAM; GAPENSKI; EHRHARDT, 2010). A dívida também apresenta 

desvantagem, pois quanto mais alto o índice de endividamento da empresa, maior será o seu 

risco financeiro (BRIGHAM; GAPENSKI; EHRHARDT, 2010).  

O Quadro 2 apresenta exemplo simplificado de companhia alavancada e outra sem 

alavancagem. Admitindo que uma companhia “X” não tenha contraído dívida e o seu ativo e 

patrimônio líquido sejam de R$ 50 mil. Enquanto a companhia “Y” tem um ativo de R$ 50 

mil e a estrutura de capital da companhia é composta de R$ 25 mil de capital de terceiros e o 

mesmo valor de capital próprio. 

Quadro 2 – Comparação de empresa sem dívida e com dívida 

  
Plano sem dívida - 

Companhia X 

Plano com dívida - 

Companhia Y 

Balanços 

  Ativo circulante R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 

Ativo imobilizado R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

  

  Total do ativo R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 

  

  Dívida (a juros de 12%) R$ - R$ 25.000,00 

(1) Patrimônio líquido R$ 50.000,00 R$ 25.000,00 

  

  Total do passivo e PL R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 

  

  Demonstrações de resultados 

  Receita de vendas R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

Menos: custos e despesas operacionais - R$ 18.000,00 - R$ 18.000,00 

Lucro operacional R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

Menos: despesa financeira - R$  - R$ 3.000 (0,12x R$25.000) 

Lucro líquido antes do imposto de renda R$ 12.000,00 R$ 9.000,00 

Menos: imposto de renda (alíquota = 40%) - R$ 4.800,00 - R$ 3.600,00 

(2) Lucro líquido depois do imposto de renda R$ 7.200,00 R$ 5.400,00 

  

  Retorno sobre o capital próprio [(2) / (1)] 7200/50000 = 14,4% 5400/25000 = 21,6% 

Fonte: Adaptado de Gitman (2010). 

Conforme o Quadro 2, ambas as companhias têm receitas de R$ 30 mil oriundas 

das vendas de determinados ativos, e um custo operacional de R$ 18 mil. As duas companhias 

terão o mesmo lucro operacional. No entanto, a companhia “Y” tem o benefício fiscal 

proporcionado pelo endividamento, relativo à dedução da base de cálculo do imposto de 

renda. Quando se compara o retorno sobre o capital próprio nas duas companhias, percebe-se 
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que para os acionistas o investimento na companhia “Y” é mais rentável. Com isso, é de suma 

importância que a empresa sempre esteja observando como está à estrutura de capital e se essa 

estrutura maximixa o valor da empresa. 

2.2  Teorias sobre estrutura de capital 

Ao longo das últimas décadas foram discutidas inúmeras teorias a respeito dos 

possíveis motivos para as empresas escolherem determinadas estruturas de capital. O trabalho 

seminal de Modigliani e Miller (1958), que por meio da proposição da irrelevância da 

estrutura de capital, trouxe um maior debate sobre o tema, e a literatura tem encontrado 

resultados que mostram a relevância da estrutura de capital. Os estudos que têm encontrado 

relevância do tema estão considerando as imperfeições do mercado, como: impostos, custos 

de agência, custos de falência e assimetria informativa. As imperfeições mencionadas são 

abordadas sob os enfoques teóricos, como a teoria Trade off, a teoria Pecking order, a teoria 

da Agência e a teoria Market timing. 

2.2.1  Teoria da Irrelevância de Modigliani–Miller 

Os artigos de finanças, até a década de cinquenta, apresentavam pouca 

fundamentação teórica, especialmente de conceitos da estrutura de capital, o que ocasionou 

poucos trabalhos acadêmicos a respeito do tema (MELLO, 2009). No entanto, a discussão 

ampliou-se com a teoria da Irrelevância de Modigliani-Miller, no qual é basicamente teórica 

(EID JÚNIOR, 1996). 

Considerando um mercado de capitais perfeito (inexistência de impostos, ausência 

de custos de transação, ausência de custos de falência, ausência de custos de agência e 

assimetria informativa, por exemplo) as decisões financeiras sobre a política de estrutura de 

capital na empresa seriam irrelevantes para a maximização do valor da firma (MODIGLIANI; 

MILLER, 1958). Com isso, os gestores das empresas seriam indiferentes à utilização de 

capital próprio ou capital de terceiros para os investimentos. 

A teoria da Irrelevância de Modigliani-Miller é fundamentada em três proposições 

básicas, que explicam o motivo das empresas apresentarem diferentes estruturas de capital, e 

isso não ter importância para o valor da empresa. A proposição I expõe que o valor de 

mercado de uma empresa é função da capitalização dos retornos esperados a uma determinada 

taxa adequada para a classe de risco da empresa, e não em razão da estrutura de capital 
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(MODIGLIANI; MILLER, 1958). Desse modo, a proposição I atesta que, sob certas situações 

eficientes de funcionamento do mercado de capitais e da conduta do agente, a proporção de 

dívidas da empresa em relação ao ativo total é insignificante para o valor de mercado 

(OLIVEIRA; ANTONIALLI, 2004). 

A proposição II afirma que a taxa de retorno esperada, ou rendimento, de uma 

empresa é igual à taxa de capitalização para uma empresa apenas com capital próprio (sem 

dívida) para determinada classe de risco, acrescido de um prêmio de risco financeiro 

proporcional ao nível de endividamento (MODIGLIANI; MILLER, 1958). 

Enquanto na proposição III, consta a regra para a política de investimento ideal 

pela empresa, é exposto que se uma firma está agindo no melhor interesse dos acionistas no 

momento da tomada de decisão, esta irá aproveitar as oportunidades de crescimento, se a taxa 

de retorno sobre os investimentos forem iguais ou maiores do que seu custo de capital 

(MODIGLIANI; MILLER, 1958). Ressalta-se com relação à proposição III que ela informa 

apenas que o modo utilizado para financiar um investimento é irrelevante para a empresa. É 

importante a compreensão do alcance dessa proposição para que ela não seja interpretada de 

forma incorreta (MODIGLIANI; MILLER, 1958). No entanto, os gestores das empresas 

podem ter motivos particulares para escolher um determinado projeto de financiamento em 

detrimento de outro. 

As simplificações aplicadas na teoria da Irrelevância de Modigliani-Miller, ao 

considerar mercado de capitais perfeitos, foram imprescindíveis para se compreender melhor 

os questionamentos sobre a estrutura de capital (MODIGLIANI; MILLER, 1958). Contudo, é 

necessária a realização de novos trabalhos que considerem as imperfeições existentes no 

mercado (MODIGLIANI; MILLER, 1958). 

As premissas propostas na teoria da Irrelevância de Modigliani-Miller apresentam 

limitações no mundo real, uma vez que não considerar a existência de impostos, custos de 

falência, entre outras premissas, prejudica a aplicabilidade de verificação ao modelo (DA 

SILVA JUNIOR, 2012). O mercado não funciona de forma perfeita, pois as empresas se 

beneficiam das fontes de financiamento que apresentam um menor custo, diante das demais 

fontes (DI LUCA; RAMBALDUCCI, 2003). 

Fundamentado nos estudos seminais de Franco Modigliani e Merton Miller foram 

criados as bases teóricas que deram origem as principais teorias sobre estrutura de capital que 

norteiam atualmente as decisões financeiras (KAYO; TEH; BASSO, 2006; MENDES; 
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BASSO; KAYO, 2009; CRISÓSTOMO; LÓPEZ-ITURRIAGA, 2011; COELHO et al., 

2013). Contudo, essas teorias posteriores consideraram as imperfeições existentes no 

mercado, e sugerem que inúmeros fatores sejam capazes de influenciar a estrutura de capital e 

o valor da empresa. 

Posteriormente, considerando o efeito do benefício fiscal (MODIGLIANI; 

MILLER, 1963), constatou-se que o efeito tributário pode afetar o valor da empresa. Assim 

sendo, os autores verificaram que a vantagem fiscal em se financiar não era irrelevante e, 

portanto há benefício. A incorporação dos aspectos tributários à teoria de Modigliani-Miller 

em 1963 contribuiu qualitativamente para o desenvolvimento das teorias sobre estrutura de 

capital (DAVID; NAKAMURA; BASTOS, 2009). 

2.2.2  Teoria Trade-off 

A teoria Trade-off considera que há uma estrutura de capital ideal para as 

empresas atingirem, em que as firmas devem alcançar uma proporção ótima entre capital 

próprio e capital de terceiros. A estrutura de capital ótima segundo esta teoria é a qual a 

empresa maximiza a possibilidade de uso de endividamento externo no intuito de financiar os 

investimentos da firma (MYERS, 1984). Portanto, para manter a estrutura ótima de capital a 

empresa terá que realizar o balanceamento entre o benefício fiscal da dívida e os custos das 

dificuldades financeiras (MYERS, 1984). 

À medida que a empresa aumenta o nível de endividamento, aumenta-se também 

o benefício fiscal da dívida, e com isso a empresa terá elevado o seu valor de mercado 

(MYERS, 1984). Entretanto, é necessário destacar que, quando se aumenta o endividamento a 

empresa não tem apenas benefícios, elevam-se, também os custos das dificuldades financeiras 

e o risco de falência. Consequentemente, a empresa deve mensurar periodicamente os 

impactos das dificuldades financeiras e dos benefícios fiscais no intuito da empresa sempre 

está no ponto de endividamento que maximiza o seu valor. A Figura 1 indica resumidamente 

a proposição da teoria Trade-off. 



13 

 

Figura 1 – Valor de mercado da empresa e o seu endividamento 

 

 
Fonte: Myers (1984). 

De acordo com a Figura 1, para se atingir o ponto que maximize o valor da 

empresa (ideal), o limite para utilização da dívida se dá quando os custos decorrentes do 

endividamento, motivadores das dificuldades financeiras, são maiores que os benefícios 

fiscais gerados. 

A teoria Trade-off é baseada no problema geral da tributação nas empresas, em 

que o capital investido pelos acionistas por meio do capital próprio é tratado de maneira 

divergente do capital investido por um cotista ou instituição financeira sob a forma de um 

empréstimo (BUETTNER et al., 2012). No que diz respeito ao capital próprio, ele retorna 

como parte dos lucros das companhias, e é tributado ao nível da empresa. No empréstimo, o 

detentor do título recebe o pagamento de juros e que, na ausência de impedimento, são 

despesas consideradas dedutíveis no cálculo do lucro da empresa. 

Para esta teoria, quanto maior for a tributação sobre o lucro da empresa, maior 

será o grau de endividamento, pois existiria a vantagem decorrente da dedutibilidade dos juros 

na base de cálculo dos tributos sobre o lucro (POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2010). Contudo, 

atingir a estrutura de capital ótima é quase impossível para os gestores das pequenas e médias 
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empresas, sendo necessário que a empresa tente se adequar a estrutura que maximize seu 

valor (LIMA et al., 2012). 

Analisando-se as empresas de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, constatou-se que 

o custo da dívida para as empresas da região é bastante elevado, e por isso praticamente não 

existem benefícios fiscais para o endividamento, o que pode ser explicado pelo tipo de 

tributação das empresas, na qual em sua maioria eram optantes do regime de tributação 

denominado Simples Nacional ou Lucro Presumido (BURKOWSKI; PEROBELLI; ZANINI, 

2009). 

A teoria Trade-off já foi bastante testada em estudos realizados em outros países, e 

já houve confirmação empírica, constatando haver uma relação positiva entre o 

endividamento e variáveis relacionadas com a tributação do lucro (MILLS; NEWBERRY, 

2004; DANG; KIM; SHIN, 2012; CHRISTENSEN et al., 2014; DANG; KIM; SHIN, 2014; 

DANIS; RETTL; WHITED, 2014; PEREIRA et al., 2015). Na América Latina, verificam-se 

poucos artigos que confirmaram a teoria (FAVATO; ROGERS, 2008; POHLMANN; 

IUDÍCIBUS, 2010; KAVESKI et al., 2015). 

2.2.3  Teoria Pecking order 

A teoria Pecking order considera que exista uma hierarquia ou preferência pela 

captação de determinadas fontes de financiamento (MYERS, 1984; MYERS; MAJLUF, 

1984). A teoria tem com premissa que os mercados de capitais são perfeitos, excetuando-se a 

característica da presença de assimetria da informação. A assimetria informacional ocorre 

quando diferentes interessados em determinado bem dispõem de diferentes níveis de 

informação, originando dois principais riscos, que são: a seleção adversa e o risco moral. 

A seleção adversa seria a não capacidade de um comprador ter todas as 

informações necessárias para comprar algo, enquanto o vendedor dispõe de todas as 

informações sobre o produto ou serviço. Um dos primeiros a explicar a seleção adversa foi 

George Akerlof, o autor estudou o mercado fazendo uma associação com o comércio de 

carros usados, que é chamado no artigo por mercado dos limões e acredita que os vendedores 

tendem a ter vantagens, pois têm mais informações que o comprador (AKERLOF, 1970). 

Ressalta-se que a seleção adversa ocorre pré-contrato. O risco moral consiste na possibilidade 

de que uma parte em um contrato possa agir de forma contrária aos princípios estabelecidos 

no acordo contratual, sendo com isso um risco pós-contrato. 
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Para a teoria Pecking order, não há uma estrutura de capital a ser atingida e nem 

um endividamento considerado ótimo para as empresas como prevê a teoria Trade-off 

(ALVES; COUTO; FRANCISCO, 2015; CAMPOS; NAKAMURA, 2015). Uma das 

explicações para a hierarquia das fontes de financiamentos é que a empresa irá maximizar o 

seu valor por meio da fonte que tenha o menor custo monetário e informativo para a 

companhia (MYERS; MAJLUF, 1984). De acordo com esta teoria, a primeira fonte de 

recursos que deve ser considerada pela empresa para se financiar são os recursos internos, 

esses recursos são obtidos através da retenção dos lucros da companhia. Contudo, se os 

recursos internos não forem suficientes, a empresa deverá recorrer ao financiamento externo, 

principalmente por meio da dívida bancária. A última escolha, ainda de acordo com a teoria 

Pecking order, seria a emissão de ações, em função de alguns fatores: impacto no valor da 

ação, na divisão de dividendos e influência na estrutura de propriedade da empresa, podendo 

acarretar mudanças na organização da firma, o que pode ser visto com preocupação pelos 

atuais acionistas. 

A ordem de preferência da teoria Pecking order pode ser explicada devido os 

recursos internos não apresentarem custos de transação para a empresa, tornando com isso 

benéfica a sua utilização quando comparada com as demais fontes (SANTOS; KÜHL; 

CHEROBIM, 2007). O arcabouço teórico dos custos de transação nasceu das ideias de Ronald 

Coase, que tratou sobre a relevância de tais custos no caráter contratual das firmas (COASE, 

1937). Os custos de transação são os gastos com recursos econômicos no intuito de adaptar, 

planejar e monitorar as interações entre os agentes, para garantir o cumprimento dos contratos 

de maneira razoável para as partes envolvidas (WILLIAMSON, 1985). Portanto, tratam-se 

dos custos relacionados com os contratos de uma organização, tanto os ex ante de negociar 

como o ex post de monitorar e adaptar os contratos. Por sua natureza, os custos de transação 

são originados pelas ineficiências de uma organização entre seus agentes, a incerteza sobre o 

futuro e os diferentes tipos de comportamento que os agentes podem apresentar. 

As dívidas podem sinalizar ao mercado informações positivas, pois indica que as 

instituições financeiras estão disponibilizando créditos às empresas. Enquanto as emissões de 

novas ações sinalizam ao mercado informações negativas, pois a empresa não conseguiu se 

financiar pelos recursos internos e não conseguiu recursos através de dívidas e por isso estaria 

emitindo ações. Portanto, a ordem nessa teoria é baseada na informação que cada fonte de 

financiamento é interpretada pelo mercado, sendo preferíveis os títulos menos sensíveis à 

informação (ALBANEZ; VALLE, 2009a; b). 
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Por intermédio da teoria Pecking order é possível entender a justificativa de que 

quanto mais lucrativa for a empresa menos dívida ela terá. A explicação é que o lucro 

constituído internamente na empresa deverá ser empregado como a principal fonte de 

financiamento. No entanto, as empresas que têm lucros menores necessitariam adquirir 

recursos mediante a captação de capital de terceiros para ser capaz de financiar os 

investimentos (BASTOS; NAKAMURA; BASSO, 2009). A teoria Pecking order é a mais 

confirmada, expondo sua relevância para a área financeira (DEESOMSAK; PAUDYAL; 

PESCETTO, 2004; MEDEIROS; DAHER, 2008; CHUNG; NA; SMITH, 2013; FORTE; 

BARROS; NAKAMURA, 2013; MATEEV; POUTZIOURIS; IVANOV, 2013; MOTA; 

COELHO; HOLANDA, 2014; PROENÇA; LAUREANO; LAUREANO, 2014; 

SERGHIESCU; VAIDEAN, 2014; THIPPAYANA, 2014; CRISÓSTOMO; PINHEIRO, 

2015; PAN et al., 2015; SUN et al., 2016). 

2.2.4  Teoria da Agência 

Uma relação de agência pode ser definida como um contrato em que uma ou mais 

pessoas (principal), empregam outra pessoa (agente) para exercer em seu nome algum 

serviço, e nesse serviço o agente terá poder de decisão (JENSEN; MECKLING, 1976). No 

caso de ambas as partes da relação serem maximizadoras da utilidade, há grande possibilidade 

de acreditar que o agente não procederá a todo o momento de acordo com os interesses do 

principal (JENSEN; MECKLING, 1976). Uma das explicações é que como o agente tem 

entendimento mais detalhado das atividades organizacionais da empresa, bem como de suas 

próprias ações na conduta do negócio e o principal, por sua vez, nem sempre pode 

supervisionar totalmente o agente, o mesmo tem um incentivo a comportar-se incorretamente 

(CRISÓSTOMO; LÓPEZ-ITURRIAGA, 2011). 

Há diversas situações que podem ser praticadas pelo agente e com isso dificultar a 

situação da companhia, podem ser citadas como exemplos as seguintes atividades: decidir 

investir em projetos de elevado risco, poderá também tomar decisão para prejudicar a 

empresa, tendo como objetivo a transferência de riqueza para si. Portanto, o principal fica 

sujeito às consequências dos atos praticados pelo agente. O principal pode limitar as 

divergências de seu interesse para que o agente não cometa irregularidades, estabelecendo 

incentivos para o agente e incorrendo em custos de monitoramento destinados a controlar a 

atividade do agente (JENSEN; MECKLING, 1976). 
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Os custos de agência são a soma entre: as despesas de monitoramento por parte do 

principal para o agente; as despesas com a concessão de garantias contratuais por parte do 

agente, no intuito de confirmar que o principal não o prejudicou; e o custo residual, que seria 

a diminuição da riqueza do principal devido às divergências entre as decisões tomadas pelo 

agente e as que maximizariam a riqueza do principal (JENSEN; MECKLING, 1976). 

A dívida tem potencialidade para diminuir os custos de agência, uma vez que por 

meio da dívida há um menor fluxo de caixa disponível, reduzindo as despesas a critério do 

agente, que possuindo poucos recursos livres deverá utilizá-los da melhor maneira possível 

(JENSEN, 1986). 

2.2.5  Teoria Market timing 

O Market timing pode ser definido como o procedimento oportunista de emissão 

de ações no momento em que essas estão sobreavaliadas, isto é, valendo mais que o seu real 

valor, e recompra quando estão subavaliadas, ou seja, preços inferiores ao justo, com essa 

atitude a empresa está exercendo um comportamento oportunista (BAKER; WURGLER, 

2002). A finalidade desse procedimento é aproveitar-se das oscilações temporárias no custo 

de capital próprio com relação ao custo de outras fontes de capital. 

Por intermédio de quatros constatações, verificou-se haver evidência do Market 

timing (BAKER; WURGLER, 2002): 

1. Análises de decisões de financiamento reais mostraram que as empresas tendem 

a emitir ações em vez de dívida, quando o valor de mercado da empresa é alto, comparada ao 

valor contábil e o valor de mercado passado, e tendem a recomprar quando está baixa. 

2. As análises dos retornos de longo prazo das ações nas decisões de finanças 

corporativas sugerem que o Market timing é bem sucedido em média. Também foi verificado 

que as empresas emitem ações quando o custo de capital próprio é baixo e de recompra de 

ações quando este custo é alto. 

3. Ao analisar as previsões de lucros e realizações em torno de questões do 

patrimônio, verificou-se que as empresas tendem a emitir ações em momentos em que os 

investidores estão entusiasmados sobre as perspectivas de lucro. 

4. Gestores de empresas admitiram existir o Market timing em questionários 

anônimos. 
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A última constatação, a quarta, é a mais relevante para a confirmação da 

existência da teoria Market timing (BAKER; WURGLER, 2002). A emissão de ações por 

parte da empresa pode ser compreendida como uma informação excelente para o mercado, 

desde que essa emissão tenha o intuito de conseguir recursos financeiros que irão servir de 

capital para as oportunidades de crescimento das companhias (CRISÓSTOMO; LÓPEZ-

ITURRIAGA, 2011). Entretanto, se a empresa emitir ação no intuito do comportamento 

oportunista, como proposto pela teoria Market timing, essa ação é considerada como ruim no 

mercado financeiro. 

Analisando-se as empresas brasileiras, por meio da resposta concedida por 

gestores responsáveis pela escolha das fontes de financiamento nas empresas a um 

determinado questionário, foi verificado que a maioria das firmas são oportunistas, ou seja, 

captam os recursos que forem economicamente mais vantajosos, sem se preocupar com a 

estrutura de capital (EID JÚNIOR, 1996). Outro estudo testou essa teoria para o mercado de 

ações brasileiro, replicando o teste realizado nas empresas dos Estados Unidos para as 

empresas do Brasil (MENDES; BASSO; KAYO, 2009). Contudo, não se obteve o mesmo 

resultado encontrado nas empresas norte-americanas, e como explicações foram expostas: a 

diferença em relação aos mercados de capitais dos dois países, o mercado de capitais 

brasileiro é pouco desenvolvido em comparação ao norte-americano; no Brasil existem 

poucas empresas listadas em bolsa, além da liquidez das ações ser baixa, o que pode não 

demonstrar com confiabilidade o valor real das empresas (MENDES; BASSO; KAYO, 2009). 

Ressalta-se que internacionalmente a teoria já foi bastante testada empiricamente, 

e vem encontrando resultados que têm confirmado a relevância desta para as teorias da 

estrutura de capital, além da sua ampla discussão teórica (DEESOMSAK; PAUDYAL; 

PESCETTO, 2004; DUDLEY, 2012; MCMILLAN; CAMARA, 2012; CHEN et al., 2013; 

YANG, 2013; AROSA; RICHIE; SCHUHMANN, 2014). Portanto, é de suma importância 

entender, mediante outros estudos que utilizem variáveis e teorias alternativas, se a teoria 

Market timing tem alguma relevância para o mercado latino-americano (MENDES; BASSO; 

KAYO, 2009). 
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2.3  Hipóteses de pesquisa 

2.3.1  Concentração de propriedade 

As teorias sobre estrutura de capital estão centradas em determinados assuntos, 

que podem ser exemplificadas por meio da questão da assimetria informacional entre o 

mercado de financiamento e a companhia (Pecking order, Sinalização, Market timing) e de 

acordo com o benefício tributário do endividamento (Trade-off), de modo que todas 

consideram que o gestor da empresa irá considerar as decisões que maximizam o valor da 

riqueza do proprietário. A separação entre propriedade e gestão é o motivo da ocorrência dos 

conflitos de interesses entre as partes, que são analisados detalhadamente pela Teoria da 

Agência (JENSEN; MECKLING, 1976; CROTTY, 1992). 

A literatura tem abordado que existem dois sistemas institucionais e legais que são 

praticados nos países, e que as práticas de governança corporativa e os conflitos de agência 

aparentam ter uma combinação com esses sistemas (SHLEIFER; VISHNY, 1997; CUERVO, 

2002). Um dos sistemas legal tem origem da Lei Comum (Common Law), e é caracterizado 

principalmente pelo maior controle do mercado sobre as empresas. Este sistema tem como 

características principais a presença de baixa concentração acionária, ou seja, pulverização do 

capital das empresas, mercados de capitais mais desenvolvidos, e direção da empresa 

independente, tendo com isso o objetivo maior na maximização do valor da empresa, que 

beneficiará os acionistas (LA PORTA et al., 1998; 2000b). Têm-se como países que estão 

com esse sistema os Estados Unidos da América (EUA), Reino Unido e Canadá. 

O outro sistema legal é o de Lei Civil (Civil Law), e tem como característica alta 

concentração acionária em poder de poucos acionistas, que em sua maioria influencia na 

escolha dos diretores da empresa e na composição dos conselhos de administração, tornando 

esses órgãos dependentes. Este sistema é bastante comum nos países da América Latina e da 

Europa continental. 

O conflito de interesses oriundo da separação entre propriedade e gestão é 

preferencialmente marcante em países que têm o sistema de Lei Comum, apresentando menor 

expressividade nos países que têm o sistema de Lei Civil, em que o principal conflito de 

interesse é entre os acionistas controladores e os minoritários (SHLEIFER; VISHNY, 1997; 

BECHT; RÖELL, 1999; CUERVO, 2002; MORCK; WOLFENZON; YEUNG, 2005; 

YOUNG et al., 2008). 
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2.3.1.1  Conflito direção executiva e acionista 

Os conflitos entre a direção da empresa e os proprietários podem ser 

caracterizados de inúmeras maneiras, especialmente nos ambientes em que a direção 

executiva detém mais influência. Os gestores podem empenhar-se para conseguir vantagens 

pessoais, como o aumento do seu salário, benefícios particulares adicionais (perquisites), e 

meios que dificultem a saída de sua posição atual. As situações expostas são exemplos de 

risco moral, que acontecem principalmente quando há informação assimétrica no mercado, 

em que os diretores têm mais informações da empresa do que os acionistas, além destes não 

observarem todas as decisões dos gestores (HOLMSTRÖM, 1979; 1999). 

Os gestores podem estar praticando não apenas vantagens pessoais; eles podem 

praticar outras ações que prejudiquem os proprietários, como as decisões sobre as fontes de 

financiamento e as políticas de investimento da empresa (HEATON, 2002; BERTRAND; 

MULLAINATHAN, 2003; STEIN, 2003; MALMENDIER; TATE, 2005). Podem ser citados 

como exemplos os seguintes comportamentos: o pensamento com a reputação e carreira, a 

ganância de dirigir grandes companhias, inércia no cargo, e como também o exagero de 

confiança na tomada de decisão. Os comportamentos mencionados, que têm como 

característica o benefício em defesa do gestor em detrimento dos proprietários, representa a 

discricionariedade da direção da empresa e pode acarretar dois principais efeitos negativos 

para a firma no tocante aos investimentos (STULZ, 1990): o custo do sobre investimento 

(overinvestment), que é o exagero de investimentos em projetos não vantajosos para a 

empresa (JENSEN, 1986; 1993) e, o custo do subinvestimento (underinvestment), 

determinado pelo excesso de dívidas que pode acarretar na falta de confiança por parte dos 

investidores na companhia, ocasionando a diminuição da captação de fontes de financiamento 

para os investimentos de bons projetos. Os problemas de overinvestment e underinvestment 

são bastante discutidos na literatura, sendo suas consequências negativas para as empresas 

(MAUER; SARKAR, 2005; PINHEIRO, 2008; BRAOUEZEC, 2009; FRANZONI, 2009; 

KANAGARETNAM; SARKAR, 2011; BELLEFLAMME; PEITZ, 2014; GOMARIZ; 

BALLESTA, 2014; KURMANN, 2014; LÓPEZ-GUTIÉRREZ; SANFILIPPO-AZOFRA; 

TORRE-OLMO, 2015; SARKAR; ZHANG, 2015; ZHANG; SU, 2015; CHEN; SUN; XU, 

2016; LARA; OSMA; PENALVA, 2016). 

Há tentativas de redução dos custos de agência, estabelecendo com que os 

diretores também tenham ações da empresa (insider ownership), pois com isso haveria 
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convergência de interesses no alcance dos objetivos dos proprietários e da gestão (JENSEN; 

MECKLING, 1976). Contudo, o aumento da concentração de propriedade pode acarretar o 

efeito entrincheiramento, podendo haver a expropriação de determinados acionistas e como 

consequência tem-se o aumento dos custos de agência (MORCK; SHLEIFER; VISHNY, 

1988; STULZ, 1988). 

2.3.1.2 Conflitos de interesses entre acionistas minoritários e os acionistas controladores 

A divergência de objetivos entre os acionistas controladores e os minoritários 

pode acarretar distorções na condução dos financiamentos na empresa (MORCK; SHLEIFER; 

VISHNY, 1988; SHLEIFER; VISHNY, 1997; LA PORTA et al., 1998; 1999; CLAESSENS; 

DJANKOV; LANG, 2000; LA PORTA et al., 2000b; 2002; DRIFFIELD; MAHAMBARE; 

PAL, 2007).  

Nos ambientes com elevada concentração de propriedade e que apresentam forte 

presença de acionistas controladores na administração da empresa, os acionistas minoritários 

ficam suscetíveis ao problema da expropriação que é motivado pelas altas vantagens pessoais 

de controle dos maiores acionistas e pela baixa segurança legal (LA PORTA et al., 1998; 

2000b; YOUNG et al., 2008). É possível, em virtude desta pouca proteção ao acionista 

minoritário que a empresa tenda a apresentar dificuldades na obtenção de financiamento por 

meio da emissão de ações. Outro motivo que prejudica a emissão de ação é que os acionistas 

controladores para manter sua posição acionária e continuar com poder na empresa preferem 

não emitir ação (GANGULI, 2013). Este problema faz com que as demais fontes de 

financiamento tenham uma maior chance de ser utilizada, podendo a empresa seguir o 

proposto pela teoria Pecking order de preferir financiar-se com o fluxo de caixa interno e/ou 

dívida. 

Na América Latina o conflito de interesse entre os acionistas majoritários e 

minoritários figura como o principal conflito de agência, diferentemente de países que seguem 

o modelo de governança corporativa anglo-saxão em que o conflito principal é entre os 

gestores e os acionistas. A elevada concentração de propriedade, acrescida dos benefícios 

pessoais, vem sendo discutido na literatura que acredita haver um comportamento oportunista 

quando a empresa tem esse perfil (DHARWADKAR; GEORGE; BRANDES, 2000; YOUNG 

et al., 2008; CHEN; YOUNG, 2010; JIANG; PENG, 2011). 
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Analisando-se as empresas do mercado indiano, no período de 2004 a 2009, 

constatou-se uma associação positiva entre a concentração de propriedade e o endividamento, 

indicando que os acionistas majoritários preferem a utilização da dívida em oposição à 

emissão de ações (GANGULI, 2013). 

Em Gana também foi encontrado uma relação positiva da concentração de 

propriedade e o endividamento de longo prazo, e a principal explicação dos autores para essa 

relação é que as empresas ganesas utilizam a dívida por causa do benefício fiscal, previsto na 

teoria Trade-off, e que resultaria no aumento do patrimônio dos acionistas (BOKPIN; ARKO, 

2009). 

Resultados na mesma direção também foram encontrados nos países da América 

Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela), com período de 

análise compreendido entre 1996 e 2005, e verificou-se que a relação entre o endividamento e 

a concentração de propriedade é positiva, ou seja, uma das conclusões do estudo é que as 

empresas com alta concentração não procuram o financiamento por meio da emissão de ações 

para não perder o controle da empresa, os resultados foram consistentes em todos os países, 

sendo mais significantes no Brasil e no Chile (CÉSPEDES; GONZÁLEZ; MOLINA, 2010). 

A dificuldade para conseguir financiar-se por meio da emissão de ações faz com 

que a empresa proceda como previsto pela teoria Pecking order, e esta fonte de recursos é a 

última a ser utilizada pela empresa. Consequentemente, os recursos gerados internamente na 

empresa brasileira tendem a ser mais utilizados, com isso os investimentos são realizados por 

meio do fluxo de caixa, de acordo com a argumentação proposta e confirmada pelos estudos 

de restrições financeiras (CRISÓSTOMO, 2009; BASSETTO; KALATZIS, 2011; 

CRISÓSTOMO, 2011; CRISÓSTOMO; LÓPEZ-ITURRIAGA; VALLELADO-

GONZÁLEZ, 2011; 2012; 2014a). 

A literatura também tem evidenciado que a dívida pode ser utilizada como mais 

um mecanismo de fiscalização da direção executiva com o objetivo de reduzir os problemas 

de sobre investimento (overinvestment) (JENSEN, 1986). No Brasil já foi verificado resultado 

nesta direção, considerando as empresas com menos oportunidades de crescimento (LÓPEZ-

ITURRIAGA; CRISÓSTOMO, 2010). 

Outro motivo que pode favorecer o endividamento das empresas que têm 

acionistas controladores é que o valor da empresa tende a diminuir nesse tipo de firma em 

virtude do possível efeito expropriação aos acionistas minoritários, e aí novos acionistas iriam 
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exigir retornos elevados por causa do efeito expropriação e, portanto, o financiamento 

mediante dívidas seria mais vantajoso para a empresa (CARVALHAL DA SILVA, 2004). 

Destaca-se também a argumentação de que a concentração de propriedade, 

frequentemente reunida em poucos acionistas controladores, pode facilitar a obtenção dos 

objetivos da gestão e propriedade diminuindo os conflitos de agência e gerando um efeito 

positivo no acesso a dívida (CHIRINKO; SCHALLER, 1995; GOERGEN; RENNEBOOG, 

2001). 

As argumentações teóricas expostas e as particularidades do mercado latino-

americano, associados ainda às evidências empíricas sugere a proposição das hipóteses em 

que a concentração de propriedade tem um efeito positivo no nível de endividamento e um 

efeito negativo na emissão de ação da empresa latino-americana. Como sintetizado nas 

hipóteses 1a e 1b. 

Hipótese 1a: O nível de endividamento da empresa latino-americana é influenciado 

positivamente pela concentração de propriedade. 

Hipótese 1b: A emissão de ação da empresa latino-americana é influenciada negativamente 

pela concentração de propriedade. Isso leva à expectativa de que as empresas 

com mais concentração de propriedade sejam menos propensas à emissão de 

ação. 

2.3.2  Rentabilidade 

Rentabilidade é o retorno sobre o investimento total da empresa. Dessa maneira, 

uma elevada rentabilidade pode ter relação com alta disponibilidade de fluxo de caixa, que 

pode ser utilizado no financiamento dos projetos de investimento da empresa, e esta fonte é 

uma das mais utilizadas devido ao seu baixo custo informativo e financeiro segundo a 

proposição exposta pela teoria Pecking order. Portanto, a rentabilidade de uma firma, ou seja, 

o montante dos rendimentos disponíveis internamente que podem ser retidos, deve sempre 

constituir-se um importante determinante da estrutura de capital (TITMAN; WESSELS, 

1988). 

De acordo com a teoria Pecking order há uma hierarquia nas fontes de 

financiamento utilizadas pelas empresas, sendo por meio da retenção de lucros a preferência 
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para financiar os investimentos empresariais, em detrimento da captação de recursos de 

terceiros e a captação pelo mercado de ações. Acredita-se com base nessa ideia que as 

empresas mais rentáveis devem apresentar um nível mais baixo de dívida e emissão de ação, 

pois os lucros gerados internamente na empresa fornecem um aumento na disponibilidade de 

recursos internos (BEVAN; DANBOLT, 2002). Assim, apenas as empresas com baixa 

rentabilidade ou aquelas em que o recurso interno não seja suficiente, necessitariam captar 

outras fontes de financiamento. 

Grande parte das pesquisas financeiras tem documentado efeito negativo da 

rentabilidade sobre o endividamento tanto no mercado brasileiro (KLOTZLE; BIAGINI, 

2004; BASTOS; NAKAMURA; BASSO, 2009; CORREA; BASSO; NAKAMURA, 2013; 

CRISÓSTOMO; PINHEIRO, 2015), como no internacional (TITMAN; WESSELS, 1988; 

RAJAN; ZINGALES, 1995; BOOTH et al., 2001; BEVAN; DANBOLT, 2002; 

PEROBELLI; FAMÁ, 2003; CHEN, 2004; DELCOURE, 2007; CÉSPEDES; GONZÁLEZ; 

MOLINA, 2010; AYBAR-ARIAS; CASINO-MARTÍNEZ; LÓPEZ-GRACIA, 2012; 

BAXAMUSA; JALAL, 2014; HANDOO; SHARMA, 2014; HARON, 2014; MARTINS; 

TERRA, 2014; ALVES; FRANCISCO, 2015).  

Os argumentos a respeito da preferência para uso de lucro retido para financiar 

investimento, aliados à evidência, motiva a proposição da hipótese de que a empresa latino-

americana tenderia a um comportamento Pecking order, que se traduziria para um efeito 

negativo da rentabilidade sobre o nível de endividamento e sobre a capacidade de emitir ações 

da empresa. 

Hipótese 2a: O nível de endividamento da empresa latino-americana é influenciado 

negativamente pela rentabilidade. 

Hipótese 2b: A emissão de ação da empresa latino-americana é influenciada negativamente 

pela rentabilidade. Isso leva à expectativa de que as empresas com mais 

rentabilidade sejam menos propensas à emissão de ação. 

2.3.3  Tamanho 

O tamanho é um atributo da empresa abordado pelas pesquisas como capaz de 

influenciar na eficácia do financiamento externo da companhia em virtude do fato das 
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empresas de maior tamanho dispor de mais quantidade de garantias (collateral) e fluxo de 

caixa livre (free cash flow), como também boa reputação em razão do histórico da empresa no 

mercado e que melhora a sua relação com as instituições de financiamento (RAJAN; 

ZINGALES, 1995). Outro motivo é que as grandes empresas tendem a ser mais diversificadas 

e têm devido a isso menor chance de decretar falência (TITMAN; WESSELS, 1988). 

Conforme a teoria da Agência os proprietários podem utilizar a dívida como 

mecanismo de monitoramento da direção executiva, pois contraindo dívida os proprietários 

vinculam o fluxo de caixa com o pagamento dessa obrigação e assim sendo a direção 

executiva terá um menor fluxo de caixa livre para fazer o que desejar, principalmente no caso 

da empresa que tem baixas oportunidades de crescimento (LÓPEZ-ITURRIAGA; 

CRISÓSTOMO, 2010). As empresas de maior porte tendem a atingir o nível de maturidade 

que diminui as oportunidades de crescimento, conjuntamente quando dispõe de um maior 

fluxo de caixa livre. Acredita-se que os acionistas controladores das maiores empresas 

utilizem a dívida como instrumento de restrição da direção executiva e acarretará com isso em 

um maior nível de endividamento das maiores empresas (CRISÓSTOMO; PINHEIRO, 2015). 

O custo de emissão de ação é menos oneroso para as grandes empresas, pois tais 

empresas são mais atuantes no mercado, o que reduz a assimetria informacional (HAAN; 

HINLOOPEN, 2003). Complementarmente, o tamanho da empresa pode ser indicador do 

risco do negócio, pois maiores empresas têm melhores possibilidades de diversificação, 

possuindo menos riscos (HAAN; HINLOOPEN, 2003). Portanto, maiores empresas têm mais 

possibilidade de terem taxas de financiamento elevada, o que favorece a obtenção de dívida e 

a emissão de ação (HAAN; HINLOOPEN, 2003). 

A relação positiva do tamanho com a capacidade de endividamento da empresa 

tem sido também bastante confirmada nas pesquisas empíricas em diversos mercados (CHEN, 

2004; BRITO; CORRAR; BATISTELLA, 2007; BASTOS; NAKAMURA, 2009; CASTRO; 

MARTINEZ, 2009; CÉSPEDES; GONZÁLEZ; MOLINA, 2010; AYBAR-ARIAS; 

CASINO-MARTÍNEZ; LÓPEZ-GRACIA, 2012; ANTONCZYK; SALZMANN, 2014; 

BAXAMUSA; JALAL, 2014; CHANG; CHEN; LIAO, 2014; MARTINS; TERRA, 2014; 

ALVES; FRANCISCO, 2015; FAUVER; MCDONALD, 2015). Logo, a argumentação 

apresentada motiva a proposição da terceira hipótese de pesquisa, conforme destacado a 

seguir: 
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Hipótese 3a: O nível de endividamento da empresa latino-americana é influenciado 

positivamente pelo tamanho da empresa. 

Hipótese 3b: A emissão de ação da empresa latino-americana é influenciada positivamente 

pelo tamanho da empresa. Isso leva à expectativa de que as empresas maiores 

sejam mais propensas à emissão de ação. 

2.3.4  Tangibilidade 

Os ativos tangíveis de uma empresa são considerados como um informativo de 

maior disponibilidade de garantias (collateral), o que facilita a captação de financiamento 

externo, por meio de dívida, para as empresas que têm mais ativos tangíveis (RAJAN; 

ZINGALES, 1995). O volume de ativos tangíveis da empresa e o endividamento tem relação 

positiva, considerando-se, uma vez que bens de liquidez no mercado secundário podem ser 

utilizados como garantia (ALMEIDA-DA-SILVA; NAKAMURA; NAKAMURA, 2017). 

Há uma vasta evidência empírica confirmando uma relação positiva entre a 

tangibilidade e o endividamento (CHEN, 2004; DELCOURE, 2007; ALBANEZ; VALLE, 

2009b; CÉSPEDES; GONZÁLEZ; MOLINA, 2010; MATEEV; POUTZIOURIS; IVANOV, 

2013; ANTONCZYK; SALZMANN, 2014; BONAIMÉ; ÖZTEKIN; WARR, 2014; 

HANDOO; SHARMA, 2014; MITANI, 2014; CRISÓSTOMO; PINHEIRO, 2015; SUN et 

al., 2016). 

Hipótese 4a: O nível de endividamento da empresa latino-americana é influenciado 

positivamente pelo grau de tangibilidade de seus ativos. 

Enquanto a emissão de ação e os ativos tangíveis aparentam não ter relação, pois 

ativos tangíveis não podem ser utilizados como garantia para essa fonte de financiamento. 

Portanto, a hipótese proposta é que não haja relação entre as variáveis.  
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Hipótese 4b: A emissão de ação da empresa latino-americana não é influenciada pelo grau 

de tangibilidade de seus ativos. 

2.3.5  Oportunidades de crescimento 

A empresa que tem oportunidades de crescimento tende a buscar maximizar essa 

utilidade. Com isso, a empresa irá buscar as fontes de financiamento disponíveis para 

conseguir financiar essas oportunidades de crescimento. Segundo a teoria Pecking order, a 

primeira fonte a ser utilizada será a disponibilidade de fluxo de caixa interno. Assim, a 

empresa só utilizará a dívida para essas oportunidades quando o fluxo de caixa for 

insuficiente. 

No contexto de muitas oportunidades de crescimento é mais provável a utilização 

de dívida, por causa da insuficiência de recursos internos para financiar todos os projetos de 

investimento, sendo necessária a utilização de dívida. Destaca-se que a probabilidade de se 

emitir ação também é alta em empresas com elevadas oportunidades de crescimento 

(GONENC; HERMES, 2008). 

Sob outra perspectiva, situação de poucas oportunidades de crescimento é capaz 

de provocar o emprego inadequado do fluxo de caixa livre nas empresas. Dessa maneira, a 

utilização desse fluxo de caixa livre para realizar o pagamento de dividendos aos acionistas 

e/ou pagamentos de dívida pode ser considerado como um instrumento disciplinador da 

diretoria executiva das companhias (MCCONNELL; SERVAES, 1990; LÓPEZ-

ITURRIAGA; CRISÓSTOMO, 2010). 

No cenário de poucas oportunidades de crescimento e disponibilidade de recursos 

internos, os proprietários podem perceber como positivo a utilização de endividamento e 

emissão de ação. Este possível efeito das oportunidades de crescimento permite a proposição 

da hipótese do efeito positivo das oportunidades de crescimento sobre o endividamento e a 

emissão de ação. 

Hipótese 5a: O nível de endividamento da empresa latino-americana é influenciado 

positivamente pelas oportunidades de crescimento. 

Hipótese 5b: A emissão de ação da empresa latino-americana é influenciada positivamente 

pelas oportunidades de crescimento. Isso leva à expectativa de um efeito 
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positivo das oportunidades de crescimento sobre a propensão à emissão de 

ação. 
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3  METODOLOGIA 

3.1  Classificação da pesquisa 

Quanto aos propósitos do estudo, de identificar os determinantes da estrutura de 

capital da empresa latino-americana, a presente pesquisa classifica-se como descritiva, pois 

identifica a situação do evento e estabelece como as variáveis estão relacionadas entre si 

(GRAY, 2012). Os estudos descritivos têm como objetivo descrever situações e 

acontecimentos, ou seja, como determinado fenômeno se comporta (SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2013). 

No tocante aos procedimentos, a pesquisa é documental. Os níveis de informação 

documental podem ser caracterizados em três níveis: fontes primárias, fontes secundárias e 

fontes terciárias. As primárias são trabalhos originais de pesquisa que ainda não passaram por 

uma interpretação, citam-se como exemplos: memorandos, cartas, entrevistas ou discursos 

completos, leis, regulamentações, decisões judiciais e censo (COOPER; SCHINDLER, 2011). 

As fontes secundárias são interpretações da fonte primária, os exemplos são: bases de dados, 

enciclopédias, livros, manuais, artigos de revistas e jornais (COOPER; SCHINDLER, 2011). 

Enquanto as fontes terciárias são interpretações de uma fonte secundária, os exemplos são: 

índices, bibliografias e outros auxiliares de busca (COOPER; SCHINDLER, 2011). 

Em uma pesquisa é necessário que o pesquisador veja a viabilidade de conseguir 

os dados, pois é comum se fazer pesquisas e depois perceber que a mesma não é viável. Mas, 

se há viabilidade na obtenção dos dados, pode-se considerar como um fator importante para 

um resultado bem sucedido na pesquisa, pois é através dos dados que se pode inferir ou 

avaliar algo em determinada população (COLLIS; HUSSEY, 2005). Considerando a 

viabilidade das informações, a fonte dos documentos utilizadas nessa pesquisa é a secundária, 

pois os dados financeiros e de concentração de propriedade são coletados por meio do banco 

de dados do sistema Economática®. 

Quanto à abordagem, a pesquisa se classifica como quantitativa, visto que, os 

dados são organizados e tabulados para serem submetidos aos testes estatísticos com o 

objetivo de testar as teorias e examinar a relação entre as variáveis do estudo (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009; CRESWELL, 2010). 

A variável quantitativa pode ser definida como o atributo numérico para 

determinado objeto ou indivíduo (COLLIS; HUSSEY, 2005). As variáveis quantitativas são 
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divididas em discretas e contínuas. Uma variável quantitativa discreta pode assumir qualquer 

valor inteiro dentre de um determinado intervalo de tempo. Enquanto, uma variável 

quantitativa contínua pode apresentar qualquer valor entre o começo e o final de uma escala. 

3.2  Amostra 

A amostra utilizada no estudo compreende as empresas listadas nas bolsas da 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, respectivamente denominadas, Bolsa de 

Comércio de Buenos Aires (BCBA), Bolsa de Mercadorias, Futuros e Valores de São Paulo 

(BM&FBovespa), Bolsa de Comércio de Santiago (BCS), Bolsa de Valores da Colômbia 

(BVC), Bolsa Mexicana de Valores (BMV) e Bolsa de Valores de Lima (BVL).  

Os países utilizados no estudo são as seis maiores economias da América Latina, 

mensuradas pelo PIB nominal de 2015, em dólares (BANCO MUNDIAL, 2017). São eles em 

ordem decrescente do PIB: Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru. A amostra 

reúne 5.674 observações de 885 empresas não financeiras. 

Os dados financeiros e de concentração de propriedade foram obtidos do sistema 

de dados da Economática®. As empresas do setor financeiro (bancos, companhias de seguros 

e de investimento), de acordo com a especificação da Economática®, foram excluídas da base 

de dados, pois esse setor apresenta particularidades específicas que se incluso no estudo 

poderia distorcer os resultados da pesquisa. 

A Tabela 1 apresenta a distribuição da amostra, por país, utilizada no estudo. 

Tabela 1 – Distribuição por país da amostra 

País N. empresas % N. observ. % Período coberto 

Argentina 27 3,05 122 2,15 2009-2015 

Brasil 435 49,15 3.460 60,98 1996-2015 

Chile 162 18,31 741 13,06 1996-2015 

Colômbia 33 3,73 229 4,04 1996-1015 

México 93 10,51 213 3,75 2007-2015 

Peru 135 15,25 909 16,02 1996-2015 

Total  885 100,00 5.674 100,00 1996-2015 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme a Tabela 1, a amostra é constituída por um painel com 5.674 

observações. O Brasil é o país com a maior quantidade de observações, representando 60,98% 

do total das observações. 
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O período de análise geral compreende os exercícios sociais entre 1996 e 2015, 

conforme detalhado anualmente na Tabela 2. 

Tabela 2 – Distribuição temporal das observações 

Ano N. observ. % 

1996 79 1,39 

1997 122 2,15 

1998 216 3,81 

1999 276 4,86 

2000 282 4,97 

2001 254 4,48 

2002 233 4,11 

2003 193 3,40 

2004 205 3,61 

2005 188 3,31 

2006 241 4,25 

2007 276 4,86 

2008 267 4,71 

2009 291 5,13 

2010 413 7,28 

2011 400 7,05 

2012 409 7,21 

2013 444 7,83 

2014 459 8,08 

2015 426 7,51 

Total 5.674 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 3 evidencia a composição setorial da amostra. A classificação é aplicada 

pelo Economática®. Os setores com menos de 2% do total foram classificados na categorial 

setorial Outros. 
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Tabela 3 – Distribuição setorial da amostra 

Setor N. empresas % N. observ. % 

Agropecuária e Pesca 41 4,63 210 3,70 

Alimentos e Bebidas 85 9,60 472 8,32 

Comércio 63 7,12 342 6,03 

Construção 56 6,33 350 6,17 

Energia Elétrica 87 9,83 733 12,92 

Minerais 69 7,80 468 8,25 

Petróleo e Gás 24 2,71 153 2,70 

Químico, Papel e Celulose 68 7,68 470 8,28 

Siderurgia e Metalurgia 58 6,55 426 7,51 

Telecomunicações e Software 48 5,42 258 4,55 

Têxtil 45 5,08 377 6,64 

Transporte 32 3,62 159 2,80 

Veículos e peças 22 2,50 191 3,37 

Outros 187 21,13 1.065 18,76 

Total  885 100,00 5.674 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 3, verifica-se que os setores de energia elétrica e 

alimentos e bebidas são os com mais observações da amostra. A distribuição de empresas da 

amostra em 14 setores da economia confere relevância à mesma. 

A maioria das economias latino-americanas desenvolveu-se por intermédio de 

centros de produção e exportação de bens baseados em recursos naturais escassos ou 

indisponíveis em outras regiões e, com algumas exceções, continuam a ter economias 

voltadas aos recursos naturais (AGUILERA et al., 2017). 

3.3  Mensuração das variáveis 

Para a mensuração da estrutura de capital das empresas analisadas no estudo, 

utilizaram-se duas proxies, uma para o endividamento e outra para a emissão de ação. O 

endividamento é relativizado pelo Ativo Total. A variável emissão de ação é mensurada neste 

trabalho por meio de uma variável dummy, na qual as companhias que emitiram ação durante 

determinado ano atribui-se valor igual a um, enquanto às empresas que não emitiram ação 

atribui-se o valor igual a zero, seguindo relevantes trabalhos anteriores sobre emissão de ação  

(HAAN; HINLOOPEN, 2003; GONENC; HERMES, 2008). Suas mensurações são 

apresentadas no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Mensuração das variáveis dependentes da pesquisa 

Variável Mensuração 

Endividamento (END) 

(Dívida de Curto Prazo + Dívida de Longo Prazo + Debêntures 

de Curto Prazo + Debêntures de Longo Prazo + Leasing de 

Curto Prazo + Leasing de Longo Prazo) / Ativo Total 

Emissão de Ação (EMI_AÇÃO) 
EMI_AÇÃO = 1 se a empresa emite ação no ano; EMI_AÇÃO 

= 0 se a empresa não emite ação no ano 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na revisão da literatura. 

O Quadro 4 descreve a mensuração das variáveis independentes utilizadas no 

estudo. 

Quadro 4 - Mensuração das variáveis independentes da pesquisa 

Aspecto analisado Variável Mensuração 

Concentração de 

Propriedade (CPROP)  

 

Acionista Majoritário 

(ACI_MAJ)  

Dummy que indica a existência de um acionista 

majoritário 

Índice de Herfindahl 

(HERF_IND) 

Soma dos quadrados das ações detidas por cada um 

dos cinco principais acionistas com voto 

Concentração de 

Propriedade 1 (CPROP1)  

Percentual de ações nas mãos do principal acionista 

com voto 

Concentração de 

Propriedade 2 (CPROP2)  

Percentual de ações nas mãos dos dois principais 

acionistas com voto 

Concentração de 

Propriedade 3 (CPROP3)  

Percentual de ações nas mãos dos três principais 

acionistas com voto 

Concentração de 

Propriedade 4 (CPROP4)  

Percentual de ações nas mãos dos quatro principais 

acionistas com voto 

Concentração de 

Propriedade 5 (CPROP5)  

Percentual de ações nas mãos dos cinco principais 

acionistas com voto 

Rentabilidade (ROA) Lucro antes dos Juros e Tributos (EBIT) / Ativo Total 

Tamanho (TAM) Logaritmo natural do Ativo Total 

Tangibilidade (TANG) Ativo Imobilizado / Ativo Total 

Oportunidades de Crescimento (OCRES) (Valor de Mercado + Passivo Exigível) / Ativo Total 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na revisão da literatura. 

Cabe destacar que a concentração de propriedade é analisada nesse trabalho 

conforme sete aspectos, para maior robustez dos resultados, evidenciados no Quadro 4. A 

rentabilidade (ROA), tamanho (TAM), tangibilidade (TANG) e oportunidades de crescimento 

(OCRES) são relativizadas pelo Ativo Total. 



34 

 

3.4  Modelo econométrico 

Os modelos econométricos têm como variável dependente o endividamento da 

empresa e a emissão de ação, e são expostos na Equação 1 e 2. 

ENDi,t = β0 + β1CPROPi,t + β2ROAi,t + β3TAMi,t + β4TANGi,t + β5OCRESi,t + δt + αi + μi,t  

(1) 

EMI_AÇÃOi,t = β0 + β1CPROPi,t + β2ROAi,t + β3TAMi,t + β4TANGi,t + β5OCRESi,t + δt + αi 

+ μi,t  (2) 

Em que:  

ENDi,t é o endividamento da empresa i no ano t; 

EMI_AÇÃOi,t é uma variável dummy onde 1 representa a emissão de ação da 

empresa i no ano t ou 0 se a empresa i no ano t não emitiu ação; 

β0 é o intercepto da reta;  

β são os coeficientes angulares; 

CPROPi,t são os níveis de concentração de propriedade da empresa i no ano t; 

ROAi,t é a rentabilidade da empresa i no ano t; 

TAMi,t é o tamanho da empresa i no ano t; 

TANGi,t é a tangibilidade da empresa i no ano t; 

OCRESi,t são as oportunidades de crescimento da empresa i no ano t; 

δt é o termo de erro relacionado a efeitos temporais; 

αi é o termo de erro associado a efeitos específicos da empresa (estão inclusas 

características não observáveis específicas de cada empresa); 

μi,t é o termo de erro aleatório.   

Na equação de endividamento e da emissão de ação foram estimados modelos 

para cada aspecto da concentração acionária adotado no estudo, ou seja, acionista majoritário 

(ACI_MAJ), Índice de Herfindahl (HERF_IND), concentração de propriedade com poder de 

voto em mão do primeiro acionista (CPROP1), dos dois principais acionistas (CPROP2), e 

assim por diante, até os cinco principais acionistas (CPROP5). 
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Modelos são estimados com todos os países da amostra (América Latina) em 

conjunto e separadamente, no intuito de verificar peculiaridades possíveis em cada país. 

Todos os modelos têm variáveis de controle temporal (dummy de ano) e setorial (dummy de 

setor), e nos modelos da América Latina são utilizados dummy de país. 

No intuito de evitar o efeito de observações de variáveis com valores que 

apresentam uma grande distância das demais (outliers), e que com isso podem acabar 

distorcendo os resultados da pesquisa, utilizou-se a “winsorização” nas variáveis que 

apresentaram um alto desvio padrão e valores extremos que potencialmente sejam outliers. A 

técnica consiste em estabelecer um valor de corte inferior e superior, no qual os valores que 

ultrapassarem o valor de corte inferior serão substituídos pelo valor de corte inferior, e os 

valores que ultrapassarem o valor de corte superior são substituídos por esse (CLEARY, 

1999; 2006). A principal vantagem na utilização da “winsorização” é a eliminação dos 

outliers sem a necessidade de eliminar as observações que tinham esse problema, permitindo 

assim uma maior quantidade de observações no trabalho. Essa técnica é bastante utilizada em 

trabalhos empíricos (CLEARY, 1999; BHAGAT; MOYEN; SUH, 2005; CLEARY, 2006; 

BARROS; SILVEIRA, 2008; LI; YUE; ZHAO, 2009; CRISÓSTOMO, 2011; CHU, 2012; 

DANG; KIM; SHIN, 2012; FORTE; BARROS; NAKAMURA, 2013; FOSU, 2013; AROSA; 

RICHIE; SCHUHMANN, 2014; CHANG; CHEN; LIAO, 2014; CHANG; CHOU; HUANG, 

2014; CHO et al., 2014; CRISÓSTOMO; LÓPEZ-ITURRIAGA; VALLELADO-

GONZÁLEZ, 2014a; b; DANG; KIM; SHIN, 2014; DANIS; RETTL; WHITED, 2014; 

TRAN, 2014; CHANG et al., 2015; FAUVER; MCDONALD, 2015; GAO; ZHU, 2015). O 

presente estudo utiliza os mesmos valores de corte empregado por Crisóstomo (2011), em que 

foram considerados o percentil 1% e 99% como limites de corte. 

3.5  Procedimento econométrico 

Com o intuito de identificar os determinantes da estrutura de capital da empresa 

latino-americana, procedeu-se à realização de análises de regressão. Para atender ao objetivo 

específico de identificar a relação entre o endividamento da empresa latino-americana e os 

seus determinantes, utilizou-se uma regressão linear múltipla. Enquanto, para o objetivo 

específico de identificar os determinantes sobre a emissão de ação da empresa latino-

americana, realizou-se uma regressão logística. 
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A análise de regressão pode ser definida como o estudo da dependência de uma 

variável, a dependente, em relação a uma ou mais variáveis, as independentes, no intuito de 

estimar o valor médio (população) da primeira em razão das observações conhecidas 

(amostra) das segundas (GUJARATI; PORTER, 2011). A regressão lida com a dependência 

de uma variável em relação a outras, ela não estabelece relação causal, pois as causas da 

relação encontrada na regressão devem vir de fora da estatística, ou seja, de alguma teoria 

(GUJARATI; PORTER, 2011). 

Há uma vasta terminologia na literatura em que as variáveis dependente ou 

independente são representadas, conforme se verifica no Quadro 5. 

Quadro 5 – Nomenclaturas das variáveis de uma regressão 

Variável dependente Variável independente 

Variável explicada Variável explicativa 

Variável prevista Previsor 

Regressando Regressor 

Resposta Estímulo 

Variável endógena Variável exógena 

Saída Entrada 

Variável controlada Variável de controle 

Fonte: Gujarati e Porter (2011). 

O modelo geral da regressão com k variáveis explicativas pode ser exposto por: 

Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + ... + βkXki + ui 

Para verificar a significância geral do modelo de regressão múltipla são testadas 

duas hipóteses: 

H0: β2 = β3 = ... = βk = 0 (todos os coeficientes angulares são simultaneamente iguais a zero). 

H1: pelo menos um dos coeficientes angulares é diferente de zero. 

A hipótese é testada por meio da técnica de Análise de Variância (ANOVA), 

confrontando o teste F, com os valores tabelados, para verificar se os coeficientes são 

diferentes de zero. 

Um dos problemas que pode ocorrer na regressão é a multicolinearidade, o termo 

surgiu em uma publicação de Ragnar Frisch em 1934, e inicialmente significava a existência 

de uma relação linear exata entre algumas ou todas as variáveis independentes de um modelo 

de regressão (GUJARATI; PORTER, 2011). Entretanto, atualmente, o termo tem um conceito 
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mais amplo, podendo ser relações perfeitas entre as variáveis explicativas ou 

intercorrelacionadas, ou seja, relação não perfeita. 

Como a multicolinearidade é um fenômeno amostral motivado pela grande 

quantidade de observações não experimentais extraídas basicamente em ciências sociais, há 

inúmeros métodos para detectá-la, podemos citar como exemplos de regras práticas para 

detectar o fenômeno: R
2
 elevado, mas poucas significâncias no modelo; altas correlações 

entre pares de regressores; exame de correlações parciais; regressões auxiliares; autovalores e 

índice condicional; tolerância e fator de inflação da variância; e diagrama de dispersão 

(GUJARATI; PORTER, 2011). 

Com relação aos tipos de dados, há três com relação à análise empírica: dados de 

séries temporais, de corte transversal e os combinados. Os dados de série temporal são o 

conjunto das observações de valores que uma variável assume em diferentes momentos ao 

longo do tempo. Os dados podem ser extraídos em intervalos constantes, como: diariamente, 

semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, trimestralmente, quadrimestralmente, 

semestralmente, ou anualmente (GUJARATI; PORTER, 2011). Os dados em corte transversal 

são as observações que são coletadas no mesmo espaço de tempo. Um dos principais 

exemplos desse tipo de dados são os censos demográficos realizados a cada dez anos 

(GUJARATI; PORTER, 2011). Enquanto os dados combinados são a junção de séries 

temporais com os dados em corte transversal. 

Os métodos mais frequentemente utilizados nas regressões são a dos mínimos 

quadrados, que é o procedimento no qual os coeficientes de regressão são estimados de modo 

a minimizar a soma total dos quadrados dos resíduos das observações (HAIR et al., 2009; 

CUNHA; COELHO, 2014). O estudo utiliza o método de regressão linear múltipla dos 

Mínimos Quadrados Generalizados para dados em painel (XTGLS), técnica utilizada com 

frequência em estudos (ALM; JACKSON; MCKEE, 2009; CRISÓSTOMO, 2011; VAALER, 

2013; AYSUN; BOUVET; HOFLER, 2014; CRISÓSTOMO; FREIRE, 2015; FÜSS; ZIETZ, 

2016). 

Com o intuito de identificar os determinantes sobre a emissão de ação da empresa 

latino-americana, utilizou-se no estudo a técnica estatística conhecida como Regressão 

Logística. A técnica pode ser definida como sendo utilizada para verificar o comportamento 

entre uma variável dependente que é binária e variáveis independentes métricas ou não, que se 

destina a investigar o efeito das variáveis pelas quais os indivíduos estão expostos em relação 

a probabilidade de ocorrência de um determinado evento de interesse (FÁVERO et al., 2009). 
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Para o pesquisador que tem uma variável dependente dicotômica não é preciso apelar para a 

utilização da regressão múltipla e nem precisa obrigatoriamente utilizar a análise 

discriminante, pois a regressão logística fornece um método eficiente para lidar com essa 

situação (HAIR et al., 2009). 

A análise quantitativa é impraticável nos dias atuais sem a utilização de softwares 

estatísticos, sendo o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e o STATA softwares 

que atendem a boa parte dos testes econométricos (GUJARATI; PORTER, 2011). O software 

estatístico utilizado no estudo é o STATA. 

3.5.1  Dados em painel 

Este estudo utiliza dados em painel, em que os resultados das estimações são mais 

consistentes, pois os dados em painel possibilitam o controle da heterogeneidade das 

observações das empresas individualmente, ou seja, consideram-se as características 

específicas de cada empresa para o painel (ARELLANO; BOVER, 1990; ARELLANO; 

HONORÉ, 2001; BOND, 2002). 

Quando se trabalha com dados em painel, há dois tipos de painel, o balanceado e 

o desbalanceado. O primeiro é quando o número de observações for igual para todas as 

empresas da amostra. Já o segundo é no caso do número de observações não seja igual para 

todas as empresas. A pesquisa trabalha com um painel de dados não balanceado, uma vez que 

considera como enquadramento do estudo apenas que as empresas tenham pelo menos um ano 

de observações válidas para permanecerem no painel. 

3.5.1.1  Modelo geral para dados em painel 

O modelo geral dos dados em painel é expresso por: 

 

Nesta equação, o subscrito i representa o indivíduo e o t é o período de tempo da 

análise. O β0 é o intercepto da reta, e o βn é o coeficiente angular de determinada variável 

independente. A representação matricial para o i-ésimo indivíduo é: 
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Onde o Yi e εi são vetores de dimensão (T x 1), e compreende, nessa ordem, as T 

variáveis dependentes e os T erros. O Xi é a matriz de dimensão (K x T) com as variáveis 

independentes do modelo. Com isso, o componente da matriz XKiT retrata a k-ésima variável 

independente para o indivíduo i no período t. Enquanto o βi é a matriz de todos os parâmetros 

de estimação do modelo. 

No modelo geral existem mais parâmetros desconhecidos do que observações, 

tornando o modelo não operacional e para operacionalizá-lo é necessário determinar 

suposições. Os modelos mais utilizados que consideram determinadas suposições reunindo 

dados em corte transversal e em séries temporais são: Modelo de Regressões Aparentemente 

Não Relacionadas (Seemingly Unrelated Regressions – SUR), Modelo de Efeitos Fixos e 

Modelo de Efeitos Aleatórios (DUARTE; LAMOUNIER; TAKAMATSU, 2007). 

3.5.1.2  Modelo de Regressões Aparentemente Não Relacionadas (Seemingly Unrelated 

Regressions – SUR) 

A suposição utilizada no modelo geral que tem como efeito o modelo de 

Regressões Aparentemente Não Relacionadas (SUR) é: 

 

A SUR admite que o intercepto e os parâmetros do modelo não são iguais para 

todos os indivíduos, contudo eles são uniformes no tempo. Logo o modelo é representado por: 

 

A representação matricial para o i-ésimo indivíduo é: 

 

Outras suposições do modelo SUR são: 
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Na primeira suposição a variância do erro é constante, porém difere de uma 

equação para outra, ocasionando heterocedasticidade entre as inúmeras unidades observadas. 

Enquanto, a segunda suposição expressa que há correlação entre os erros das diferentes 

equações em um mesmo período de tempo, ou seja, correlação contemporânea. 

A estimação por meio do modelo SUR não é recomendada para o método dos 

Mínimos Quadrados Ordinários, pois como há correlação contemporânea os estimadores 

serão viesados (DUARTE; LAMOUNIER; TAKAMATSU, 2007). Para esse modelo o 

método mais adequado é o dos Mínimos Quadrados Generalizados. 

3.5.1.3  Modelo de Efeitos Fixos 

O modelo de efeitos fixos visa controlar os efeitos das variáveis omissas que se 

modificam entre os indivíduos, porém são uniformes ao longo do tempo. Com isso, supõe-se 

que o intercepto varia de determinado indivíduo para outro, contudo é uniforme ao longo do 

tempo e os parâmetros do modelo são uniformes para todos os indivíduos no período 

completo de tempo. As suposições do modelo são: 

  

O modelo geral de efeitos fixos é expresso por: 

 

A representação matricial do modelo de efeitos fixos para o i-ésimo indivíduo é: 

 

Neste modelo há um intercepto para cada indivíduo e os parâmetros não se 

modificam entre os indivíduos também ao longo do tempo. Uma importante suposição do 

modelo de efeitos fixos é que o intercepto é um parâmetro fixo e desconhecido que considera 

as divergências entre os indivíduos presentes na amostra (DUARTE; LAMOUNIER; 

TAKAMATSU, 2007). 
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3.5.1.4  Modelo de Efeitos Aleatórios 

As mesmas suposições do modelo de efeitos fixos também são aplicadas para o 

modelo de efeitos aleatórios, isto é, o intercepto varia de determinado indivíduo para outro, 

contudo é uniforme ao longo do tempo e os parâmetros do modelo são uniformes para todos 

os indivíduos no período completo de tempo. A diferença dos dois modelos é no tocante ao 

tratamento do intercepto. 

O modelo de efeitos fixos trata o intercepto como parâmetros fixos, enquanto o 

modelo de efeitos aleatórios o intercepto é tratado como variáveis aleatórias. Para este modelo 

os indivíduos sobre os quais se dispõe os dados são amostras aleatórias de uma população 

maior de indivíduos (DUARTE; LAMOUNIER; TAKAMATSU, 2007). Os n interceptos são: 

 

Verifica-se que o intercepto  é constituído do intercepto do modelo de efeitos 

fixos, , que considera as divergências de comportamento dos indivíduos, e outro 

componente, , que se refere a intercepto populacional. 

O modelo geral é expresso por: 

 

A representação matricial do modelo para o i-ésimo indivíduo é: 

 

Outras propriedades do modelo de efeitos aleatórios são: 
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As propriedades 1 e 2 indicam que o erro é homocedástico, pois o vit apresenta 

média igual a zero e variância uniforme. A terceira propriedade afirma que há autocorrelação, 

pois os mesmos indivíduos apresentam erros em períodos diferentes de tempo que são 

correlacionados. A última propriedade evidencia que não há correlação contemporânea, ou 

seja, os erros de diferentes indivíduos no mesmo período de tempo não são correlacionados. 
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4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção destina-se à apresentação e análise dos resultados obtidos no estudo. 

Os resultados da pesquisa estão estruturados de acordo com os objetivos específicos 

propostos. Primeiro, realiza-se uma análise descritiva das variáveis utilizadas, de modo a 

exibir valores que caracterizam a amostra em aspectos relativos a sua estrutura de capital 

como também seus possíveis fatores determinantes. Em seguida, procede-se à análise 

multivariada buscando-se identificar os fatores explicativos da capacidade de captação de 

recursos externos da empresa, seja através de endividamento ou por emissão de ações. 

4.1  Análise descritiva 

A Tabela 4 apresenta a estatística descritiva das características das empresas da 

América Latina: endividamento (END), índice de herfindahl (HERF_IND), concentração de 

propriedade com poder de voto em mão do primeiro acionista (CPROP1), dos dois principais 

acionistas (CPROP2), e assim por diante, até os cinco principais acionistas (CPROP5), 

rentabilidade (ROA), tamanho (TAM), tangibilidade (TANG) e oportunidades de crescimento 

(OCRES). 

Tabela 4 – Estatística descritiva da América Latina 

Variável N. observ. Média 
Desvio      

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 
Mediana Mínimo Máximo 

END 5.674 0,1989 0,1554 0,7813 0,1725 0,0000 0,9569 

HERF_IND 5.674 0,3976 0,2865 0,7206 0,3429 0,0000 1,0000 

CPROP1 5.674 0,5338 0,2674 0,5010 0,5229 0,0014 1,0000 

CPROP2 5.674 0,6675 0,2507 0,3757 0,6959 0,0014 1,0000 

CPROP3 5.674 0,7244 0,2318 0,3200 0,7626 0,0014 1,0000 

CPROP4 5.674 0,7554 0,2176 0,2880 0,8065 0,0014 1,0000 

CPROP5 5.674 0,7732 0,2083 0,2694 0,8268 0,0014 1,0000 

ROA 5.655 0,0723 0,1202 1,6632 0,0659 -0,7135 1,2662 

TAM 5.674 13,0734 1,7245 0,1319 13,0759 6,6516 19,4506 

TANG 5.667 0,2978 0,2471 0,8297 0,2665 0,0000 0,9770 

OCRES 5.674 0,9945 0,8742 0,8790 0,7536 0,0127 5,9325 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Como mostra a Tabela 4, a média de endividamento da empresa é de 19,89%. A 

concentração de propriedade (CPROP) apresenta valores elevados no mercado latino-

americano. O maior acionista com voto (CPROP1) detém, em média, 53,38% das ações 
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ordinárias da empresa. Enquanto, os cinco maiores acionistas (CPROP5) têm, em média, 

77,32% das ações ordinárias. Estes resultados de concentração de propriedade elevada 

confirmam outros estudos da região (LÓPEZ-ITURRIAGA; CRISÓSTOMO, 2010; 

HOLANDA; COELHO, 2014; SONZA; KLOECKNER, 2014; BRANDÃO; CRISÓSTOMO, 

2015; CRISÓSTOMO; PINHEIRO, 2015; FERREIRA; MARTINS, 2016; HOLANDA; 

COELHO, 2016). As médias de rentabilidade (ROA) e tangibilidade (TANG) são de 7,23% e 

29,78%, respectivamente, com elevada dispersão para a rentabilidade, conforme se observa 

pelo coeficiente de variação. 

A Tabela 5 exibe números relativos à presença de um acionista majoritário na 

empresa latino-americana, ou seja, um acionista que detenha mais de 50% do capital votante. 

Tabela 5 – Característica do principal acionista da empresa, por país 

País 

Principal Acionista 

Total Não há acionista 

majoritário 

Há um acionista 

majoritário 

Argentina 16 (13%) 106 (87%) 122 

Brasil 1.378 (40%) 2.082 (60%) 3.460 

Chile 401 (54%) 340 (46%) 741 

Colômbia 167 (73%) 62 (27%) 229 

México 104 (49%) 109 (51%) 213 

Peru 398 (44%) 511 (56%) 909 

Total 2.464 (43%) 3.210 (57%) 5.674 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Com base nos dados da Tabela 5, os resultados confirmam que, de fato, há uma 

grande presença de um acionista controlador neste coletivo de empresas o que está de acordo 

com a alta proporção de concentração de propriedade. Quatro países têm mais de 50% das 

empresas controladas por um acionista majoritário (Argentina, Brasil, México e Peru). 

A Tabela 6 apresenta uma análise detalhada da proporção de acionistas que detêm 

o controle da empresa, chegam a ter mais de 50% do capital votante, em cada país.  
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Tabela 6 - Número de acionistas que detêm mais de 50% das ações com direito a voto 

País 1 2 3 4 5 >5 Total 

Argentina 106 (87%) 6 (92%) 0 (92%) 0 (92%) 0 (92%) 10 (100%) 122 

Brasil 2.082 (60%) 637 (79%) 220 (85%) 129 (89%) 75 (91%) 317 (100%) 3.460 

Chile 340 (46%) 161 (68%) 82 (79%) 38 (84%) 41 (89%) 79 (100%) 741 

Colômbia 62 (27%) 41 (50%) 32 (59%) 12 (64%) 15 (71%) 67 (100%) 229 

México 109 (51%) 25 (63%) 12 (69%) 10 (73%) 2 (74%) 55 (100%) 213 

Peru 511 (56%) 130 (71%) 48 (76%) 41 (80%) 34 (84%) 145 (100%) 909 

Total 3.210 (57%) 1.000 (74%) 394 (81%) 230 (85%) 167 (88%) 673 (100%) 5.674 

Nota: % acumulado de acionistas com mais de 50% de ações ordinárias (entre parênteses). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme apresentado na Tabela 6, os números exibidos confirmam a alta 

concentração de propriedade. Do coletivo de países latino americanos, 57% das empresas tem 

seu controle nas mãos de um acionista. Este número chega a 74% ao considerar-se dois 

acionistas. 81% das empresas têm três acionistas controladores o que é muito elevado. De 

fato, este quadro confirma resultados de pesquisas anteriores no mercado latino americano em 

contraste com uma mais baixa concentração de propriedade nos mercados anglo-saxônicos. 

Esta realidade de alta concentração de propriedade e de poucos acionistas 

controladores sinaliza o grande poder que estes poucos acionistas podem ter sobre a empresa 

e sua capacidade de interferência nas políticas das mesmas, como decisões de investimento e 

de financiamento. O mercado latino americano caracteriza-se pela pouca proteção legal aos 

acionistas minoritários, ao mesmo tempo em que os controladores podem fazer uso de sua 

elevada concentração de propriedade para proteger seus interesses podendo até, em casos 

mais desfavoráveis, haver expropriação da riqueza dos acionistas minoritários através do uso 

indevido de benefícios privados de controle (LA PORTA et al., 1998; 2000b; DYCK; 

ZINGALES, 2004). 

A Tabela 7 detalha a estatística descritiva do endividamento por país. 

Tabela 7 – Estatística descritiva do endividamento 

País N. observ. Média 
Desvio      

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 
Mediana Mínimo Máximo 

Argentina 122 0,1469 0,1537 1,0463 0,1003 0,0000 0,7383 

Brasil 3.460 0,2025 0,1576 0,7781 0,1751 0,0000 0,9569 

Chile 741 0,2439 0,1543 0,6325 0,2497 0,0000 0,7469 

Colômbia 229 0,0995 0,1016 1,0220 0,0698 0,0000 0,4892 

México 213 0,1528 0,1317 0,8620 0,1255 0,0001 0,6075 

Peru 909 0,1916 0,1485 0,7754 0,1659 0,0000 0,8351 

Total 5.674 0,1989 0,1554 0,7813 0,1725 0,0000 0,9569 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Verifica-se na Tabela 7 que o Chile é o país que apresenta o maior nível de 

endividamento, consistente com outro estudo (DANI et al., 2016). Enquanto, a Colômbia é o 

país com menor endividamento, com um índice médio de 9,95%, ou seja, menos da metade da 

média da empresa brasileira e chilena. Ressalta-se que a empresa colombiana é a que 

apresenta menor concentração de propriedade, conforme Tabelas 5 e 6, o que pode ser um 

facilitador da captação de recursos por meio de emissões de ações e assim a redução da 

necessidade de contratação de dívida. 

A Tabela 8 detalha números relativos à emissão de ação das empresas da América 

Latina. 

Tabela 8 – Emissão de ação 

País 
Emissão de ações 

Total 
Não Sim 

Argentina 100 (82%) 22 (18%) 122 

Brasil 2.539 (74%) 893 (26%) 3.432 

Chile 601 (82%) 132 (18%) 733 

Colômbia 154 (68%) 71 (32%) 225 

México 178 (87%) 27 (13%) 205 

Peru 553 (62%) 344 (38%) 897 

Total 4.125 (73%) 1.489 (27%) 5.614 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na Tabela 8, observa-se a superior proporção de empresas não emitentes de ações 

nos mercados em questão. As empresas podem está preferindo emitir ações em janelas de 

oportunidades, isto é, em períodos com altos níveis de preços das ações no mercado, seguindo 

o proposto pela teoria Market timing (OLIVEIRA; MARTELANC, 2014; OLIVEIRA; 

KAYO, 2015). Contudo, essas janelas de oportunidades podem não estar ocorrendo. 

4.2  Influência dos determinantes sobre a estrutura de capital 

Os resultados referentes aos determinantes da estrutura de capital são analisados 

em duas subseções. Primeiramente, identificam-se os determinantes do endividamento da 

empresa latino-americana. Em seguida, é avaliado o efeito dos determinantes sobre a emissão 

de ação. 
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4.2.1  Determinantes do endividamento 

No intuito de se identificar a relação entre o endividamento da empresa latino-

americana e os seus fatores determinantes, foram feitas análises de regressões lineares 

múltiplas. A Tabela 9 apresenta a estimação dos modelos do endividamento na América 

Latina. 

Tabela 9 – Estimação de modelos do Endividamento na América Latina 

Variáveis (i) 

 

(ii) 

 

(iii) 

 

(iv) 

 

(v) 

 

(vi) 

 

(vii) 

 ACI_MAJ -0,0017 

             

 

(0,0042) 

             HERF_IND 

  

-0,0082 

           

   

(0,0074) 

           CPROP1 

    

-0,0044 

         

     

(0,0079) 

         CPROP2 

      

-0,0111 

       

       

(0,0085) 

       CPROP3 

        

-0,0077 

     

         

(0,0093) 

     CPROP4 

          

-0,0043 

   

           

(0,0099) 

   CPROP5 

            

-0,0017 

 

             

(0,0104) 

 ROA -0,1905 *** -0,1898 *** -0,1903 *** -0,1897 *** -0,1901 *** -0,1904 *** -0,1906 *** 

 

(0,0178) 

 

(0,0178) 

 

(0,0178) 

 

(0,0178) 

 

(0,0178) 

 

(0,0178) 

 

(0,0178) 

 TAM 0,0084 *** 0,0083 *** 0,0084 *** 0,0083 *** 0,0083 *** 0,0083 *** 0,0084 *** 

 

(0,0014) 

 

(0,0014) 

 

(0,0014) 

 

(0,0014) 

 

(0,0014) 

 

(0,0014) 

 

(0,0014) 

 TANG 0,1083 *** 0,1088 *** 0,1084 *** 0,1089 *** 0,1086 *** 0,1083 *** 0,1082 *** 

 

(0,0091) 

 

(0,0092) 

 

(0,0092) 

 

(0,0092) 

 

(0,0092) 

 

(0,0092) 

 

(0,0092) 

 OCRES 0,0053 ** 0,0052 ** 0,0053 ** 0,0050 * 0,0052 ** 0,0053 ** 0,0053 ** 

  (0,0026)   (0,0026)   (0,0026)   (0,0026)   (0,0026)   (0,0026)   (0,0026)   

N. obs. 5648 

 

5648 

 

5648 

 

5648 

 

5648 

 

5648 

 

5648 

 N. empr. 883 

 

883 

 

883 

 

883 

 

883 

 

883 

 

883 

 Wald 770,22 

 

771,45 

 

770,40 

 

771,96 

 

770,82 

 

770,25 

 

770,07 

 p-value 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Notas: A variável dependente é o endividamento (END). Variáveis independentes: acionista majoritário 

(ACI_MAJ); índice de herfindahl (HERF_IND); concentração de propriedade nas mãos do principal acionista 

(CPROP1); concentração de propriedade nas mãos dos dois principais acionistas (CPROP2); concentração de 

propriedade nas mãos dos três principais acionistas (CPROP3); concentração de propriedade nas mãos dos 

quatro principais acionistas (CPROP4); concentração de propriedade nas mãos dos cinco principais acionistas 

(CPROP5); rentabilidade (ROA); tamanho (TAM); tangibilidade (TANG); oportunidades de crescimento 

(OCRES). Os modelos foram estimados pelo Método dos Mínimos Quadrados Generalizados para dados em 

painel (XTGLS). Coeficientes estimados e desvios padrões robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) 

referentes à estimação do modelo da equação (1). O Wald é o teste de significância do modelo. ***, ** e * 

denotam significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme a Tabela 9, verifica-se que as variáveis de concentração de propriedade 

(CPROP) não se mostraram significantes. Logo, no modelo geral com todos os países da 
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amostra (América Latina), a hipótese de que o nível de endividamento da empresa latino-

america é influenciado positivamente pela concentração de propriedade não é confirmada. 

Destaca-se também na Tabela 9 que a rentabilidade (ROA) tem um efeito 

negativo sobre o endividamento em todos os modelos, ou seja, a empresa latino-americana 

segue o proposto pela teoria Pecking order. Por isso, as empresas estariam preferindo o uso de 

recursos gerados internamente para financiar o investimento de seus projetos, já que essa 

fonte de recurso é a que apresenta o menor custo financeiro e informativo para a empresa. 

Esse efeito ocorre relativamente às estimações do modelo geral (América Latina) e nos 

modelos individuais, com todos os países do estudo, menos a Colômbia (Tabela 13), ou seja, 

Argentina (Tabela 10), Brasil (Tabela 11), Chile (Tabela 12), México (Tabela 14) e Peru 

(Tabela 15). Portanto, ressalta-se a importância da rentabilidade para o endividamento da 

empresa latino-america. O resultado é consistente com outros estudos da América Latina em 

diversos períodos de análise (PEROBELLI; FAMÁ, 2003; TERRA, 2007; BASTOS; 

NAKAMURA, 2009; CÉSPEDES; GONZÁLEZ; MOLINA, 2010; MARTINS; TERRA, 

2014; DANI et al., 2016). 

Verifica-se o efeito positivo do tamanho da empresa (TAM) sobre o 

endividamento, conforme previsto teoricamente. Assim, as empresas maiores têm maior 

facilidade na obtenção de dívida, seja por terem maior quantidade de garantias, fluxo de caixa 

livre ou a boa reputação da empresa junto às instituições financeiras. 

Ainda de acordo com a Tabela 9, o grau de tangibilidade dos ativos da empresa 

(TANG) apresentou uma influência de efeito positivo sobre o endividamento, confirmando as 

teorias sobre estrutura de capital, visto que maior quantidade de bens tangíveis pode ser 

utilizada como garantia. Portanto, os resultados estão de acordo com a literatura (CÉSPEDES; 

GONZÁLEZ; MOLINA, 2010; HANDOO; SHARMA, 2014; PÓVOA; NAKAMURA, 2015; 

ALMEIDA-DA-SILVA; NAKAMURA; NAKAMURA, 2017). 

As oportunidades de crescimento (OCRES) apresentaram relação positiva no 

endividamento, sugerindo que as empresas com maiores oportunidades de crescimento 

demandam mais recursos do que se pode gerar internamente, tendo que buscar recursos por 

meio de dívida. Esse resultado confirma a hipótese de pesquisa, de que o nível de 

endividamento da empresa latino-americana é influenciado positivamente pelas oportunidades 

de crescimento. 
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Nas Tabelas 10 a 15 são apresentados às estimações individuais para cada país da 

amostra, no intuito de se ter uma análise mais detalhada sobre os determinantes de cada país e 

se há uma uniformidade dos resultados. 

A Tabela 10 apresenta as estimações de modelos dos determinantes do 

endividamento na Argentina. 

Tabela 10 – Estimação de modelos do Endividamento na Argentina 

Variáveis (i)   (ii)   (iii)   (iv)   (v)   (vi)   (vii)   

ACI_MAJ -0,0237 

             

 

(0,0615) 

             HERF_IND 

  

-0,0931 

           

   

(0,0838) 

           CPROP1 

    

-0,0433 

         

     

(0,1110) 

         CPROP2 

      

-0,3534 *** 

      

       

(0,1140) 

       CPROP3 

        

-0,4234 *** 

    

         

(0,1030) 

     CPROP4 

          

-0,4234 *** 

  

           

(0,1030) 

   CPROP5 

            

-0,4234 *** 

             

(0,1030) 

 ROA -0,4452 ** -0,4646 ** -0,4439 ** -0,5167 *** -0,5606 *** -0,5606 *** -0,5606 *** 

 

(0,1961) 

 

(0,1961) 

 

(0,1959) 

 

(0,1902) 

 

(0,1859) 

 

(0,1859) 

 

(0,1859) 

 TAM -0,0158 

 

-0,0186 

 

-0,0180 

 

-0,0186 

 

-0,0182 

 

-0,0182 

 

-0,0182 

 

 

(0,0145) 

 

(0,0130) 

 

(0,0131) 

 

(0,0126) 

 

(0,0122) 

 

(0,0122) 

 

(0,0122) 

 TANG 0,0466 

 

0,0253 

 

0,0423 

 

-0,0333 

 

-0,0057 

 

-0,0057 

 

-0,0057 

 

 

(0,0965) 

 

(0,0977) 

 

(0,0991) 

 

(0,0954) 

 

(0,0899) 

 

(0,0899) 

 

(0,0899) 

 OCRES 0,0937 ** 0,1047 ** 0,0927 ** 0,1454 *** 0,1767 *** 0,1767 *** 0,1767 *** 

  (0,0435)   (0,0433)   (0,0426)   (0,0433)   (0,0438)   (0,0438)   (0,0438)   

N. obs. 122 

 

122 

 

122 

 

122 

 

122 

 

122 

 

122 

 N. empr. 27 

 

27 

 

27 

 

27 

 

27 

 

27 

 

27 

 Wald 39,16 

 

40,59 

 

39,17 

 

51,63 

 

61,27 

 

61,27 

 

61,27 

 p-value 0,006   0,004   0,006   0,000   0,000   0,000   0,000   

Notas: A variável dependente é o endividamento (END). Variáveis independentes: acionista majoritário 

(ACI_MAJ); índice de herfindahl (HERF_IND); concentração de propriedade nas mãos do principal acionista 

(CPROP1); concentração de propriedade nas mãos dos dois principais acionistas (CPROP2); concentração de 

propriedade nas mãos dos três principais acionistas (CPROP3); concentração de propriedade nas mãos dos 

quatro principais acionistas (CPROP4); concentração de propriedade nas mãos dos cinco principais acionistas 

(CPROP5); rentabilidade (ROA); tamanho (TAM); tangibilidade (TANG); oportunidades de crescimento 

(OCRES). Os modelos foram estimados pelo Método dos Mínimos Quadrados Generalizados para dados em 

painel (XTGLS). Coeficientes estimados e desvios padrões robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) 

referentes à estimação do modelo da equação (1). O Wald é o teste de significância do modelo. ***, ** e * 

denotam significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme a Tabela 10, a concentração de propriedade a partir dos dois principais 

acionistas (CPROP2) até o cinco principais acionistas (CPROP5), na Argentina, apontou uma 

relação negativa com o endividamento. Assim, maior concentração de propriedade dificulta o 

acesso à dívida no país. Verifica-se também a influência positiva das oportunidades de 
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crescimento (OCRES) sobre o endividamento, e o efeito inverso na relação entre a 

rentabilidade (ROA) e o endividamento. 

As estimações dos determinantes do endividamento do Brasil são apresentadas na 

Tabela 11. 

Tabela 11 – Estimação de modelos do Endividamento no Brasil 

Variáveis (i)   (ii)   (iii)   (iv)   (v)   (vi)   (vii)   

ACI_MAJ 0,0075 

             

 

(0,0056) 

             HERF_IND 

  

0,0113 

           

   

(0,0098) 

           CPROP1 

    

0,0222 ** 

        

     

(0,0106) 

         CPROP2 

      

0,0227 * 

      

       

(0,0120) 

       CPROP3 

        

0,0367 *** 

    

         

(0,0133) 

     CPROP4 

          

0,0445 *** 

  

           

(0,0143) 

   CPROP5 

            

0,0473 *** 

             

(0,0149) 

 ROA -0,2180 *** -0,2182 *** -0,2184 *** -0,2186 *** -0,2184 *** -0,2181 *** -0,2176 *** 

 

(0,0231) 

 

(0,0231) 

 

(0,0231) 

 

(0,0231) 

 

(0,0231) 

 

(0,0231) 

 

(0,0231) 

 TAM 0,0058 *** 0,0060 *** 0,0061 *** 0,0061 *** 0,0063 *** 0,0065 *** 0,0066 *** 

 

(0,0018) 

 

(0,0018) 

 

(0,0018) 

 

(0,0018) 

 

(0,0018) 

 

(0,0018) 

 

(0,0018) 

 TANG 0,1350 *** 0,1341 *** 0,1334 *** 0,1336 *** 0,1328 *** 0,1325 *** 0,1322 *** 

 

(0,0123) 

 

(0,0123) 

 

(0,0123) 

 

(0,0123) 

 

(0,0123) 

 

(0,0123) 

 

(0,0123) 

 OCRES 0,0145 *** 0,0145 *** 0,0148 *** 0,0148 *** 0,0152 *** 0,0152 *** 0,0153 *** 

  (0,0033)   (0,0033)   (0,0033)   (0,0033)   (0,0033)   (0,0033)   (0,0033)   

N. obs. 3459 

 

3459 

 

3459 

 

3459 

 

3459 

 

3459 

 

3459 

 N. empr. 435 

 

435 

 

435 

 

435 

 

435 

 

435 

 

435 

 Wald 394,37 

 

393,88 

 

397,32 

 

396,44 

 

400,88 

 

403,15 

 

403,61 

 p-value 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Notas: A variável dependente é o endividamento (END). Variáveis independentes: acionista majoritário 

(ACI_MAJ); índice de herfindahl (HERF_IND); concentração de propriedade nas mãos do principal acionista 

(CPROP1); concentração de propriedade nas mãos dos dois principais acionistas (CPROP2); concentração de 

propriedade nas mãos dos três principais acionistas (CPROP3); concentração de propriedade nas mãos dos 

quatro principais acionistas (CPROP4); concentração de propriedade nas mãos dos cinco principais acionistas 

(CPROP5); rentabilidade (ROA); tamanho (TAM); tangibilidade (TANG); oportunidades de crescimento 

(OCRES). Os modelos foram estimados pelo Método dos Mínimos Quadrados Generalizados para dados em 

painel (XTGLS). Coeficientes estimados e desvios padrões robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) 

referentes à estimação do modelo da equação (1). O Wald é o teste de significância do modelo. ***, ** e * 

denotam significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme apresentado na Tabela 11, a concentração de propriedade com voto 

(CPROP) tem uma relação positiva com o endividamento. Conforme disposto, essa relação 

pode ser motivada por algumas razões. Destaca-se a utilização da dívida em virtude do 

benefício fiscal, conforme proposto pela teoria Trade-off. O uso da dívida como mais um 

instrumento da monitoração da direção executiva da empresa, de acordo com a teoria da 
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Agência. No Brasil, também se observa o efeito positivo do tamanho (TAM), da tangibilidade 

(TANG) e das oportunidades de crescimento (OCRES) para o financiamento por meio de 

dívida, conforme previsto teoricamente. Em outra direção, a rentabilidade (ROA) apresenta 

efeito negativo sobre o endividamento, sendo uma indicação de que a empresa brasileira 

estaria utilizando lucro retido para financiar-se, o que está conforme preceitua a teoria 

Pecking order. 

A Tabela 12 evidencia as estimações do endividamento para o Chile.  

Tabela 12 – Estimação de modelos do Endividamento no Chile 

Variáveis (i)   (ii)   (iii)   (iv)   (v)   (vi)   (vii)   

ACI_MAJ -0,0270 *** 

            

 

(0,0103) 

             HERF_IND 

  

-0,0905 *** 

          

   

(0,0216) 

           CPROP1 

    

-0,1137 *** 

        

     

(0,0219) 

         CPROP2 

      

-0,1128 *** 

      

       

(0,0222) 

       CPROP3 

        

-0,1151 *** 

    

         

(0,0241) 

     CPROP4 

          

-0,1164 *** 

  

           

(0,0261) 

   CPROP5 

            

-0,1144 *** 

             

(0,0279) 

 ROA -0,1500 *** -0,1404 *** -0,1418 *** -0,1392 *** -0,1373 *** -0,1360 *** -0,1370 *** 

 

(0,0485) 

 

(0,0482) 

 

(0,0479) 

 

(0,0479) 

 

(0,0480) 

 

(0,0481) 

 

(0,0482) 

 TAM 0,0251 *** 0,0244 *** 0,0239 *** 0,0237 *** 0,0234 *** 0,0232 *** 0,0232 *** 

 

(0,0032) 

 

(0,0032) 

 

(0,0031) 

 

(0,0031) 

 

(0,0032) 

 

(0,0032) 

 

(0,0032) 

 TANG 0,1341 *** 0,1257 *** 0,1258 *** 0,1319 *** 0,1335 *** 0,1334 *** 0,1333 *** 

 

(0,0229) 

 

(0,0229) 

 

(0,0227) 

 

(0,0226) 

 

(0,0227) 

 

(0,0227) 

 

(0,0228) 

 OCRES -0,0193 ** -0,0197 ** -0,0193 ** -0,0218 *** -0,0228 *** -0,0233 *** -0,0232 *** 

  (0,0083)   (0,0082)   (0,0082)   (0,0082)   (0,0082)   (0,0082)   (0,0082)   

N. obs. 741 

 

741 

 

741 

 

741 

 

741 

 

741 

 

741 

 N. empr. 162 

 

162 

 

162 

 

162 

 

162 

 

162 

 

162 

 Wald 373,22 

 

389,06 

 

403,05 

 

401,48 

 

396,95 

 

392,66 

 

387,94 

 p-value 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Notas: A variável dependente é o endividamento (END). Variáveis independentes: acionista majoritário 

(ACI_MAJ); índice de herfindahl (HERF_IND); concentração de propriedade nas mãos do principal acionista 

(CPROP1); concentração de propriedade nas mãos dos dois principais acionistas (CPROP2); concentração de 

propriedade nas mãos dos três principais acionistas (CPROP3); concentração de propriedade nas mãos dos 

quatro principais acionistas (CPROP4); concentração de propriedade nas mãos dos cinco principais acionistas 

(CPROP5); rentabilidade (ROA); tamanho (TAM); tangibilidade (TANG); oportunidades de crescimento 

(OCRES). Os modelos foram estimados pelo Método dos Mínimos Quadrados Generalizados para dados em 

painel (XTGLS). Coeficientes estimados e desvios padrões robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) 

referentes à estimação do modelo da equação (1). O Wald é o teste de significância do modelo. ***, ** e * 

denotam significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A literatura tem discutido que o impacto da concentração de propriedade pode não 

ser apenas linear, devido a isso há estudos incluindo o termo quadrático da concentração de 
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propriedade nos modelos propostos (MCCONNELL; SERVAES, 1990; CÉSPEDES; 

GONZÁLEZ; MOLINA, 2010; BRUSLERIE; LATROUS, 2012; 

CHALERMCHATVICHIEN; JUMREORNVONG; JIRAPORN, 2014; CRISÓSTOMO; 

PINHEIRO, 2015). De fato, conforme a Tabela 12, por meio do índice de herfindahl 

(HER_IND), verificou-se uma relação não linear entre o endividamento da empresa e a 

concentração de propriedade. Com isso, a relação da concentração de propriedade é positiva 

sobre o endividamento até determinado valor crítico, quando a expectativa de expropriação 

motivada pela elevada concentração prejudica a capacidade de financiamento e, a relação 

torna-se negativa. Portanto, há uma relação quadrática negativa entre o nível de 

endividamento da empresa chilena e a concentração de propriedade. Nas outras variáveis de 

concentração de propriedade foram encontrados uma relação negativa com o endividamento.  

Complementarmente, ainda com base na Tabela 12, verifica-se uma relação 

positiva do tamanho (TAM) e da tangibilidade (TANG) sobre o endividamento das empresas 

do Chile. Destaca-se, também, que a rentabilidade (ROA) e as oportunidades de crescimento 

(OCRES) apresentaram uma relação negativa. 

As estimações do endividamento na Colômbia são apresentadas na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Estimação de modelos do Endividamento na Colômbia 

Variáveis (i)   (ii)   (iii)   (iv)   (v)   (vi)   (vii)   

ACI_MAJ 0,0174 

             

 

(0,0214) 

             HERF_IND 

  

0,0670 

           

   

(0,0408) 

           CPROP1 

    

0,0812 ** 

        

     

(0,0393) 

         CPROP2 

      

0,0593 

       

       

(0,0398) 

       CPROP3 

        

0,0667 * 

    

         

(0,0403) 

     CPROP4 

          

0,0760 * 

  

           

(0,0403) 

   CPROP5 

            

0,0807 ** 

             

(0,0412) 

 ROA -0,1037 

 

-0,1058 

 

-0,1086 

 

-0,1058 

 

-0,1022 

 

-0,0992 

 

-0,0986 

 

 

(0,0700) 

 

(0,0697) 

 

(0,0695) 

 

(0,0698) 

 

(0,0696) 

 

(0,0695) 

 

(0,0695) 

 TAM 0,0024 

 

0,0007 

 

-0,0014 

 

0,0007 

 

0,0008 

 

0,0008 

 

0,0010 

 

 

(0,0064) 

 

(0,0062) 

 

(0,0064) 

 

(0,0063) 

 

(0,0062) 

 

(0,0060) 

 

(0,0060) 

 TANG 0,0689 

 

0,0673 

 

0,0755 

 

0,0674 

 

0,0658 

 

0,0665 

 

0,0678 

 

 

(0,0647) 

 

(0,0641) 

 

(0,0641) 

 

(0,0642) 

 

(0,0641) 

 

(0,0639) 

 

(0,0639) 

 OCRES 0,0120 

 

0,0114 

 

0,0110 

 

0,0123 

 

0,0128 

 

0,0133 

 

0,0131 

   (0,0124)   (0,0122)   (0,0122)   (0,0122)   (0,0122)   (0,0121)   (0,0121)   

N. obs. 220 

 

220 

 

220 

 

220 

 

220 

 

220 

 

220 

 N. empr. 33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 Wald 54,82 

 

57,37 

 

59,32 

 

56,77 

 

57,43 

 

58,44 

 

58,78 

 p-value 0,013   0,007   0,005   0,008   0,007   0,006   0,005   

Notas: A variável dependente é o endividamento (END). Variáveis independentes: acionista majoritário 

(ACI_MAJ); índice de herfindahl (HERF_IND); concentração de propriedade nas mãos do principal acionista 

(CPROP1); concentração de propriedade nas mãos dos dois principais acionistas (CPROP2); concentração de 

propriedade nas mãos dos três principais acionistas (CPROP3); concentração de propriedade nas mãos dos 

quatro principais acionistas (CPROP4); concentração de propriedade nas mãos dos cinco principais acionistas 

(CPROP5); rentabilidade (ROA); tamanho (TAM); tangibilidade (TANG); oportunidades de crescimento 

(OCRES). Os modelos foram estimados pelo Método dos Mínimos Quadrados Generalizados para dados em 

painel (XTGLS). Coeficientes estimados e desvios padrões robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) 

referentes à estimação do modelo da equação (1). O Wald é o teste de significância do modelo. ***, ** e * 

denotam significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 13, a concentração de propriedade no principal acionista 

(CPROP1), e dos três principais acionistas (CPROP3) até os cinco principais acionistas 

(CPROP5), na Colômbia, apontou uma relação positiva com o endividamento. Portanto, 

maior concentração de propriedade facilita o acesso à dívida no país. Não foram identificados 

a influência das demais variáveis sobre o endividamento. 

A Tabela 14 mostra os resultados dos modelos de regressão dos determinantes do 

endividamento no México. 
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Tabela 14 – Estimação de modelos do Endividamento no México 

Variáveis (i)   (ii)   (iii)   (iv)   (v)   (vi)   (vii)   

ACI_MAJ 0,0006 

             

 

(0,0184) 

             HERF_IND 

  

-0,0131 

           

   

(0,0394) 

           CPROP1 

    

-0,0222 

         

     

(0,0383) 

         CPROP2 

      

-0,0170 

       

       

(0,0398) 

       CPROP3 

        

-0,0218 

     

         

(0,0403) 

     CPROP4 

          

-0,0213 

   

           

(0,0409) 

   CPROP5 

            

-0,0121 

 

             

(0,0405) 

 ROA -0,2121 ** -0,2083 ** -0,2040 ** -0,2070 ** -0,2058 ** -0,2057 ** -0,2082 ** 

 

(0,0865) 

 

(0,0856) 

 

(0,0860) 

 

(0,0857) 

 

(0,0857) 

 

(0,0857) 

 

(0,0858) 

 TAM -0,0158 ** -0,0156 ** -0,0155 ** -0,0154 ** -0,0152 ** -0,0153 ** -0,0155 ** 

 

(0,0065) 

 

(0,0064) 

 

(0,0064) 

 

(0,0065) 

 

(0,0065) 

 

(0,0065) 

 

(0,0065) 

 TANG 0,0664 

 

0,0669 

 

0,0673 

 

0,0676 

 

0,0674 

 

0,0671 

 

0,0667 

 

 

(0,0481) 

 

(0,0480) 

 

(0,0479) 

 

(0,0480) 

 

(0,0480) 

 

(0,0479) 

 

(0,0479) 

 OCRES 0,0429 *** 0,0427 *** 0,0425 *** 0,0431 *** 0,0432 *** 0,0433 *** 0,0431 *** 

  (0,0134)   (0,0134)   (0,0134)   (0,0133)   (0,0134)   (0,0134)   (0,0134)   

N. obs. 213 

 

213 

 

213 

 

213 

 

213 

 

213 

 

213 

 N. empr. 93 

 

93 

 

93 

 

93 

 

93 

 

93 

 

93 

 Wald 57,81 

 

57,94 

 

58,23 

 

58,04 

 

58,18 

 

58,15 

 

57,92 

 p-value 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Notas: A variável dependente é o endividamento (END). Variáveis independentes: acionista majoritário 

(ACI_MAJ); índice de herfindahl (HERF_IND); concentração de propriedade nas mãos do principal acionista 

(CPROP1); concentração de propriedade nas mãos dos dois principais acionistas (CPROP2); concentração de 

propriedade nas mãos dos três principais acionistas (CPROP3); concentração de propriedade nas mãos dos 

quatro principais acionistas (CPROP4); concentração de propriedade nas mãos dos cinco principais acionistas 

(CPROP5); rentabilidade (ROA); tamanho (TAM); tangibilidade (TANG); oportunidades de crescimento 

(OCRES). Os modelos foram estimados pelo Método dos Mínimos Quadrados Generalizados para dados em 

painel (XTGLS). Coeficientes estimados e desvios padrões robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) 

referentes à estimação do modelo da equação (1). O Wald é o teste de significância do modelo. ***, ** e * 

denotam significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme a Tabela 14, as empresas mexicanas tiveram uma relação negativa do 

endividamento com a rentabilidade (ROA) e o tamanho (TAM). Enquanto, entre as 

oportunidades de crescimento (OCRES) e o endividamento houve uma relação positiva. 

A Tabela 15 evidencia as estimações do endividamento para as empresas com 

atuação no mercado peruano. 
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Tabela 15 – Estimação de modelos do Endividamento no Peru 

Variáveis (i)   (ii)   (iii)   (iv)   (v)   (vi)   (vii)   

ACI_MAJ 0,0109 

             

 

(0,0099) 

             HERF_IND 

  

-0,0090 

           

   

(0,0153) 

           CPROP1 

    

0,0032 

         

     

(0,0160) 

         CPROP2 

      

-0,0075 

       

       

(0,0171) 

       CPROP3 

        

-0,0140 

     

         

(0,0187) 

     CPROP4 

          

-0,0161 

   

           

(0,0202) 

   CPROP5 

            

-0,0166 

 

             

(0,0214) 

 ROA -0,1314 *** -0,1242 *** -0,1279 *** -0,1253 *** -0,1245 *** -0,1242 *** -0,1241 *** 

 

(0,0387) 

 

(0,0388) 

 

(0,0388) 

 

(0,0387) 

 

(0,0387) 

 

(0,0387) 

 

(0,0387) 

 TAM 0,0138 *** 0,0129 *** 0,0135 *** 0,0129 *** 0,0125 *** 0,0124 *** 0,0123 *** 

 

(0,0045) 

 

(0,0045) 

 

(0,0045) 

 

(0,0046) 

 

(0,0046) 

 

(0,0046) 

 

(0,0047) 

 TANG 0,0030 

 

0,0074 

 

0,0052 

 

0,0073 

 

0,0087 

 

0,0089 

 

0,0088 

 

 

(0,0232) 

 

(0,0246) 

 

(0,0246) 

 

(0,0247) 

 

(0,0248) 

 

(0,0248) 

 

(0,0248) 

 OCRES -0,0010 

 

-0,0019 

 

-0,0013 

 

-0,0018 

 

-0,0022 

 

-0,0023 

 

-0,0023 

   (0,0059)   (0,0059)   (0,0059)   (0,0060)   (0,0060)   (0,0060)   (0,0060)   

N. obs. 893 

 

893 

 

893 

 

893 

 

893 

 

893 

 

893 

 N. empr. 133 

 

133 

 

133 

 

133 

 

133 

 

133 

 

133 

 Wald 293,09 

 

291,92 

 

291,51 

 

291,72 

 

292,20 

 

292,30 

 

292,26 

 p-value 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Notas: A variável dependente é o endividamento (END). Variáveis independentes: acionista majoritário 

(ACI_MAJ); índice de herfindahl (HERF_IND); concentração de propriedade nas mãos do principal acionista 

(CPROP1); concentração de propriedade nas mãos dos dois principais acionistas (CPROP2); concentração de 

propriedade nas mãos dos três principais acionistas (CPROP3); concentração de propriedade nas mãos dos 

quatro principais acionistas (CPROP4); concentração de propriedade nas mãos dos cinco principais acionistas 

(CPROP5); rentabilidade (ROA); tamanho (TAM); tangibilidade (TANG); oportunidades de crescimento 

(OCRES). Os modelos foram estimados pelo Método dos Mínimos Quadrados Generalizados para dados em 

painel (XTGLS). Coeficientes estimados e desvios padrões robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) 

referentes à estimação do modelo da equação (1). O Wald é o teste de significância do modelo. ***, ** e * 

denotam significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Verifica-se, na Tabela 15, uma relação positiva do tamanho (TAM) com o 

endividamento no Peru, conforme argumentação teórica. A relação positiva e significante 

também foi confirmada no Brasil (Tabela 11) e Chile (Tabela 12), evidenciando relevância da 

variável para o endividamento das empresas. Adicionalmente, ressalta-se a influência 

negativa da rentabilidade (ROA). 

No Quadro 6 verifica-se um resumo das hipóteses propostas na pesquisa 

referentes ao endividamento, exibindo-se o resultado esperado e o resultado encontrado, 

referente ao modelo geral da América Latina e aos individuais de cada país. 
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Quadro 6 – Resumo das hipóteses da pesquisa sobre o endividamento 

Hipóteses da pesquisa 
Resultado 

esperado 

Resultado encontrado 

América 

Latina 
Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru 

H1a: O nível de endividamento 

da empresa latino-americana é 

influenciado positivamente pela 

concentração de propriedade. 

+ NS - + - + NS NS 

H2a: O nível de endividamento 

da empresa latino-americana é 

influenciado negativamente pela 

rentabilidade. 

- - - - - NS - - 

H3a: O nível de endividamento 

da empresa latino-americana é 

influenciado positivamente pelo 

tamanho da empresa.  

+ + NS + + NS - + 

H4a: O nível de endividamento 

da empresa latino-americana é 

influenciado positivamente pelo 

grau de tangibilidade dos seus 

ativos. 

+ + NS + + NS NS NS 

H5a: O nível de endividamento 

da empresa latino-americana é 

influenciado positivamente pelas 

oportunidades de crescimento. 

+ + + + - NS + NS 

Legenda: NS (Não Significante). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

Conforme o Quadro 6, verifica-se que a hipótese da concentração de propriedade 

sobre o endividamento (H1a) não mostrou-se significante no modelo geral (América Latina), 

México e Peru. Entretanto, houve a confirmação da hipótese para o Brasil e Colômbia. 

Enquanto, nas empresas da Argentina e Chile, os resultados foram contrários ao proposto. 

No tocante a hipótese da rentabilidade (H2a), percebe-se a confirmação da 

proposição teórica Pecking order, há uma relação negativa entre a rentabilidade e o 

endividamento das empresas na Argentina, Brasil, Chile, México e Peru, provavelmente 

devido à preferência pela utilização de recursos internos. 

No Quadro 6, observa-se ainda que a hipótese do tamanho da empresa (H3a) é 

corroborada no modelo com todos os países (América Latina), e individualmente no Brasil, 

Chile e Peru. Sendo um indicativo dessa característica para influência no acesso a dívida. 

Contudo, no México a relação foi inversa, e na Argentina e Colômbia não houve 

significância. 

A hipótese sobre a influência do grau de tangibilidade dos ativos (H4a) sobre o 

endividamento foi confirmada no modelo da América Latina, e por país, nas empresas do 

Brasil e Chile. 
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O resultado esperado para as oportunidades de crescimento (H5a), ou seja, uma 

relação positiva com o endividamento confirma-se no modelo geral (América Latina), 

Argentina, Brasil e México. 

4.2.2  Determinantes da emissão de ação 

Com a finalidade de se avaliar o efeito dos determinantes da empresa latino-

americana sobre a emissão de ação, foram feitas análises de regressões logísticas. A Tabela 16 

apresenta a estimação dos modelos de emissão de ação na América Latina. 

Tabela 16 – Estimação de modelos da Emissão de Ação na América Latina 

Variáveis (i) 

 

(ii) 

 

(iii) 

 

(iv) 

 

(v) 

 

(vi) 

 

(vii) 

 ACI_MAJ -0,2692 *** 

            

 

(0,0686) 

             HERF_IND 

  

-0,4598 *** 

          

   

(0,1276) 

           CPROP1 

    

-0,5023 *** 

        

     

(0,1320) 

         CPROP2 

      

-0,8936 *** 

      

       

(0,1382) 

       CPROP3 

        

-1,0960 *** 

    

         

(0,1486) 

     CPROP4 

          

-1,1968 *** 

  

           

(0,1577) 

   CPROP5 

            

-1,2514 *** 

             

(0,1641) 

 ROA -1,8474 *** -1,8277 *** -1,8336 *** -1,8048 *** -1,8184 *** -1,8254 *** -1,8296 *** 

 

(0,3393) 

 

(0,3411) 

 

(0,3404) 

 

(0,3398) 

 

(0,3406) 

 

(0,3414) 

 

(0,3414) 

 TAM 0,2297 *** 0,2206 *** 0,2234 *** 0,2177 *** 0,2128 *** 0,2089 *** 0,2068 *** 

 

(0,0240) 

 

(0,0240) 

 

(0,0239) 

 

(0,0239) 

 

(0,0240) 

 

(0,0240) 

 

(0,0241) 

 TANG -0,8067 *** -0,7925 *** -0,7961 *** -0,7599 *** -0,7491 *** -0,7509 *** -0,7514 *** 

 

(0,1561) 

 

(0,1565) 

 

(0,1564) 

 

(0,1568) 

 

(0,1569) 

 

(0,1571) 

 

(0,1572) 

 OCRES 0,3161 *** 0,3132 *** 0,3128 *** 0,2992 *** 0,2953 *** 0,2952 *** 0,2938 *** 

  (0,0419)   (0,0420)   (0,0420)   (0,0419)   (0,0419)   (0,0419)   (0,0419)   

N. obs. 5588 

 

5588 

 

5588 

 

5588 

 

5588 

 

5588 

 

5588 

 Pseudo R
2
 0,0907 

 

0,0906 

 

0,0907 

 

0,0949 

 

0,0968 

 

0,0972 

 

0,0973 

 Wald  

chi
2
 (42) 

469,38 
 

465,87 
 

467,65 
 

490,63 
 

499,97 
 

501,59 
 

501,40 

 p-value 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Notas: A variável dependente é a emissão de ação (EMI_AÇÃO). Variáveis independentes: acionista majoritário 

(ACI_MAJ); índice de herfindahl (HERF_IND); concentração de propriedade nas mãos do principal acionista 

(CPROP1); concentração de propriedade nas mãos dos dois principais acionistas (CPROP2); concentração de 

propriedade nas mãos dos três principais acionistas (CPROP3); concentração de propriedade nas mãos dos 

quatro principais acionistas (CPROP4); concentração de propriedade nas mãos dos cinco principais acionistas 

(CPROP5); rentabilidade (ROA); tamanho (TAM); tangibilidade (TANG); oportunidades de crescimento 

(OCRES). Foram estimados modelos Logit. Coeficientes estimados e desvios padrões robustos à 

heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo da equação (2). O Wald chi
2
 (42) é o 

teste de significância do modelo. ***, ** e * denotam significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 

10%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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De acordo com a Tabela 16, verifica-se que as variáveis de concentração de 

propriedade (ACI_MAJ; HERF_IND; CPROP1; CPROP2; CPROP3; CPROP4; CPROP5) 

têm uma relação negativa com a emissão de ação, ou seja, uma variação positiva da 

concentração de propriedade contribui para diminuir a probabilidade de a empresa latino-

americana emitir ação. Uma das explicações é a relutância à emissão de novas ações por 

grandes acionistas controladores, com medo da perda de controle na empresa. A presença de 

acionistas controladores na América Latina é confirmada neste trabalho, na parte descritiva 

dos resultados (Tabela 5 e 6). Outro motivo pode ser a falta de interesse de investidores, que 

seriam minoritários em ações de empresas com alta concentração de propriedade e que podem 

devido a isso serem suscetíveis ao problema da expropriação pelo controlador.  

A rentabilidade (ROA) apresentou um efeito negativo sobre a emissão de ação, o 

que está em conformidade com a propensão ao comportamento da teoria Pecking order. 

Assim, a empresa latino-americana estaria preferindo a utilização de fluxo de caixa para 

financiar os seus projetos de investimento. Este efeito é confirmando em estudos com outros 

países (HAAN; HINLOOPEN, 2003; GONENC; HERMES, 2008). 

Destaca-se também na Tabela 16 a relação positiva do tamanho da empresa 

(TAM) sobre a emissão de ação. Desse modo, empresas maiores aparentam ter maior 

propensão à emissão de ações, seja por serem mais atuantes no mercado, terem menor risco 

ou devido a sua reputação no mercado de capitais.  

O efeito negativo do grau de tangibilidade dos ativos da empresa (TANG) na 

emissão de ações não confirma a hipótese de pesquisa 4b. Com isso, a emissão de ação é 

influenciada negativamente pela tangibilidade (TANG), levando-se a uma menor propensão a 

emissão de ações nas empresas. 

Ainda com base na Tabela 16, as oportunidades de crescimento (OCRES) tiveram 

uma relação positiva com a emissão de ação. Uma das explicações é que elevadas 

oportunidades de crescimento (OCRES) demandariam mais recursos do que se pode ter por 

dívida e fluxo de caixa, tendo a empresa latino-americana que emitir ações para captar os 

recursos necessários para os seus investimentos. 

As Tabelas 17 a 22 apresentam os modelos individuais para cada país da amostra, 

no intuito de se ter uma análise mais detalhada sobre os determinantes da emissão de ação de 

cada país. 
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Os modelos dos determinantes da emissão de ação na Argentina são apresentados 

na Tabela 17. 

Tabela 17 – Estimação de modelos da Emissão de Ação na Argentina 

Variáveis (i)   (ii)   (iii)   (iv)   (v)   (vi)   (vii)   

ACI_MAJ -0,4009 

             

 

(1,2967) 

             HERF_IND 

  

-0,3445 

           

   

(1,8933) 

           CPROP1 

    

0,0473 

         

     

(2,3722) 

         CPROP2 

      

-1,7448 

       

       

(2,9842) 

       CPROP3 

        

-2,4205 

     

         

(2,7252) 

     CPROP4 

          

-2,4205 

   

           

(2,7252) 

   CPROP5 

            

-2,4205 

 

             

(2,7252) 

 ROA 2,4620 

 

2,3941 

 

2,4723 

 

2,1397 

 

1,8072 

 

1,8072 

 

1,8072 

 

 

(4,1471) 

 

(4,1026) 

 

(4,1825) 

 

(3,9704) 

 

(3,9467) 

 

(3,9467) 

 

(3,9467) 

 TAM -0,7464 

 

-0,7932 ** -0,7989 ** -0,7649 ** -0,7472 ** -0,7472 ** -0,7472 ** 

 

(0,4635) 

 

(0,3768) 

 

(0,3894) 

 

(0,3629) 

 

(0,3503) 

 

(0,3503) 

 

(0,3503) 

 TANG -0,5766 

 

-0,4986 

 

-0,3367 

 

-0,9723 

 

-0,9735 

 

-0,9735 

 

-0,9735 

 

 

(2,2491) 

 

(2,3201) 

 

(2,3167) 

 

(2,5755) 

 

(2,3933) 

 

(2,3933) 

 

(2,3933) 

 OCRES 0,2857 

 

0,2644 

 

0,1909 

 

0,4634 

 

0,6647 

 

0,6647 

 

0,6647 

   (0,7990)   (0,8233)   (0,8152)   (0,8332)   (0,8845)   (0,8845)   (0,8845)   

N. obs. 112 

 

112 

 

112 

 

112 

 

112 

 

112 

 

112 

 Pseudo R
2
 0,1896 

 

0,1892 

 

0,1888 

 

0,1933 

 

0,1985 

 

0,1985 

 

0,1985 

 Wald chi
2
 (18) 26,74 

 

26,13 

 

25,76 

 

27,38 

 

27,84 

 

27,84 

 

27,84 

 p-value 0,084   0,097   0,105   0,072   0,064   0,064   0,064   

Notas: A variável dependente é a emissão de ação (EMI_AÇÃO). Variáveis independentes: acionista majoritário 

(ACI_MAJ); índice de herfindahl (HERF_IND); concentração de propriedade nas mãos do principal acionista 

(CPROP1); concentração de propriedade nas mãos dos dois principais acionistas (CPROP2); concentração de 

propriedade nas mãos dos três principais acionistas (CPROP3); concentração de propriedade nas mãos dos 

quatro principais acionistas (CPROP4); concentração de propriedade nas mãos dos cinco principais acionistas 

(CPROP5); rentabilidade (ROA); tamanho (TAM); tangibilidade (TANG); oportunidades de crescimento 

(OCRES). Foram estimados modelos Logit. Coeficientes estimados e desvios padrões robustos à 

heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo da equação (2). O Wald chi
2
 (18) é o 

teste de significância do modelo. ***, ** e * denotam significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 

10%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme verifica-se na Tabela 17, o único fator determinante da emissão de ação 

na Argentina é o tamanho da empresa (TAM). O efeito negativo representa que as empresas 

maiores argentinas têm uma menor propensão de emissão de ação. 

A Tabela 18 mostra os resultados dos modelos de regressão logística dos 

determinantes da emissão de ação no Brasil. 
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Tabela 18 – Estimação de modelos da Emissão de Ação no Brasil 

Variáveis (i)   (ii)   (iii)   (iv)   (v)   (vi)   (vii)   

ACI_MAJ -0,0871 

             

 

(0,0900) 

             HERF_IND 

  

-0,2404 

           

   

(0,1658) 

           CPROP1 

    

-0,1943 

         

     

(0,1747) 

         CPROP2 

      

-0,5295 *** 

      

       

(0,1902) 

       CPROP3 

        

-0,7620 *** 

    

         

(0,2073) 

     CPROP4 

          

-0,8676 *** 

  

           

(0,2208) 

   CPROP5 

            

-0,9463 *** 

             

(0,2289) 

 ROA -1,7733 *** -1,7682 *** -1,7711 *** -1,7593 *** -1,7713 *** -1,7821 *** -1,7906 *** 

 

(0,4133) 

 

(0,4144) 

 

(0,4141) 

 

(0,4120) 

 

(0,4118) 

 

(0,4125) 

 

(0,4124) 

 TAM 0,2586 *** 0,2535 *** 0,2561 *** 0,2527 *** 0,2492 *** 0,2463 *** 0,2444 *** 

 

(0,0294) 

 

(0,0296) 

 

(0,0295) 

 

(0,0295) 

 

(0,0295) 

 

(0,0296) 

 

(0,0297) 

 TANG -0,6516 *** -0,6242 *** -0,6386 *** -0,6093 *** -0,5973 *** -0,5956 *** -0,5891 *** 

 

(0,2073) 

 

(0,2085) 

 

(0,2080) 

 

(0,2076) 

 

(0,2074) 

 

(0,2075) 

 

(0,2076) 

 OCRES 0,4497 *** 0,4467 *** 0,4485 *** 0,4368 *** 0,4324 *** 0,4322 *** 0,4297 *** 

  (0,0546)   (0,0544)   (0,0546)   (0,0541)   (0,0538)   (0,0536)   (0,0536)   

N. obs. 3431 

 

3431 

 

3431 

 

3431 

 

3431 

 

3431 

 

3431 

 Pseudo R
2
 0,0979 

 

0,0982 

 

0,0980 

 

0,0996 

 

0,1010 

 

0,1014 

 

0,1018 

 Wald 

chi
2
 (37) 

315,26 
 

315,80 
 

315,33 
 

324,14 
 

330,24 
 

331,74 
 

333,48 
 

p-value 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Notas: A variável dependente é a emissão de ação (EMI_AÇÃO). Variáveis independentes: acionista majoritário 

(ACI_MAJ); índice de herfindahl (HERF_IND); concentração de propriedade nas mãos do principal acionista 

(CPROP1); concentração de propriedade nas mãos dos dois principais acionistas (CPROP2); concentração de 

propriedade nas mãos dos três principais acionistas (CPROP3); concentração de propriedade nas mãos dos 

quatro principais acionistas (CPROP4); concentração de propriedade nas mãos dos cinco principais acionistas 

(CPROP5); rentabilidade (ROA); tamanho (TAM); tangibilidade (TANG); oportunidades de crescimento 

(OCRES). Foram estimados modelos Logit. Coeficientes estimados e desvios padrões robustos à 

heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo da equação (2). O Wald chi
2
 (37) é o 

teste de significância do modelo. ***, ** e * denotam significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 

10%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Verifica-se, na Tabela 18, o efeito negativo da concentração de propriedade a 

partir dos dois principais acionistas (CPROP2) até o cinco principais acionistas (CPROP5) na 

empresa brasileira. De acordo com a proposição teórica, de resistência a emissão de novas 

ações por receio da perda de controle dos maiores acionistas. Verifica-se o efeito negativo da 

rentabilidade (ROA) e da tangibilidade dos ativos (TANG) sobre a propensão a emissão de 

ação. Enquanto, tamanho da empresa (TAM) e oportunidades de crescimento (OCRES) 

tiveram uma relação inversa, ou seja, favorecendo a emissão de ação. 
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A Tabela 19 evidencia as estimações de modelos dos determinantes da emissão de 

ação no Chile. 

Tabela 19 – Estimação de modelos da Emissão de Ação no Chile 

Variáveis (i)   (ii)   (iii)   (iv)   (v)   (vi)   (vii)   

ACI_MAJ -0,5038 ** 

            

 

(0,2308) 

             HERF_IND 

  

-1,0658 * 

          

   

(0,6008) 

           CPROP1 

    

-1,2745 ** 

        

     

(0,5625) 

         CPROP2 

      

-1,9016 *** 

      

       

(0,5452) 

       CPROP3 

        

-2,0320 *** 

    

         

(0,5734) 

     CPROP4 

          

-2,1315 *** 

  

           

(0,6165) 

   CPROP5 

            

-2,2442 *** 

             

(0,6622) 

 ROA -3,1328 * -2,9614 * -2,8633 * -2,6627 

 

-2,6733 

 

-2,6430 

 

-2,6244 

 

 

(1,6933) 

 

(1,7212) 

 

(1,7099) 

 

(1,7195) 

 

(1,7351) 

 

(1,7401) 

 

(1,7400) 

 TAM 0,4639 *** 0,4545 *** 0,4432 *** 0,4339 *** 0,4265 *** 0,4207 *** 0,4163 *** 

 

(0,0759) 

 

(0,0766) 

 

(0,0763) 

 

(0,0759) 

 

(0,0763) 

 

(0,0765) 

 

(0,0765) 

 TANG -1,3968 ** -1,4812 *** -1,4378 *** -1,3894 ** -1,3493 ** -1,3514 ** -1,3610 ** 

 

(0,5463) 

 

(0,5523) 

 

(0,5476) 

 

(0,5435) 

 

(0,5414) 

 

(0,5401) 

 

(0,5397) 

 OCRES 0,2722 

 

0,2488 

 

0,2472 

 

0,2374 

 

0,2166 

 

0,2058 

 

0,2012 

   (0,2094)   (0,2104)   (0,2132)   (0,2068)   (0,2091)   (0,2102)   (0,2107)   

N. obs. 650 

 

650 

 

650 

 

650 

 

650 

 

650 

 

650 

 Pseudo R
2
 0,1444 

 

0,1435 

 

0,1466 

 

0,1585 

 

0,1585 

 

0,1575 

 

0,1569 

 Wald 

chi
2
 (27) 

77,98 
 

78,79 
 

79,83 
 

82,65 
 

82,28 
 

81,02 
 

80,10 

 p-value 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Notas: A variável dependente é a emissão de ação (EMI_AÇÃO). Variáveis independentes: acionista majoritário 

(ACI_MAJ); índice de herfindahl (HERF_IND); concentração de propriedade nas mãos do principal acionista 

(CPROP1); concentração de propriedade nas mãos dos dois principais acionistas (CPROP2); concentração de 

propriedade nas mãos dos três principais acionistas (CPROP3); concentração de propriedade nas mãos dos 

quatro principais acionistas (CPROP4); concentração de propriedade nas mãos dos cinco principais acionistas 

(CPROP5); rentabilidade (ROA); tamanho (TAM); tangibilidade (TANG); oportunidades de crescimento 

(OCRES). Foram estimados modelos Logit. Coeficientes estimados e desvios padrões robustos à 

heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo da equação (2). O Wald chi
2
 (27) é o 

teste de significância do modelo. ***, ** e * denotam significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 

10%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme a Tabela 19, análise da empresa do Chile, constata-se resultados 

similares aos encontrados no Brasil (Tabela 18). Isto é, influência negativa da concentração de 

propriedade (CPROP), rentabilidade (ROA) e tangibilidade (TANG) sobre a emissão de ação. 

Enquanto, o tamanho da empresa (TAM) apresentou uma relação positiva. 

A Tabela 20 evidencia os modelos da emissão de ação na Colômbia. 
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Tabela 20 – Estimação de modelos da Emissão de Ação no Colômbia 

Variáveis (i)   (ii)   (iii)   (iv)   (v)   (vi)   (vii)   

ACI_MAJ -0,2479 

             

 

(0,7571) 

             HERF_IND 

  

0,1544 

           

   

(1,4742) 

           CPROP1 

    

-0,1457 

         

     

(1,3337) 

         CPROP2 

      

0,6073 

       

       

(1,2284) 

       CPROP3 

        

1,0697 

     

         

(1,2646) 

     CPROP4 

          

1,2536 

   

           

(1,2839) 

   CPROP5 

            

1,2114 

 

             

(1,3002) 

 ROA -4,1148 

 

-3,9760 

 

-4,0122 

 

-4,0567 

 

-3,9264 

 

-3,7467 

 

-3,7548 

 

 

(3,8887) 

 

(3,9111) 

 

(3,8995) 

 

(3,9730) 

 

(4,0569) 

 

(4,1058) 

 

(4,1107) 

 TAM 0,4106 

 

0,3645 

 

0,3873 

 

0,3277 

 

0,3083 

 

0,3123 

 

0,3219 

 

 

(0,2572) 

 

(0,2480) 

 

(0,2590) 

 

(0,2472) 

 

(0,2410) 

 

(0,2374) 

 

(0,2358) 

 TANG 0,8300 

 

0,9906 

 

0,9406 

 

0,9977 

 

0,9399 

 

0,9169 

 

0,9387 

 

 

(2,3736) 

 

(2,3265) 

 

(2,3301) 

 

(2,3265) 

 

(2,3392) 

 

(2,3407) 

 

(2,3322) 

 OCRES 0,6079 

 

0,5688 

 

0,5804 

 

0,5644 

 

0,5577 

 

0,5573 

 

0,5539 

   (0,3895)   (0,3927)   (0,3886)   (0,3988)   (0,4078)   (0,4120)   (0,4121)   

N. obs. 201 

 

201 

 

201 

 

201 

 

201 

 

201 

 

201 

 Pseudo R
2
 0,3345 

 

0,3342 

 

0,3342 

 

0,3349 

 

0,3367 

 

0,3378 

 

0,3375 

 Wald  

chi
2
 (30) 

358,78 
 

378,62 
 

388,43 
 

387,93 
 

400,37 
 

437,16 
 

429,47 
 

p-value 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Notas: A variável dependente é a emissão de ação (EMI_AÇÃO). Variáveis independentes: acionista majoritário 

(ACI_MAJ); índice de herfindahl (HERF_IND); concentração de propriedade nas mãos do principal acionista 

(CPROP1); concentração de propriedade nas mãos dos dois principais acionistas (CPROP2); concentração de 

propriedade nas mãos dos três principais acionistas (CPROP3); concentração de propriedade nas mãos dos 

quatro principais acionistas (CPROP4); concentração de propriedade nas mãos dos cinco principais acionistas 

(CPROP5); rentabilidade (ROA); tamanho (TAM); tangibilidade (TANG); oportunidades de crescimento 

(OCRES). Foram estimados modelos Logit. Coeficientes estimados e desvios padrões robustos à 

heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo da equação (2). O Wald chi
2
 (30) é o 

teste de significância do modelo. ***, ** e * denotam significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 

10%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme apresentado na Tabela 20, nenhuma variável proposto no estudo é 

capaz de explicar a emissão de ação. Portanto, a emissão de ação na empresa colombiana não 

é influenciada pela concentração de propriedade (CPROP), rentabilidade (ROA), tamanho 

(TAM), tangibilidade (TANG) ou oportunidades de crescimento (OCRES).  

A Tabela 21 evidencia os modelos da emissão de ação para as empresas com 

atuação no mercado mexicano. 
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Tabela 21 – Estimação de modelos da Emissão de Ação no México  

Variáveis (i)   (ii)   (iii)   (iv)   (v)   (vi)   (vii)   

ACI_MAJ 0,3494 

             

 

(0,5294) 

             HERF_IND 

  

1,2378 

           

   

(1,1047) 

           CPROP1 

    

0,9754 

         

     

(1,0841) 

         CPROP2 

      

0,3771 

       

       

(1,1202) 

       CPROP3 

        

0,2183 

     

         

(1,1491) 

     CPROP4 

          

0,2039 

   

           

(1,2019) 

   CPROP5 

            

0,1609 

 

             

(1,2368) 

 ROA -1,2647 

 

-1,2044 

 

-1,2777 

 

-0,9794 

 

-0,9202 

 

-0,9160 

 

-0,9028 

 

 

(1,7789) 

 

(1,6419) 

 

(1,6874) 

 

(1,6554) 

 

(1,6574) 

 

(1,6627) 

 

(1,6691) 

 TAM -0,1107 

 

-0,1391 

 

-0,1281 

 

-0,1334 

 

-0,1311 

 

-0,1308 

 

-0,1299 

 

 

(0,1803) 

 

(0,1689) 

 

(0,1720) 

 

(0,1707) 

 

(0,1708) 

 

(0,1710) 

 

(0,1713) 

 TANG -1,8803 

 

-1,8987 

 

-1,8381 

 

-1,8986 

 

-1,8992 

 

-1,9024 

 

-1,9009 

 

 

(1,3583) 

 

(1,4163) 

 

(1,3864) 

 

(1,3822) 

 

(1,3826) 

 

(1,3882) 

 

(1,3913) 

 OCRES -1,0743 

 

-1,1157 

 

-1,1117 

 

-1,0931 

 

-1,0887 

 

-1,0893 

 

-1,0887 

   (0,6813)   (0,7037)   (0,6896)   (0,6742)   (0,6699)   (0,6708)   (0,6711)   

N. obs. 179 

 

179 

 

179 

 

179 

 

179 

 

179 

 

179 

 Pseudo R
2
 0,1771 

 

0,1836 

 

0,1802 

 

0,1749 

 

0,1743 

 

0,1743 

 

0,1742 

 Wald chi
2
 (15) 26,20 

 

26,90 

 

26,91 

 

26,70 

 

26,70 

 

26,73 

 

26,79 

 p-value 0,036   0,030   0,029   0,031   0,031   0,031   0,030   

Notas: A variável dependente é a emissão de ação (EMI_AÇÃO). Variáveis independentes: acionista majoritário 

(ACI_MAJ); índice de herfindahl (HERF_IND); concentração de propriedade nas mãos do principal acionista 

(CPROP1); concentração de propriedade nas mãos dos dois principais acionistas (CPROP2); concentração de 

propriedade nas mãos dos três principais acionistas (CPROP3); concentração de propriedade nas mãos dos 

quatro principais acionistas (CPROP4); concentração de propriedade nas mãos dos cinco principais acionistas 

(CPROP5); rentabilidade (ROA); tamanho (TAM); tangibilidade (TANG); oportunidades de crescimento 

(OCRES). Foram estimados modelos Logit. Coeficientes estimados e desvios padrões robustos à 

heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo da equação (2). O Wald chi
2
 (15) é o 

teste de significância do modelo. ***, ** e * denotam significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 

10%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 21, nenhuma variável proposto no estudo é capaz de 

explicar a emissão de ação no México. Complementarmente, o mesmo resultado foi 

encontrado nas empresas da Colômbia (Tabela 20).  

As estimações da emissão de ação no Peru são apresentadas na Tabela 22. 
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Tabela 22 – Estimação de modelos da Emissão de Ação no Peru  

Variáveis (i)   (ii)   (iii)   (iv)   (v)   (vi)   (vii)   

ACI_MAJ -0,1337 

             

 

(0,1750) 

             HERF_IND 

  

-0,0600 

           

   

(0,2815) 

           CPROP1 

    

-0,1398 

         

     

(0,2888) 

         CPROP2 

      

-0,5507 * 

      

       

(0,2954) 

       CPROP3 

        

-0,8027 ** 

    

         

(0,3218) 

     CPROP4 

          

-0,9628 *** 

  

           

(0,3494) 

   CPROP5 

            

-0,9546 *** 

             

(0,3696) 

 ROA -2,5477 *** -2,5879 *** -2,5673 *** -2,4843 *** -2,4764 *** -2,4513 *** -2,4448 *** 

 

(0,7824) 

 

(0,7889) 

 

(0,7868) 

 

(0,7891) 

 

(0,7932) 

 

(0,7936) 

 

(0,7923) 

 TAM 0,2485 *** 0,2509 *** 0,2476 *** 0,2171 ** 0,1995 ** 0,1885 ** 0,1876 ** 

 

(0,0853) 

 

(0,0858) 

 

(0,0857) 

 

(0,0858) 

 

(0,0860) 

 

(0,0862) 

 

(0,0865) 

 TANG 0,1560 

 

0,1358 

 

0,1481 

 

0,2355 

 

0,3019 

 

0,3308 

 

0,3094 

 

 

(0,4541) 

 

(0,4557) 

 

(0,4554) 

 

(0,4571) 

 

(0,4604) 

 

(0,4610) 

 

(0,4603) 

 OCRES 0,2626 ** 0,2639 ** 0,2605 ** 0,2371 ** 0,2213 ** 0,2127 * 0,2154 * 

  (0,1081)   (0,1089)   (0,1088)   (0,1099)   (0,1108)   (0,1110)   (0,1109)   

N. obs. 877 

 

877 

 

877 

 

877 

 

877 

 

877 

 

877 

 Pseudo R
2
 0,2037 

 

0,2032 

 

0,2034 

 

0,2060 

 

0,2081 

 

0,2093 

 

0,2086 

 Wald  

chi
2
 (33) 

170,75 
 

169,91 
 

170,09 
 

173,09 
 

173,69 
 

173,53 
 

172,81 

 p-value 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Notas: A variável dependente é a emissão de ação (EMI_AÇÃO). Variáveis independentes: acionista majoritário 

(ACI_MAJ); índice de herfindahl (HERF_IND); concentração de propriedade nas mãos do principal acionista 

(CPROP1); concentração de propriedade nas mãos dos dois principais acionistas (CPROP2); concentração de 

propriedade nas mãos dos três principais acionistas (CPROP3); concentração de propriedade nas mãos dos 

quatro principais acionistas (CPROP4); concentração de propriedade nas mãos dos cinco principais acionistas 

(CPROP5); rentabilidade (ROA); tamanho (TAM); tangibilidade (TANG); oportunidades de crescimento 

(OCRES). Foram estimados modelos Logit. Coeficientes estimados e desvios padrões robustos à 

heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo da equação (2). O Wald chi
2
 (33) é o 

teste de significância do modelo. ***, ** e * denotam significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 

10%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na Tabela 22, verifica-se a relação negativa entre a concentração de propriedade 

dos dois principais acionista (CPROP2) até os cinco principais acionistas (CPROP5), sobre a 

emissão de ação na empresa peruana. O resultado é similar aos do Brasil (Tabela 18) e Chile 

(Tabela 19). Identifica-se também o efeito negativo da rentabilidade (ROA) sobre a emissão 

de ação, e uma propensão à emissão de ação nas empresas com oportunidades de crescimento 

(OCRES) e elevado tamanho (TAM). 
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No Quadro 7 apresenta-se um resumo das hipóteses propostas na pesquisa no 

tocante a emissão de ação, exibindo o resultado esperado e o resultado encontrado, referente 

ao modelo geral da América Latina e aos individuais de cada país. 

Quadro 7 – Resumo das hipóteses da pesquisa sobre a emissão de ação 

Hipóteses da pesquisa 
Resultado 

esperado 

Resultado encontrado 

América 

Latina 
Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru 

H1b: A emissão de ação da 

empresa latino-americana é 

influenciada negativamente pela 

concentração de propriedade. 

Isso leva à expectativa de que as 

empresas com mais 

concentração de propriedade 

sejam menos propensas à 

emissão de ação. 

- - NS - - NS NS - 

H2b: A emissão de ação da 

empresa latino-americana é 

influenciada negativamente pela 

rentabilidade. Isso leva à 

expectativa de que as empresas 

com mais rentabilidade sejam 

menos propensas à emissão de 

ação. 

- - NS - - NS NS - 

H3b: A emissão de ação da 

empresa latino-americana é 

influenciada positivamente pelo 

tamanho da empresa. Isso leva à 

expectativa de que as empresas 

maiores sejam mais propensas à 

emissão de ação. 

+ + - + + NS NS + 

H4b: A emissão de ação da 

empresa latino-americana não é 

influenciada pelo grau de 

tangibilidade dos seus ativos. 

NS - NS - - NS NS NS 

H5b: A emissão de ação da 

empresa latino-americana é 

influenciada positivamente pelas 

oportunidades de crescimento. 

Isso leva à expectativa de um 

efeito positivo das oportunidades 

de crescimento sobre a 

propensão à emissão de ação. 

+ + NS + NS NS NS + 

Legenda: NS (Não Significante). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

De acordo com o Quadro 7, a hipótese relacionada ao efeito da concentração de 

propriedade sobre a emissão de ação (H1b) é confirmada no modelo geral (América Latina),   

Brasil, Chile e Peru. Contudo, não houve confirmação nas empresas da Argentina, Colômbia 

e México. 
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No tocante a hipótese da rentabilidade (H2b), percebe-se a confirmação da 

proposição teórica Pecking order, há uma relação negativa entre a rentabilidade e a emissão 

de ação das empresas no Brasil, Chile e Perú, provavelmente devido à emissão de ação ser a 

última forma de captação de recursos a ser utilizada, motivada pelo alto custo financeiro e 

informativo. 

No Quadro 7, observa-se ainda que a hipótese do tamanho da empresa (H3b) é 

corroborada no modelo com todos os países (América Latina), e individualmente no Brasil, 

Chile e Perú. Mostrando a importância dessa característica para influência na propensão à 

emissão de ação. Contudo, na Argentina a relação foi inversa, e na Colômbia e México não 

houve significância. 

A hipótese sobre a irrelevância do grau de tangibilidade dos ativos (H4b) sobre a 

emissão de ação é confirmada nos modelos das empresas da Argentina, Colômbia, México e 

Peru. 

O resultado esperado para as oportunidades de crescimento (H5b), ou seja, uma 

relação positiva sobre a propensão à emissão de ação é constatada no modelo geral (América 

Latina), Brasil e Peru. 
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5.  CONCLUSÕES 

As teorias sobre estrutura de capital buscam explicar as escolhas de formas de 

financiamento pelas empresas, seja por meio de dívida, emissão de ação, ou outras. Diferentes 

teorias têm sido propostas e as pesquisas empíricas têm fornecido evidência de que há fatores 

capazes de influenciar na forma de financiamento da empresa, divergindo da proposição de 

irrelevância da estrutura de capital de Modigliani e Miller. 

Este trabalho teve como objetivo geral identificar os determinantes da estrutura de 

capital da empresa latino-americana. Para tanto, a pesquisa considerou as empresas não 

financeiras listadas nas bolsas de valores da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e 

Perú, ou seja, as maiores economias da América Latina. O período de análise é de 1996 a 

2015, obtendo-se um painel com 5.674 observações relativas a 885 empresas. 

As características específicas dos países latino-americanos tornam interessante o 

estudo sobre os determinantes da estrutura de capital nas empresas da região, na intenção de 

se investigar se as teorias elaboradas para empresas em mercados desenvolvidos são 

adequadas em economias em desenvolvimento.  

Com base na revisão de literatura, foram formuladas hipóteses para cada um dos 

cinco determinantes propostos no estudo, que são: concentração de propriedade, rentabilidade, 

tamanho, tangibilidade dos ativos e oportunidades de crescimento. 

Os resultados indicam que a concentração de propriedade não tem um efeito 

relevante sobre o coletivo de empresas latino-americanas. A análise individual de cada país 

sinaliza efeitos contrários em diferentes mercados o que indica a existência de aspectos 

institucionais específicos que são capazes de afetar os custos de agência relativos ao acesso à 

dívida. Mais elevada concentração de propriedade parece favorecer o endividamento da 

empresa brasileira e colombiana, indicando uma possível facilidade de acesso a dívida por 

empresas com propriedade mais concentrada como também a preferência por contratar dívida 

em detrimento de emissão por receio de perda de controle. O quadro inverte-se ao observar-se 

Argentina e Chile onde mais concentração parece dificultar o acesso à dívida. 

Os resultados sinalizam um efeito negativo da concentração de propriedade sobre 

a emissão de ação de empresas latino-americanas, indicando um possível receio de perda de 

controle por grandes acionistas, como também uma dificuldade de captação por emissão de 

ações nestes mercados nos quais acionistas minoritários são ainda pouco protegidos e podem 
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ter receio de sofrerem expropriação por parte de acionistas majoritários. Neste caso, a análise 

individual confirmou a tendência de menos emissão de ações por empresas muito 

concentradas. 

Verificou-se que a rentabilidade apresenta efeito negativo sobre o endividamento 

e a emissão de ação na empresa latino-americana. Este resultado é uma indicação de que a 

rentabilidade da empresa latino-americana não é um fator motivador para endividamento, mas 

sim que o lucro retido pode estar sendo direcionado para financiar o investimento como fonte 

de mais baixo custo como propõe a teoria Pecking order. 

Cabe mencionar a influência positiva do tamanho da empresa no endividamento e 

na propensão a emissão de ação. Esta influência está de acordo com as proposições teóricas 

relacionadas à reputação corporativa, histórico de mercado de grandes empresas, 

disponibilidade de garantias (collateral) e diversificação do negócio que diminuirá o risco de 

falência. 

Observou-se que o grau de tangibilidade dos ativos tem efeito positivo sobre o 

endividamento da empresa da América Latina. A principal explicação é que maior grau de 

tangibilidade da empresa pode ser utilizado como garantia junto às instituições de crédito. Por 

outro lado, conforme esperado, não se observou a não influência do grau de tangibilidade 

sobre a emissão de ação. Na verdade, houve uma indicação de um efeito negativo do grau de 

tangibilidade sobre a emissão de ações o que é um indicativo de que estas empresas realmente 

usam suas garantias como suporte para a contratação de dívida e estão evitando emitir ações. 

Os resultados indicam fortemente que as oportunidades de crescimento das 

empresas de países da América Latina são financiadas por dívida, como também da emissão 

de ações, como pode-se derivar do efeito positivo observado sobre ambas as fontes de 

financiamento. Este resultado sinaliza que este coletivo de empresas está realmente tentando 

suprir sua necessidade de fundos para financiar seus projetos de investimento com emissão de 

dívida ou de ações na insuficiência de fluxo de caixa suficiente. 

Considera-se que a presente pesquisa contribui para o debate sobre o tema 

estrutura de capital ao prover evidência adicional sobre a empresa da América Latina que é 

uma região que apresenta um ambiente institucional semelhante entre os países, contando com 

mercados de capitais ainda pouco desenvolvidos, e que tem passado por mudanças políticas, 

econômicas e sociais nas últimas décadas. O coletivo destas empresas parece tender a seguir 

um comportamento pecking order sendo o endividamento e a emissão de ações opções de 
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financiamento que seguem o uso de fluxo de caixa. Adicionalmente, destaque-se o adverso 

efeito da concentração de propriedade sobre a capacidade de emissão de ações destas 

empresas o que indica receio de perda de controle como também receio de expropriação por 

parte de investidores externos. Efeito diverso da concentração de propriedade em distintos 

mercados indica a possibilidade de características específicas de países que podem estar 

interferindo nos custos de agência decorrentes da alta concentração com efeito na capacidade 

de captação de fundos através de endividamento. 

Por fim, como sugestão para trabalhos futuros, indica-se a ampliação da amostra, 

considerando outras economias emergentes similares aos países da América Latina. Além 

disso, recomenda-se o não tratamento do endividamento de forma homogênea, ou seja, 

analisar o impacto dos recursos subsidiadas nas empresas, principalmente nos países latino-

americanos, que são dependentes dessas fontes de financiamento, que apresentam 

particularidades, como: taxas de juros abaixo do praticado no mercado, parcelamento em 

inúmeros meses, longo prazo de carência para começar a pagar e inúmeros outros benefícios. 

Destarte, sugere-se a utilização de mais determinantes que sejam capazes de explicar o 

financiamento das empresas, entre eles aspectos institucionais e econômicos dos países. 
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