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RESUMO 

De acordo com a teoria de Modigliani e Miller é irrelevante a forma de financiamento para o 

valor da empresa de modo que seria indiferente para a empresa a decisão sobre a fonte de 

financiamento. Entretanto, a literatura tem proposto teorias e documentado evidência de 

fatores que interferem nesta escolha. Neste arcabouço de pesquisa, estão as teorias Trade-off, 

Pecking order, Custos de agência e Market timing. Sob o marco teórico da Teoria da Agência, 

prevê-se que os Custos de agência são capazes de interferir na decisão sobre a forma de 

financiamento. O objetivo deste trabalho é analisar os possíveis fatores determinantes da 

estrutura de capital da empresa brasileira, sob distintos enfoques teóricos, com foco nas 

proposições associadas aos Custos de agência. O trabalho analisa o efeito da estrutura de 

propriedade, especificamente da concentração propriedade, sobre a estrutura de capital. Sob 

este arcabouço teórico, hipotetiza-se que acionistas controladores podem fazer uso da política 

de endividamento como instrumento de monitoramento da direção executiva, como também 

forma de financiamento preferencial para evitar ameaça ao poder de controle com a emissão 

de ações. A estimação de modelos explicativos da estrutura de capital foi realizada por 

mínimos quadrados ordinários (OLS), mínimos quadrados generalizados para dados em 

painel (XTGLS) e método generalizado de momentos (GMM). Para uma amostra de 2.324 

observações anuais de 266 empresas listadas na BOVESPA, no período de 1996 a 2012. Os 

resultados indicam que, de fato, a concentração de propriedade tem uma influência positiva 

forte sobre o endividamento. Quando é analisado o efeito quadrático da concentração de 

propriedade, verifica-se uma relação negativa quadrática entre concentração de propriedade e 

capacidade de endividamento da empresa. Esta relação indica que a concentração tem um 

efeito positivo até certo ponto limite, quando, a partir de então, o excesso de concentração tem 

um efeito adverso sobre a capacidade de financiamento externo da empresa, provavelmente 

devido a problemas de assimetria informativa, e de custos de falência. Adicionalmente, é 

destacado o forte efeito positivo do tamanho da empresa, da oportunidade de investimento e 

do grau de tangibilidade dos ativos sobre a capacidade de endividamento, conforme previsto 

teoricamente. Por outro lado, a rentabilidade apresenta efeito negativo sobre o endividamento, 

sendo uma indicação de que a empresa brasileira está utilizando lucro retido para financiar-se 

o que está de acordo com a teoria Pecking order. 

 



viii 

 

Palavras-chave: Estrutura de Capital; Concentração de Propriedade; Brasil. 

ABSTRACT 

According to the theory of Modigliani and Miller's irrelevant how to finance the value of 

the company so that the company would be indifferent to the decision on the funding 

source. However, the literature has proposed theories and documented evidence of factors 

affecting this choice. In this framework of research are theories Trade-off, Pecking order, 

Agency costs and timing Market. In the theoretical framework of the Theory of Agency, 

is expected that agency costs are likely to interfere in the decision on how to finance. The 

objective of this paper is to analyze the possible determinants of capital structure of 

Brazilian company, under different theoretical approaches, focusing on propositions 

associated with agency costs. This study examines the effect of ownership structure, 

specifically the ownership concentration on capital structure. Under this theoretical 

framework hypothesized that controlling shareholders can make use of debt policy as an 

instrument for monitoring the executive management, as well as form of preferential 

financing to avoid the threat of power control with the issuing of shares. The estimation 

of explanatory models of capital structure was performed by ordinary least squares 

(OLS), generalized least squares for data in panel (XTGLS) and generalized method of 

moments (GMM). For a sample of 2.324 annual observations of 266 companies listed on 

the BOVESPA, from 1996 to 2012. The results indicate that, in fact, the ownership 

concentration has a strong positive influence on leverage. When we analyze the quadratic 

effect of ownership concentration, there is a negative quadratic relationship between 

ownership concentration and debt capacity of the company. This relationship indicates 

that concentration has a positive effect to some extent limit when, thereafter, the excess 

concentration has an adverse effect on the ability of external finance company, probably 

due to problems of information asymmetry and cost bankruptcy. Additionally, it 

highlighted the strong positive effect of firm size, investment opportunity and the degree 

of asset tangibility on debt capacity, as predicted theoretically. On the other hand, 

profitability has a negative effect on the debt, being an indication that the Brazilian 

company is using retained earnings to fund itself which is in agreement with the theory 

Pecking order. 

 

Keywords: Capital Structure; Ownership Concentration; Brazil. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1  Contextualização 

A estrutura de capital das empresas é um dos principais temas das finanças 

corporativas (CORREA; BASSO; NAKAMURA, 2013; DAVID; NAKAMURA; BASTOS, 

2009; TERRA, 2009). O assunto está relacionado como as empresas utilizam o capital próprio 

e o capital de terceiros para financiar seus projetos. O capital próprio seria os recursos que a 

empresa obtém de si mesma através da retenção de lucros, ao passo que o capital de terceiros 

seria os recursos obtidos através de dívidas. 

O assunto começou a ser mais discutido depois dos trabalhos de Modigliani e 

Miller (1958), no qual os autores afirmam ser irrelevante a forma de financiamento de uma 

empresa para o seu valor. Muitos artigos já foram realizados e teorias foram elaboradas 

tentando determinar os principais fatores que influenciam a utilização de capital próprio ou de 

terceiros pelas empresas e se a forma como esses são utilizados afetaria o valor da empresa. 

A estrutura de capital é um tema muito importante para o desenvolvimento e a 

sustentação das empresas. O tema é tão importante que não é discutido apenas na área 

financeira da companhia, sendo comum toda a entidade discutir a necessidade de capital e 

como o mesmo deve ser utilizado (MARQUES, 2011). 

As duas principais teorias que são testadas em trabalhos empíricos e dominam a 

discussão sobre a estrutura de capital das empresas são: a Trade-off e a Pecking order. 

Contudo, não há um consenso em afirmar em definitivo qual teoria explica melhor a estrutura 

de capital e seus determinantes (CAMPOS; NAKAMURA, 2013; CORREA; BASSO; 

NAKAMURA, 2013; POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2010). A teoria dos Custos de agência e a 

teoria do Market timing também estão presentes em trabalhos empíricos sobre estrutura de 

capital e suas suposições já encontraram resultados que mostram a sua importância no 

contexto das teorias sobre estrutura de capital. 

A teoria Trade-off acredita que a empresa se financiar através de dívidas pode ser 

benéfico, em função do benefício fiscal dos juros das dívidas (MYERS, 1984). 

A teoria Pecking order defende que há uma hierarquia nas fontes de 

financiamento usadas pelas entidades em função dos custos, sendo a retenção de lucros a 
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primeira fonte de financiamento, seguida pelo financiamento por meio de dívidas e por último 

a emissão de ações (MYERS; MAJLUF, 1984; MYERS, 1984). 

A teoria dos Custos de agência baseia-se na ideia de que os gestores de empresas 

podem utilizar seu posicionamento estratégico para benefício próprio ao invés de tentar 

maximizar a riqueza dos proprietários, que deveria ser sua função. Assim como conflitos entre 

gestores e proprietários, a relação com o mercado de financiamento também pode afetar a 

estrutura de capital (JENSEN; MECKLING, 1976). 

A teoria do Market timing sugere uma conduta oportunista das empresas no uso 

do financiamento por emissão de ações. Esta teoria propõe que empresas emitiriam suas ações 

no mercado quando elas estivessem supervalorizadas e recomprariam quando os valores 

estivessem baixos (BAKER; WURGLER, 2002). 

Crisóstomo e López-Iturriaga (2011) sugerem que inúmeros fatores, de naturezas 

diferentes podem interferir na forma como as empresas conseguem os recursos do mercado. 

Os autores ressaltam que as diferentes teorias existentes sobre a estrutura de capital têm 

mostrado que aspectos presentes nessas teorias impactam nas políticas de investimento e de 

financiamento para as empresas. 

1.2  Problema de pesquisa 

Considerando a contextualização disposta na seção anterior, e no intuito de 

ampliar o conhecimento a respeito da estrutura de capital, principalmente sobre as empresas 

brasileiras, procura-se com o presente estudo a obtenção de informações teórico-empíricas 

sobre tal tema, buscando respostas ao seguinte questionamento: Quais fatores influenciam a 

estrutura de capital da empresa brasileira? 

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 dois objetivos específicos, a seguir descritos. 

1.3.1  Objetivo geral 

Analisar os possíveis fatores determinantes da estrutura de capital da empresa 

brasileira, com foco principal nas proposições associadas aos Custos de agência. 



3 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

1. Analisar aspectos da concentração de propriedade como capazes de influenciar 

a política de financiamento das empresas. 

2. Investigar a relação entre o endividamento e os fatores apontados pela teoria 

como determinantes da estrutura de capital. 

1.4  Justificativa 

Brito, Corrar e Batistella (2007) destacam que as teorias sobre estrutura de capital 

foram elaboradas em economias desenvolvidas, sendo assim oportuno sua verificação em 

mercados em desenvolvimento como o Brasil. 

Há inúmeros trabalhos teóricos e práticos sobre o tema, contudo a questão ainda 

não está definida e as imperfeições que existem nos mercados emergentes requerem ajustes 

nos modelos já aplicados (ASSAF NETO; LIMA, 2010). 

A contribuição principal deste trabalho está na análise da estrutura de capital sob o 

enfoque da teoria dos Custos de agência ao incorporar a concentração de propriedade como 

possível fator capaz de explicar a estrutura de capital da empresa brasileira. Além disso, este 

trabalho inclui os fatores propostos como determinantes da estrutura de capital sob a ótica de 

distintas teorias utilizadas em estudos internacionais e brasileiros. 

1.5  Estrutura do estudo 

Este trabalho está estruturado em cinco seções, incluindo esta Introdução. A seção 

2 apresenta-se o Referencial Teórico da pesquisa, discutindo os temas: Fontes de 

financiamento, Teorias sobre estrutura de capital e propondo-se as Hipóteses. A terceira seção 

contempla a Metodologia que é composta pela classificação da pesquisa, amostra, modelos e 

variáveis. A quarta seção apresenta e discute os Resultados encontrados. Por fim, a pesquisa 

traz as Considerações Finais do trabalho. 
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2  ESTRUTURA DE CAPITAL E HIPÓTESES 

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

medida em que apresenta uma revisão sobre conceitos e teorias dos principais temas que se 

revelaram relevantes para a estrutura de capital. Inicialmente, realiza-se uma discussão sobre 

as Fontes de financiamento. Em seguida, as Teorias sobre estrutura de capital são exploradas, 

buscando entender as minúcias referentes a cada teoria. E, por fim, são propostas as hipóteses 

de pesquisa. 

2.1  Fontes de financiamento 

Uma empresa pode financiar-se através de capital próprio ou de terceiros. O 

capital próprio, ou interno, está associado a recursos gerados internamente pela empresa. No 

Brasil a retenção de lucros para investimentos está prevista no art. 196 da Lei nº 6.404/76: 

Art. 196. A assembléia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, 

deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de 

capital por ela previamente aprovado. 

§ 1º O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da 

retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e 

aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) 

exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. 

§ 2
o
 O orçamento poderá ser aprovado pela assembléia-geral ordinária que deliberar 

sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a 

um exercício social. 

Já o capital de terceiros está associado à captação de empréstimos e 

financiamentos junto às instituições financeiras que compõem o mercado de capitais. Assaf 

Neto e Lima (2010) afirmam que as linhas de financiamento no Brasil apresentam inúmeras 

diferenças quando comparadas com economias desenvolvidas, podendo-se enumerar três 

principais: (i) altos encargos financeiros; (ii) baixa oferta de crédito de longo prazo e (iii) 

restrições a ofertas de novas ações e debêntures no mercado, devido o mercado de capitais 

brasileiros ainda ser pouco desenvolvido. 

Além dos recursos provenientes da captação de empréstimos e financiamentos, a 

empresa poderá aumentar seu capital através da emissão de novas ações no mercado 

financeiro. 
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O quadro 1 apresenta uma estrutura do Balanço Patrimonial, no qual as origens 

dos recursos encontram-se do lado direito do balanço. O lado esquerdo (Ativo) representa as 

aplicações desses recursos, que resultarão nos benefícios econômicos futuros para a empresa. 

Quadro 1 – Balanço Patrimonial simplificado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O capital de terceiros é dividido em passivo circulante e passivo não circulante. 

Para Matarazzo (2010) o capital de terceiros também pode ser dividido em passivo 

operacional e passivo financeiro. O passivo operacional está relacionado às obrigações 

operacionais de uma empresa, como as operações de compra, produção e venda da entidade. 

Esses passivos decorrem de operações normais da empresa que não são normalmente 

substituídos por capital próprio, pois não há custo nesses passivos e às vezes são créditos 

automáticos para a empresa, como exemplo: salários, tributos e fornecedores 

(MATARAZZO, 2010). 

Ainda de acordo com Matarazzo (2010) o passivo financeiro, também chamado de 

passivo com encargos, seria representado por empréstimos e financiamentos bancários. A 

alavancagem financeira de uma empresa não leva em consideração todo o capital de terceiros, 

mas somente o passivo financeiro. 

Assaf Neto e Lima (2010, p. 135) definem alavancagem financeira como sendo: 

O efeito causado por se tornarem recursos de terceiros emprestados a determinado 

custo, aplicando-os em ativos a outra taxa de retorno: a diferença vai para os 

proprietários e altera, para mais ou menos, o seu retorno sobre o patrimônio líquido. 

Em outras palavras, pela utilização de recursos de terceiros em sua estrutura de 

capital uma empresa pode modificar a rentabilidade do capital próprio. 

Brealey, Myers e Allen (2008) definem estrutura de capital como sendo a 

composição da carteira dos diversos títulos emitidos pela empresa. Para os autores a medida 

que a empresa aumenta a utilização de recursos de terceiros, o risco financeiro cresce 
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consideravelmente. Damodaran (2004) considera o risco financeiro como a probabilidade de a 

empresa receber como retorno sobre um investimento algo incerto. 

A decisão de financiamento para uma empresa é muito complexa, pois é preciso 

analisar vários fatores, como por exemplo: custo de capital; uso de recursos internos através 

da retenção de lucros; capacidade para capitação de recursos externos; escolha entre distintas 

fontes de financiamento externo; possibilidade de captação de recursos externos com 

vencimento no curto, médio e longo prazo.  

Assaf Neto (2012) afirma que as empresas brasileiras apresentam grandes 

dificuldades para conseguir financiamentos, pois o alto nível das taxas de juros do mercado 

brasileiro prejudica investimentos. O autor destaca que as empresas estão adotando uma 

medida mais conservadora, analisando melhor os financiamentos, devido ao elevado custo do 

dinheiro. 

Crisóstomo (2009) verificou que a empresa brasileira realmente encara 

dificuldades para conseguir financiamento externo para seus investimentos em capital físico e 

em inovação, e comenta que os problemas de assimetria informativa da empresa com o 

mercado de crédito parecem ser relevantes no Brasil. A assimetria informativa é caracterizada 

pela diferença de conhecimentos sobre a empresa entre os gestores e o mercado. Os gestores 

têm muito mais conhecimento sobre a situação da empresa e seus projetos e perspectivas de 

crescimento. Por outro lado, o mercado de financiamento sabe sobre a empresa aquilo que lhe 

é fornecido pela gestão. A empresa vai ao mercado de financiamento e apresenta seus projetos 

de investimento a este. Com base no que lhe é apresentado, o mercado deve decidir se 

empresta ou não os recursos à empresa. Neste contexto há a possibilidade do mercado tomar 

decisões equivocadas e financiar projetos com pouco potencial de retorno. Este risco, 

conhecido pelo mercado faz com que ele incorpore esta taxa de risco ao custo de 

financiamento. E esta taxa é paga por todos os demandantes de recursos, os que tenham bons 

projetos são assim penalizados. Esta situação é trabalhada em mais profundidade por Akerlof 

(1970). 

2.2  Teorias sobre estrutura de capital 

Ao longo dos últimos 50 anos foram propostas diferentes teorias tentando explicar 

a forma com as empresas determinam sua estrutura de capital. Modigliani e Miller (1958) 

considerando um mercado de capitais perfeito propuseram que a estrutura de capital é 
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irrelevante para o valor da empresa. Entretanto, a partir das propostas de Modigliani e Miller 

(1958) a pesquisa tem encontrado resultados que mostram a não irrelevância da estrutura de 

capital, pois há fatores que interferem nela. Este avanço na pesquisa indica que, de fato, há 

imperfeições no mercado que ocasionam a não irrelevância da estrutura de capital, como os 

impostos, os custos de agência, custos de falência e assimetria informativa. Estas imperfeições 

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

a teoria dos Custos de agência e a teoria Market timing. 

2.2.1  Teoria de Modigliani–Miller 

Modigliani e Miller (1958) mostraram que em um mercado de capitais perfeito, 

sem impostos e sem custos de transações e de falência, o valor da empresa não é influenciado 

pela sua estrutura de capital e, assim as empresas seriam indiferentes à forma de 

financiamento. Em tal contexto, as empresas não precisariam preocupar-se com a proporção 

mantida entre capital próprio e capital de terceiros, já que o valor da empresa não seria 

afetado pelas decisões relativas à estrutura de capital. 

De acordo com Modigliani e Miller (1958), a regra para a política de investimento 

ideal pela empresa deveria seguir a Proposição III que consta em seu artigo, que afirma que se 

uma empresa está agindo no melhor interesse dos acionistas no momento da decisão, ela irá 

explorar uma oportunidade de investimento, somente se a taxa de retorno sobre o 

investimento for igual ou maior do que seu custo de capital. 

Modigliani e Miller (1958) ainda ressaltam que a má interpretação do alcance da 

Proposição III pode ser evitada, lembrando que esta proposição nos diz apenas que o tipo de 

instrumento utilizado para financiar um investimento é irrelevante. Isso não quer dizer que os 

proprietários (ou gerentes) não tenham motivos para preferir um plano de financiamento por 

outro ou que não há outra política ao nível da empresa. 

Modigliani e Miller (1958) afirmam que estas simplificações drásticas no modelo 

foram necessárias para analisar melhor o problema. Modigliani e Miller (1958) destacam que 

conseguiram atingir seu propósito, e que os novos trabalhos devem ser realizados na direção 

da eliminação de algumas restrições. Percebe-se que Modigliani e Miller (1958) afirmavam 

que seu modelo não era perfeito, e que novos trabalhos deveriam ser realizados considerando 

não um mercado de capitais perfeito. Talvez essa afirmação em seu trabalho motivou o 

aprofundamento nessa área financeira. 
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As premissas propostas por Modigliani e Miller (1958) na prática apresentam 

limitações, pois não considerar os impostos, custos de insolvência financeira, entre outros 

aspectos, dificulta a aplicabilidade de testes ao modelo (DA SILVA JUNIOR, 2012). 

Di Luca e Rambalducci (2003) afirmam que como o mundo não é ideal e perfeito, 

as empresas se beneficiam das fontes de financiamento que lhes proporcionam um custo mais 

baixo de financiamento quando comparados com seus concorrentes. 

As propostas de Modigliani e Miller (1958) são consideradas referências na teoria 

financeira, pois foi a partir delas que surgiram outras teorias que eliminaram algumas 

restrições e consideraram as imperfeições existentes no mercado (CRISÓSTOMO; LÓPEZ-

ITURRIAGA, 2011). 

Posteriormente, Modigliani e Miller (1963) publicaram um novo artigo, 

afirmando que o que haviam informado em seu artigo de 1958 sobre os impostos não estava 

correto. Os autores reconhecem que existem vantagens fiscais em se financiar e que esse 

benefício é maior do que eles tinham sugerido. 

David, Nakamura e Bastos (2009) consideram que a incorporação por Modigliani 

e Miller em 1963 de aspectos tributários em suas proposições, contribuiu qualitativamente 

para o crescimento das teorias sobre estrutura de capital. 

2.2.2  Teoria Trade-off 

A teoria Trade-off propõe que exista um 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 a possibilidade de uso de 

endividamento externo para financiar seus investimentos (MYERS, 1984). A estrutura ótima 

de capital consiste no balanceamento que deve haver entre o benefício fiscal da dívida e os 

custos das dificuldades financeiras. 

Myers (1984) fez uma análise da teoria Trade-off mostrando que à medida que a 

empresa aumenta o seu nível de endividamento, vai ampliando também seu benefício fiscal, o 

que leva a empresa a aumentar seu valor. No entanto, é necessário ressaltar que, conforme se 

aumenta o endividamento, elevam-se, os custos das dificuldades financeiras e o risco de 

falência. Portanto, a empresa deve ir mensurando os impactos dos benefícios fiscais e das 

dificuldades financeiras de tal forma que atinja um ponto de endividamento que maximize o 
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seu valor sem que comece a pagar algum preço devido à elevação do risco de falência. A 

Figura 1 mostra o que prevê a teoria Trade-off. 

Figura 1 – Representação da teoria Trade-off 

 
Fonte: Myers (1984). 

Nessa situação proposta pela teoria Trade-off, a empresa deve revê sua meta de 

estrutura de capital de tempos em tempos. Isto ocorre justamente para verificar se os 

benefícios fiscais gerados pelos juros de empréstimos e financiamentos estão compensando o 

risco de se aumentar os custos das dificuldades financeiras e os custos de agência ao se 

financiar por capital de terceiros. 

 

2.2.3  Teoria Pecking order 

Para a teoria Pecking order de Myers e Majluf (1984) e Myers (1984) há uma 

hierarquia ou preferência, por fontes de financiamento a serem utilizadas nos investimentos da 

empresa. Eles partem da suposição de mercados de capitais perfeitos, exceto pela presença de 

assimetria informativa e seleção adversa. 
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Essa informação assimétrica diz que gerentes de empresas ou diretores têm 

informações privadas sobre as características do fluxo de retorno da empresa ou de 

oportunidades de investimento, que não é conhecida a investidores comuns. Já a seleção 

adversa seria a não capacidade de um comprador ter todas as informações que necessita para 

comprar algo, já o vendedor dispõe de todas as informações necessárias e para Akerlof (1970) 

o vendedor terá o comportamento oportunista. 

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. 

Myers e Majluf (1984) acreditam que há essa hierarquia haja vista que a empresa 

irá tentar maximizar seu valor através da fonte de financiamento que tenha menos custo 

monetário e informativo para a empresa. 

De acordo com essa teoria, 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. E em último 

caso a ser utilizada pelos diretores da empresa estaria a emissão de ações, pois essa emissão 

tem reflexo no valor da ação, na divisão de dividendos e influência na estrutura de 

propriedade da empresa, o que não é bem visto pelos atuais acionistas principais. 

Santos, Kühl e Cherobim (2007) afirmam que esta ordem de preferência deve-se 

ao fato que recursos internos não apresentam custos de transações, sendo assim benéfica sua 

utilização. As dívidas sinalizam ao mercado informações positivas, pois demonstra que as 

instituições financeiras estão disponibilizando créditos a essas 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. 

Através da teoria Pecking order é possível compreender o motivo das empresas 

lucrativas contraírem menos dívida, pois o lucro gerado internamente na empresa pode ser 

utilizado como fonte de financiamento, já as empresas que têm menos lucro precisariam 

captar recursos através de capital de terceiros para poder financiar seus projetos (BASTOS; 

NAKAMURA; BASSO, 2009). 
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2.2.4  Teoria dos Custos de agência 

Jensen e Meckling (1976) definem uma relação de agência como um contrato em 

que uma ou mais pessoas (principal) contratam outra pessoal (agente) para realizar algum 

serviço em seu nome, onde o agente terá autoridade para tomar decisões. Como o agente tem 

conhecimento mais aprofundado do funcionamento organizacional bem como de suas 

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

completamente o agente, o mesmo tem um incentivo a comportar-se inadequadamente 

(CRISÓSTOMO; LÓPEZ-ITURRIAGA, 2011). 

Há inúmeras situações que se o agente praticar pode dificultar a situação da 

empresa, citam-se como exemplos: 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, deixa o principal sujeito às consequências de seus atos. 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). 

Jensen e Meckling (1976) propõem que os custos de agência sejam a soma entre: 

os gastos de monitoramento pelo principal para o agente, os gastos realizados pelo agente para 

confirmar que a sua atuação não prejudicou o principal e a perda 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 (1986) admite que a dívida tem capacidade/potencial para reduzir os custos 

de agência, pois através da dívida há um menor fluxo de caixa livre, reduzindo os gastos a 

critério do agente, que tendo poucos recursos livres deverá utilizá-los da melhor forma 

possível. 

2.2.5  Teoria Market timing 

Baker e Wurgler (2002) referem-se ao Market timing como sendo à prática 

oportunista de emissão de ações quando elas estão valorizadas e recompra a preços baixos, 

tendo a empresa com isto um comportamento oportunista. A intenção de tal prática é explorar 

flutuações temporárias no custo de capital próprio em relação ao custo de outras formas de 

capital. Surge-se devido a isso um problema de seleção adversa. 
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Baker e Wurgler (2002) afirmam haver evidência de Market timing em 4 tipos de 

estudos, a saber: 

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

a emitir ações em vez de dívida, quando o valor de mercado é alto, quando comparado ao 

valor contábil e o valor de mercado passado, e tendem a recomprar quando estão baixas. 

2. As análises dos retornos das ações de longo prazo 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 

capital quando o 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. Para Baker e Wurgler (2002) este pode ser considerado o estudo mais relevante. 

Crisóstomo e López-Iturriaga (2011) acreditam que a emissão de novas ações 

pode ser considerada como uma notícia boa para o mercado se, forem realizadas para captar 

recursos que financiarão as oportunidades de crescimento das empresas. Se for feito apenas 

através de ganho sobre a valorização das ações pelo mercado, é uma notícia ruim. 

2.2.6  Determinantes esperados sob distintos enfoques teóricos 

O quadro 2 mostra os determinantes utilizados no presente estudo e a relação 

esperada por cada teoria apresentada nos tópicos anteriores. 
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Quadro 2 – Relação entre os determinantes e o endividamento 

Determinantes 
Teoria 

Trade-off 

Teoria  

Pecking order 

Teoria dos  

Custos de agência 

Teoria  

Market timing 

Concentração de 

Propriedade 
    Positiva ( + ) Negativa ( - ) 

Rentabilidade Positiva ( + ) Negativa ( - ) Positiva ( + ) Negativa ( - ) 

Tamanho Positiva ( + ) Negativa ( - )  Positiva ( + ) Negativa ( - ) 

Tangibilidade Positiva ( + ) 
 

Positiva ( + ) Negativa ( - ) 

Oportunidades de 

investimento 
Positiva ( + ) Positiva ( + ) Positiva ( + ) Negativa ( - ) 

Crescimento Positiva ( + ) Positiva ( + ) Positiva ( + ) Negativa ( - ) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Percebe-se que cada teoria tem sua relação, a teoria Trade-off baseia-se na ideia 

da utilização da dívida como benefício fiscal, logo seria benéfico se financiar através de 

dívidas. A teoria Pecking order defende que há uma ordem de preferência nas fontes de 

financiamento, sendo a utilização de lucros retidos a primeira forma, se o mesmo não for 

suficiente a outra forma será a dívida, a relação positiva para os determinantes oportunidades 

de investimento e crescimento nessa teoria é explicado porque um nível alto de oportunidades 

de investimento e crescimento demanda mais recursos para a empresa do que ela pode gerar, e 

teriam que buscar esses recursos através de dívida. Para a teoria dos Custos de agência as 

relações são positivas porque para ela a empresa sempre tentará deixar o mínimo valor de 

caixa possível para que o agente não utilize este recurso de forma desnecessária, portanto 

sempre que possível utilizará a dívida como forma de controle. Na teoria Market timing as 

relações são negativas, pois essa teoria acredita que a empresa sempre tem comportamento 

oportunista e tentará se beneficiar de todas as formas, preferindo emitir ações ao invés de se 

financiar por dívidas. 

2.3  Hipóteses de pesquisa 

As hipóteses de pesquisa baseiam-se na revisão de literatura realizada nos tópicos 

anteriores, foram utilizados seis fatores considerados como explicativos da estrutura de capital 

da empresa brasileira. Os fatores são: Concentração de Propriedade, Rentabilidade, Tamanho, 

Tangibilidade, Oportunidades de investimento e Crescimento. 
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2.3.1  Concentração de Propriedade 

A alta concentração de votos contribui para o conflito de agência nas empresas do 

Brasil. O conflito no Brasil também ocorre entre os acionistas majoritários e os minoritários, 

diferentemente dos países desenvolvidos no qual o conflito de agência é somente entre os 

administradores e acionistas (SARLO NETO; LOPES; DALMÁCIO, 2010). Crisóstomo e 

López-Iturriaga (2011) e Driffield, Mahambare e Pal (2007) consideram que a influência da 

estrutura de propriedade na política de financiamento de uma empresa ainda apresenta muitos 

questionamentos. 

Os acionistas das empresas com alta concentração de propriedade preferem 

continuar com a estrutura de capital que garanta o seu direito de propriedade de controle sobre 

a gestão (GANGULI, 2013). Assim, os acionistas majoritários provavelmente preferem 

recorrer a dívidas, ao invés da abertura de capital, emissão de ações ou outro meio que possa 

diminuir o controle da empresa. Ganguli (2013), estudando as empresas indianas no período 

de 2004 a 2009, verificou que a concentração de propriedade influencia a estrutura de capital 

positivamente, ou seja, na medida em que se aumenta a concentração de propriedade 

aumenta-se a capacidade de endividamento nas empresas da Índia. 

Para a teoria dos Custos de agência o proprietário deve deixar o mínimo valor de 

caixa possível para que o agente não possa utilizar este fluxo de caixa a seu critério, para 

diminuir este fluxo de caixa livre os proprietários podem está incorrendo em dívidas. 

Bokpin e Arko (2009) analisaram o efeito da concentração de propriedade no 

endividamento das empresas de Gana e verificaram uma relação positiva com o 

endividamento de longo prazo. Os autores acreditam que as empresas ganesas preferem à 

dívida devido ao benefício fiscal, que terá como efeito o aumento da riqueza dos acionistas. 

Céspedes, González e Molina (2010) analisando os países da América Latina no 

período de 1996 a 2005 encontraram uma relação quadrática positiva entre a concentração de 

propriedade e o endividamento, indicando um efeito negativo da concentração de propriedade 

que se inverte a partir de certo limite quando a concentração passa a ser benéfica para o 

financiamento externo. Os autores ressaltam que os altos níveis de concentração de 

propriedade nos países latino-americanos confirmam as teorias financeiras que as empresas se 

financiam por meio de dívidas ao invés da emissão de ações para não perder o controle 

acionário. Céspedes, González e Molina (2010) destacam ainda que o Brasil e o Chile foram 

os países que obtiveram os resultados mais significativos para a concentração de propriedade. 
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Contudo, não há uma unanimidade sobre a concentração de propriedade nos 

estudos, Shyu (2013) analisando as empresas de Taiwan no período de 1999 a 2007 constatou 

que a concentração de propriedade não afeta a estrutura de capital. Kim, Rhim e Friesner 

(2007) examinaram a estrutura de capital na Coréia do Sul e encontram evidências de que a 

concentração de propriedade se mostra significante negativamente, a medida que aumenta-se 

a concentração de propriedade o endividamento diminui. Al-Najjar e Taylor (2008) também 

encontraram uma relação negativa entre a concentração de propriedade e o endividamento, o 

estudo foi nas empresas da Jordânia. 

Esta argumentação teórica, aliada à evidência prévia motiva a proposição da 

hipótese de que o acionista controlador da empresa brasileira estaria usando a política de 

endividamento como instrumento de monitoramento da direção executiva, como também 

pode ter rejeição à ameaça de perda do controle através de emissão de ações. Estas razões 

propõem um efeito positivo linear da concentração de propriedade sobre o nível de 

endividamento da empresa brasileira nos termos da hipótese 1a. 

Hipótese 1a: Há uma relação positiva entre a concentração de propriedade e o 

endividamento. 

Adicionalmente, a literatura tem documentado que o entorno legal e institucional 

parece estar associado a determinadas características da estrutura de propriedade. Em 

mercados com pouca proteção legal a acionistas, a concentração de propriedade pode ser uma 

forma de auto proteção aos seus interesses exercida pelos acionistas (LA PORTA et al., 1998; 

2000). Em países de Lei Civil, nos quais acionistas minoritários estão menos protegidos (LA 

PORTA et al., 1998; 2000) e a propriedade apresenta mais elevados níveis de concentração, a 

auto proteção exercida por grandes acionistas controladores pode também ocasionar um outro 

problema que é a possível expropriação de acionistas minoritários por parte destes grandes 

acionistas através dos chamados benefícios privados de controle (DYCK; ZINGALES, 2004). 

Neste contexto, a elevada concentração de propriedade sugere uma relação não linear entre 

concentração de propriedade e valor da empresa, associando um efeito positivo devido ao 

maior poder de monitoramento da direção executiva a um efeito negativo como conseqüência 

do efeito expropriação advindo de elevados níveis de benefícios privados de controle. Este 

efeito da concentração também pode ser refletido no financiamento dos projetos de 

investimento da empresa. Grandes acionistas controladores com muitos benefícios privados 
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de controle podem ser levados a explorar oportunidades de investimento oportunistamente em 

seu próprio benefício. Esta possibilidade de mal uso de projetos de investimento pode fazer 

com que o mercado não seja tão propenso a financiar projetos de investimento de empresas 

com estas características, como proposto na hipótese 1b. 

Hipótese 1b: Há uma relação quadrática negativa entre a concentração de propriedade e o 

endividamento. Esta relação é positiva até um determinado limite de 

concentração quando o excesso de benefícios privados de controle podem 

prejudicar a relação com o mercado de financiamento e, então, a relação 

passa a ser negativa. 

2.3.2  Rentabilidade 

Bevan e Danbolt (2002) afirmam que as empresas mais rentáveis devem ter 

menos dívida, porque os níveis elevados de lucros fornecem um alto nível de recursos 

internos. Consistente com a teoria Pecking order, os artigos de Bevan e Danbolt (2002), 

Rajan e Zingales (1995), Titman e Wessels (1988) em países desenvolvidos, Booth et al. 

(2001) e Chen (2004) em países em desenvolvimento, todos encontraram uma relação 

negativa entre índices de endividamento e rentabilidade. 

Bastos, Nakamura e Basso (2009) analisaram os fatores determinantes da 

estrutura de capital das empresas do Chile, Brasil e México no período de 2001 a 2006 e 

verificaram que a rentabilidade apresentou significância negativa para o endividamento das 

empresas. 

Haron (2014), em estudo recente sobre a estrutura de capital na Malásia, Tailândia 

e Singapura no período de 2000 a 2009 resolveu utilizar seis medidas de endividamento, e de 

13 fatores como capazes de determinar a capacidade de endividamento. A amostra conteve 

790 empresas da Malásia, 269 empresas da Tailândia e 546 empresas de Singapura. A 

rentabilidade se mostrou significativa negativamente para quase todas as seis medidas de 

endividamento na Malásia e Tailândia. Em Singapura a rentabilidade também se mostrou 

significativa, mas variava o sinal dependendo da medida de endividamento que se utilizava. 

Correa, Basso e Nakamura (2013), analisando as maiores empresas brasileiras, 

verificaram uma relação negativa para rentabilidade. Segundo os autores a teoria Pecking 

order explica mais a estrutura de capital das maiores empresas brasileiras do que a teoria 
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Trade-off. O período de análise do estudo é de 1999 a 2004 e foram utilizados dados em 

painel e a utilização do GMM. De acordo com a teoria Pecking order propõe-se a hipótese 2. 

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

2.3.3  Tamanho 

O tamanho, para Rajan e Zingales (1995), é outro fator que pode interferir na 

capacidade de endividamento da empresa. As empresas maiores tendem a dispor de mais 

garantias (collateral) para captar financiamento externo, tendem a ter mais elevado fluxo de 

caixa, e também têm mais tempo no mercado o que pode contribuir para melhor reputação. De 

acordo com a teoria dos Custos de agência a dívida pode ser um instrumento usado para 

monitoração da direção executiva ao comprometer fluxo de caixa com o pagamento de dívida 

e assim reduzir o fluxo de caixa livre nas mãos direção executiva, notadamente quando a 

empresa dispõe de poucas oportunidades de crescimento (LÓPEZ-ITURRIAGA; 

CRISÓSTOMO, 2010). Como empresas maiores tendem a ter atingido estágio de maturidade 

que reduz as oportunidades de crescimento, ao mesmo tempo em que dispõem de mais fluxo 

de caixa livre, é provável que os acionistas controladores de empresas maiores recorram ao 

uso de dívida como mecanismo de controle da direção executiva o que contribuiria para o 

mais elevado nível de endividamento de empresas de grande porte. 

Chen (2004) estudando as empresas chinesas verificou uma relação positiva entre 

o endividamento total e o tamanho e uma relação negativa entre o endividamento de longo 

prazo e o tamanho. 

Buferna, Bangassa e Hodgkinson (2008) analisaram a estrutura de capital das 

empresas da Líbia, e apresentaram resultados sugerindo que a teoria Trade-off se sobrepõe a 

Pecking order, pois as variáveis rentabilidade e tamanho se mostraram significativas 

positivamente. O período analisado foi de 1995 a 1999 e a amostra é composta por 55 

empresas, sendo 32 empresas públicas e 23 empresas privadas. A terceira hipótese de 

pesquisa é: 

Hipótese 3: Há uma relação positiva entre o tamanho e o endividamento. 
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2.3.4  Tangibilidade 

De acordo com Rajan e Zingales (1995) se uma empresa tem muitos ativos 

tangíveis, eles podem ser utilizados como garantia, e chegam à conclusão que é mais fácil os 

credores fornecerem empréstimos para essas empresas. 

Chen (2004) estudando as empresas chinesas listadas na bolsa de valores da China 

verificou uma relação positiva entre o endividamento e a tangibilidade. Para Chen (2004), os 

resultados do estudo empírico confirmam que a moderna teoria financeira aplicado nos países 

do ocidente pode ser aplicada em parte nas empresas chinesas. 

Rajan e Zigales (1995) analisando os determinantes da estrutura de capital das 

empresas dos países que compõem o G7 (Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, 

Reino Unido e Canadá) no período de 1987 a 1991, verificaram que a tangibilidade se 

mostrou significante positivamente em todos os países, menos na Itália. 

Albanez e Valle (2009), após a análise de 133 empresas de capital aberto 

brasileiras no período de 1997 a 2007, concluíram que o endividamento está positivamente 

relacionado à tangibilidade. A quarta hipótese de pesquisa é: 

Hipótese 4: Há uma relação positiva entre a tangibilidade e o endividamento. 

2.3.5  Oportunidades de investimento 

Brainard e Tobin (1968) e Tobin (1969) propuseram a razão q como sendo a 

divisão entre o valor de mercado de uma determinada empresa e o valor de reposição dos 

ativos da mesma, que recebeu posteriormente a denominação de q de Tobin. Famá e Barros 

(2000) afirmam que o q de Tobin pode ser definido como um indicador de oportunidades de 

investimento de uma empresa. 

Se o valor de mercado de uma determinada empresa for maior que o valor de 

reposição dos ativos desta empresa (q de Tobin > 1) é aconselhado que a empresa invista. 

Enquanto se ocorrer o inverso (q de Tobin < 1) é considerado um desestímulo para a empresa 

fazer investimentos (CRISÓSTOMO, 2011; FAMÁ; BARROS, 2000; KAMMLER; ALVES, 

2009). Logo, a quinta hipótese é: 
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Hipótese 5: Há uma relação positiva entre a oportunidade de investimento e o 

endividamento. 

2.3.6  Crescimento 

Para Correa (2006) as empresas que apresentam altas taxas de crescimento 

demandam mais recursos, pois os gerados internamente não são suficientes. Logo, necessitam 

de mais recursos e precisariam contrair dívidas para permanecerem com crescimentos 

elevados. 

O estudo de Kouki e Said (2012) revelou que nas empresas francesas o 

crescimento está relacionado positivamente com o endividamento. O período analisado pelos 

autores compreendeu os anos de 1997 a 2007 e obteve 2684 observações. Chen (2004) 

também encontrou uma relação positiva entre endividamento e o crescimento. 

Brito, Corrar e Batistela (2007) constataram, analisando o período de 1998 a 

2002, uma relação positiva entre o crescimento e endividamento. A amostra foi composta 

pelas 500 maiores empresas que atuam no Brasil, tendo empresas de capital aberto e fechado. 

A sexta hipótese é: 

Hipótese 6: Há uma relação positiva entre o crescimento e o endividamento. 
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3  METODOLOGIA 

3.1  Classificação da pesquisa 

Quanto ao objetivo do estudo, de analisar os possíveis fatores determinantes da 

estrutura de capital da empresa brasileira, a pesquisa se classifica em descritiva, pois descreve 

as características de determinada população e estabelece uma relação entre as variáveis (GIL, 

2002). Quanto aos procedimentos, trata-se de pesquisa documental, pois a informação bruta é 

selecionada, tratada e interpretada, visando tirar dela algum sentido (BEUREN et al., 2010). 

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa se classifica como quantitativa, já 

que, segundo Martins e Theóphilo (2009, p. 107) “as pesquisas quantitativas são aquelas em 

que os dados e as evidências coletadas podem ser quantificados, mensurados. Os dados são 

filtrados, organizados e tabulados, enfim, preparados para serem submetidos a técnicas e/ou 

testes estatísticos”. 

3.2  Amostra 

Este trabalho utilizou os dados econômicos e financeiros das empresas listadas na 

Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) no período entre 1996 a 2012. A base de dados 

do sistema Economática® é a fonte das informações. Tal sistema contém informações 

financeiras de todas as empresas de capital aberto que atuam no mercado brasileiro. 

Devido às demonstrações das empresas do setor financeiro (bancos, companhias 

de seguros e de investimentos) apresentar uma estrutura muito diferente das empresas não 

financeiras, as mesmas são excluídas da amostra. Foram excluídas ainda da amostra as 

observações das empresas que apresentaram valores negativos para o ativo total e o 

patrimônio liquido. As observações das empresas que não apresentaram todos os dados 

relativos às variáveis do modelo proposto foram excluídas. As empresas com menos de quatro 

anos consecutivos de observações válidas também foram excluídas, devido ao uso da técnica 

de dados em painel e o método GMM. 

Para eliminar o efeito de valores extremos (outliers) que podem impactar a 

amostra, utilizou-se o processo de “winsorize”. Cleary (1999 e 2006) definiu o processo 

estabelecendo um valor de corte superior e inferior, os valores que excedem aos valores de 

corte são atribuídos o valor de corte como valor destas observações. A utilização do 
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“winsorize” tem como principal vantagem permitir o uso de um número maior de 

observações, pois é comum em pesquisas eliminar as observações que apresentam outliers. A 

utilização deste processo é comum em trabalhos internacionais (BHAGAT; MOYEN; SUH, 

2005; CLEARY, 1999 e 2006; CRISÓSTOMO, 2011). Foi seguido o mesmo procedimento 

de Crisóstomo (2011), que considerou os percentis 1% e 99% como limites de corte. 

A amostra final é constituída por um painel com 2.324 observações, relativas a 

266 empresas. 

Tabela 1 - Distribuição temporal das observações 

Ano N. observ. % 

1996 4 0,17 

1997 17 0,73 

1998 90 3,87 

1999 137 5,90 

2000 153 6,58 

2001 161 6,93 

2002 158 6,80 

2003 155 6,67 

2004 157 6,76 

2005 148 6,37 

2006 152 6,54 

2007 173 7,44 

2008 169 7,27 

2009 174 7,49 

2010 170 7,31 

2011 158 6,80 

2012 148 6,37 

Total 2.324 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A tabela 2 detalha a composição setorial da amostra. Conforme se observa, a 

amostra está composta por 2.324 observações anuais de 266 empresas de 15 setores da 

economia. A classificação setorial é aquela adotada pelo sistema Economática®. Setores com 

menos de 4 empresas foram classificados sob a denominação setorial outros. 
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Tabela 2 - Distribuição setorial da amostra 

Setor N. observ. % 

 

N. empresas % 

Alimentos e Bebidas 128 5,51 

 

18 6,77 

Comércio 127 5,46 

 

12 4,51 

Construção 152 6,54 

 

18 6,77  

Eletroeletrônico 69 2,97 

 

7 2,63 

Energia Elétrica 353 15,19 

 

36 13,53 

Maquinas Industriais 42 1,81 

 

4 1,50 

Minerais 65 2,80 

 

6 2,26 

Papel e Celulose 68 2,93 

 

6 2,26  

Petróleo e Gás 76 3,27  

 

8 3,01 

Químico 189 8,13 

 

24 9,02 

Siderurgia e Metalurgia 232 9,98 

 

24  9,02 

Telecomunicações 74 3,18 

 

7 2,63 

Têxtil 195 8,39 

 

24 9,02 

Veículos e peças 126 5,42 

 

15 5,64 

Outros 428 18,42 

 

57 21,43 

Total  2.324 100,00 

 

266 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.3  Modelos e Variáveis 

O estudo envolveu cinco modelos estatísticos, como existem três tipos de 

endividamento (variável dependente) o estudo terá quinze regressões. Os modelos 

matemáticos utilizados são assim definidos: 

ENDᵢ,t = α + β1CPROP1ᵢ,t + β2CPROP1²ᵢ,t + β3RENTᵢ,t + β4TAMᵢ,t + β5TANGᵢ,t + β6OINVᵢ,t + 

β7CRESCᵢ,t + Ɛ    (1) 

ENDᵢ,t = α + β1CPROP2ᵢ,t + β2CPROP2²ᵢ,t + β3RENTᵢ,t + β4TAMᵢ,t + β5TANGᵢ,t + β6OINVᵢ,t + 

β7CRESCᵢ,t + Ɛ    (2) 

ENDᵢ,t = α + β1CPROP3ᵢ,t + β2CPROP3²ᵢ,t + β3RENTᵢ,t + β4TAMᵢ,t + β5TANGᵢ,t + β6OINVᵢ,t + 

β7CRESCᵢ,t + Ɛ    (3) 

ENDᵢ,t = α + β1CPROP4ᵢ,t + β2CPROP4²ᵢ,t + β3RENTᵢ,t + β4TAMᵢ,t + β5TANGᵢ,t + β6OINVᵢ,t + 

β7CRESCᵢ,t + Ɛ    (4) 
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ENDᵢ,t = α + β1CPROP5ᵢ,t + β2CPROP5²ᵢ,t + β3RENTᵢ,t + β4TAMᵢ,t + β5TANGᵢ,t + β6OINVᵢ,t + 

β7CRESCᵢ,t + Ɛ    (5) 

Em que: ENDᵢ,t é o endividamento da empresa i no ano t; α é o intercepto da reta; 

β são os coeficientes angulares; CPROPᵢ,t, CPROP²ᵢ,t, RENTᵢ,t, TAMᵢ,t, TANGᵢ,t, OINVᵢ,t e 

CRESCᵢ,t são as variáveis independentes da empresa i no ano t e Ɛ é o termo de erro. 

As variáveis dependentes são o endividamento de curto prazo, endividamento de 

longo prazo e o endividamento total; as variáveis explicativas (independentes) são: 

concentração de propriedade, concentração de propriedade², rentabilidade, tamanho, 

tangibilidade, oportunidades de investimento e crescimento. Suas mensurações são 

estabelecidas no quadro 3. 

Utilizou-se no trabalho a técnica de dados em painel, que faz com que os 

resultados das estimações sejam mais consistentes, pois os dados em painel proporcionam o 

controle da heterogeneidade das empresas individualmente, ou seja, leva as características 

específicas de cada empresa para o painel (ARELLANO; BOVER, 1990; ARELLANO; 

HONORÉ, 2000; BOND, 2002). 

Os modelos foram estimados pelo Método Generalizado de Momentos 

(Generalized Method of Moments – GMM), proposto por Arellano e Bond (1991). O GMM 

permite tratar adequadamente os problemas de endogeneidade nos dados, protegendo as 

estimações de terem resultados tendenciosos (ARELLANO; BOND, 1991). Os autores do 

modelo afirmam que o mesmo oferece eficiência muito maior que os outros modelos e as 

estimativas são bem determinadas se forem utilizadas a técnica de dados em painel. 

Adicionalmente, com a finalidade de testar a sensibilidade dos resultados, foram 

realizadas as estimações utilizando o método dos Mínimos Quadrados Generalizados para 

dados em painel (XTGLS) e a regressão linear múltipla pelo método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (Ordinary Least Squares - OLS). 

Em termos de softwares, para testar e analisar estes dados se fará uso do Stata 9.0 

e o SPSS 21.0. 
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Quadro 3 - Mensuração das variáveis 

Variáveis Mensuração 

Variáveis dependentes   

Endividamento Curto Prazo (END1) (Dívida de Curto Prazo + Debêntures de Curto Prazo) / Ativo Total 

Endividamento Longo Prazo (END2) (Dívida de Longo Prazo + Debêntures de Longo Prazo) / Ativo Total 

Endividamento Total (END3) 
(Dívida de Curto Prazo + Dívida de Longo Prazo + Debêntures de 

Curto Prazo + Debêntures de Longo Prazo) / Ativo Total 

Variáveis independentes   

Concentração de Propriedade 1 

(CPROP1) 
Acionista Majoritário nº 1 

Concentração de Propriedade 2 

(CPROP2) 
Acionista Majoritário nº 1 + Acionista Majoritário nº 2 

Concentração de Propriedade 3 

(CPROP3) 

Acionista Majoritário nº 1 + Acionista Majoritário nº 2 + Acionista 

Majoritário nº 3 

Concentração de Propriedade 4 

(CPROP4) 

Acionista Majoritário nº 1 + Acionista Majoritário nº 2 + Acionista 

Majoritário nº 3 + Acionista Majoritário nº 4 

Concentração de Propriedade 5 

(CPROP5) 

Acionista Majoritário nº 1 + Acionista Majoritário nº 2 + Acionista 

Majoritário nº 3 + Acionista Majoritário nº 4 + Acionista Majoritário 

nº 5 

Concentração de Propriedade 1² 

(CPROP1²) 
(Acionista Majoritário nº 1)² 

Concentração de Propriedade 2² 

(CPROP2²) 
(Acionista Majoritário nº 1 + Acionista Majoritário nº 2)² 

Concentração de Propriedade 3² 

(CPROP3²) 

(Acionista Majoritário nº 1 + Acionista Majoritário nº 2 + Acionista 

Majoritário nº 3)² 

Concentração de Propriedade 4² 

(CPROP4²) 

(Acionista Majoritário nº 1 + Acionista Majoritário nº 2 + Acionista 

Majoritário nº 3 + Acionista Majoritário nº 4)² 

Concentração de Propriedade 5² 

(CPROP5²) 

(Acionista Majoritário nº 1 + Acionista Majoritário nº 2 + Acionista 

Majoritário nº 3 + Acionista Majoritário nº 4 + Acionista Majoritário 

nº 5)² 

Rentabilidade (RENT) Lucro Liquido / Ativo Total 

Tamanho (TAM) Logaritmo do Ativo Total 

Tangibilidade (TANG) Imobilizado / Ativo Total 

Oportunidades de investimento (OINV) 

(Valor de Mercado + Dívida de Curto Prazo + Dívida de Longo 

Prazo + Debêntures de Curto Prazo + Debêntures de Longo Prazo) / 

Ativo Total 

Crescimento (CRESC) Vendas t / Vendas t – 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4  RESULTADOS 

A tabela 3 apresenta a estatística descritiva das principais características das 

empresas. As médias dos endividamentos de curto prazo (END1), longo prazo (END2) e total 

(END3) foram de 8,5%, 13,26% e 21,71%, respectivamente, sendo todas as médias superiores 

a sua mediana, indicando que há valores de endividamento grande. Verifica-se também que as 

empresas brasileiras se endividam mais com recursos de longo prazo (END2), do que com 

recursos de curto prazo (END1). 

Tabela 3 – Estatística descritiva das variáveis dos modelos 

Variáveis Média 
Desvio      

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 
Mediana Mínimo Máximo 

(END1) 0,0851 0,0979 1,1516 0,0551 0,0000 0,9020 

(END2) 0,1326 0,1291 0,9739 0,0997 0,0000 0,7151 

(END3) 0,2171 0,1634 0,7526 0,2052 0,0000 0,7151 

(CPROP1) 0,5725 0,2646 0,4621 0,5714 0,0014 1,0000 

(CPROP2) 0,7110 0,2386 0,3356 0,7526 0,0014 1,0000 

(CPROP3) 0,7686 0,2174 0,2829 0,8371 0,0014 1,0000 

(CPROP4) 0,7968 0,2044 0,2565 0,8667 0,0014 1,0000 

(CPROP5) 0,8103 0,1972 0,2433 0,8792 0,0014 1,0000 

(RENT) 0,0669 0,1486 2,2219 0,0529 -0,6808 2,7726 

(TAM) 13,1760 1,6829 0,1277 13,1117 8,9314 19,4506 

(TANG) 0,2755 0,2265 0,8221 0,2392 0,0000 0,9624 

(OINV) 0,9251 0,8078 0,8732 0,6941 0,0053 4,4366 

(CRESC) 0,1053 0,3800 3,6085 0,0854 -1,0000 0,9999 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A concentração de propriedade (CPROP) apresenta valores elevados no mercado 

brasileiro, quando se considera apenas o maior acionista (CPROP1) o mesmo detém em 

média 57,25% das ações ordinárias (que dão direito a voto) da empresa. À medida que se 

acrescenta os outros acionistas a média eleva-se mais ainda, quando se leva em conta os cinco 

maiores acionistas (CPROP5) a concentração supera 81%. Percebe-se que o mercado 

brasileiro ainda conta com a propriedade muito concentrada, divergindo de países 

desenvolvidos que apresentam as ações pulverizadas. 

A rentabilidade (RENT) das empresas apresentou uma média de 6,69% e uma 

mediana de 5,29%. Constata-se uma alta dispersão nessa variável, apresentando um desvio 

padrão de 14,86%, pode-se verificar a alta dispersão também pela amplitude da variável que é 
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de – 68% a 277%, indicando que há empresas com baixa rentabilidade e outras com 

rentabilidade muito alta. 

A mediana da oportunidade de investimento (OINV) apresentou um valor de 0,69, 

como q de Tobin < 1 representa um desestímulo para investimentos, constata-se um q de 

Tobin baixo para as empresas brasileiras, mostrando que a maioria das empresas apresentam 

um valor de mercado menor que o valor de reposição dos ativos. 

Os resultados das regressões podem ser verificados nas tabelas 4 a 18, que estão 

presentes no apêndice desta monografia. As estimações para o endividamento de curto prazo 

são apresentados nas tabelas 4 a 8, nas tabelas 9 a 13 estão as estimações com o 

endividamento de longo prazo como variável dependente e por último as tabelas 14 a 18 

encontram-se as regressões com o endividamento total. 

Os resultados encontrados para a Concentração de Propriedade (CPROP) indicam 

a influência forte desse fator na estrutura de capital das empresas brasileiras. Verificou-se 

uma relação positiva com todos os tipos de endividamento presentes no estudo, confirmando a 

hipótese 1a. Portanto, os proprietários podem estar se comportando como afirma a teoria dos 

Custos de agência, utilizando-se da dívida para diminuir o fluxo de caixa livre disponível ao 

agente, também indica preferência de dívida a emissão de ações que pode representar ameaça 

ao controle. 

Os resultados para a Concentração de Propriedade² (CPROP²) indicam que, há 

uma relação negativa quadrática entre a concentração de propriedade e a capacidade de 

endividamento da empresa. Em suma, estes resultados mostram uma relação em forma de ∩, 

que indica que a concentração tem um efeito positivo até certo ponto limite, quando, a partir 

de então, o excesso de concentração tem um efeito adverso sobre a capacidade de 

financiamento externo da empresa, provavelmente devido a problemas de assimetria 

informativa e relação com o mercado. Brailsford, Oliver e Pua (2002) analisaram as 500 

maiores empresas australianas e também encontraram uma relação quadrática negativa entre a 

concentração de propriedade e o endividamento. 

A rentabilidade (RENT) apresentou coeficiente negativo e significante em todos 

os modelos estatísticos do endividamento de curto prazo, longo prazo e total. A significância 

na maioria dos modelos foi de 1%, fazendo com que os resultados encontrados sejam mais 

robustos e confirmando a importância desta como explicativa do endividamento das empresas 

brasileiras. Somente nas tabelas 4 e 10 a significância foi de 5%, e na tabela 13 de 10%, todas 
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no método GMM. Estes resultados estão de acordo com a teoria Pecking order, que propõe 

existir uma ordem de preferência para o financiamento pelas empresas e que a primeira fonte 

de financiamento utilizada é o lucro em detrimento de dívidas. Portanto, estes resultados 

validam a hipótese 2, de que há uma relação negativa entre rentabilidade e endividamento nas 

empresas brasileiras. Consistente com os resultados estão os trabalhos de Bevan e Danbolt 

(2002); Booth et al. (2001); Chen (2004); Correa, Basso e Nakamura (2013); Ganguli (2013); 

Haron (2014); Rajan e Zigales (1995); Shyu (2013) e Titman e Wessels (1988). 

Com relação ao tamanho (TAM) no endividamento de curto prazo verificou-se 

uma relação negativa e significativa para todos os modelos de curto prazo. Este resultado não 

confirma a hipótese 3, que afirma haver uma relação positiva. Percebe-se que o 

endividamento de curto prazo no Brasil mostra ser um fator negativo para o financiamento 

das empresas grandes, pois as maiores empresas têm maior facilidade no crédito de longo 

prazo e não necessitaria de dívidas de curto prazo. No entanto, em todos os endividamentos de 

longo prazo e total o tamanho apresentou um coeficiente positivo e significativo como se 

pode observar pelas tabelas 9 a 18. Logo, as maiores empresas brasileiras estão tendo maior 

facilidade em conseguir financiamentos de longo prazo. Brito, Corrar e Batistela (2007) 

encontraram relação positiva desta variável nas empresas brasileiras. Moraes (2005) considera 

que a relação positiva do tamanho é mais bem explicada pela teoria dos Custos de agência no 

sentido de tentar reduzir os conflitos entre acionistas e gestores. 

A tangibilidade (TANG) mostrou-se significante positivamente para o 

endividamento de curto prazo, longo prazo e total. Confirma-se a hipótese 4 de que as 

empresas que apresentam muitos ativos tangíveis que podem ser utilizados como garantias, 

terão maior facilidade no financiamento externo, implicando que as empresas se endividam 

mais. Dessa maneira o argumento proposto por Rajan e Zingales (1995) de ativos como 

garantia é confirmado no mercado brasileiro. 

A oportunidade de investimento (OINV) que foi mensurada pelo q de Tobin, 

apresentou um sinal positivo, o que indica que as empresas com altos indicadores de 

oportunidades de investimento estão tendo acesso a dívida, confirmando a hipótese 5. 

Ressalta-se que em todos os métodos XTGLS e OLS a variável mostrou-se significativa, já no 

método GMM apenas nas tabelas 6 e 7 que apresentam o endividamento de curto prazo, a 

oportunidade de investimento foi significativa. 

O crescimento (CRESC) não apresentou significância no endividamento de curto 

prazo e total. No endividamento de longo prazo (tabela 12) verifica-se que o crescimento foi 
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significativo positivamente apenas em 10% no método GMM. Na tabela 13 verifica-se uma 

relação inversa, o coeficiente é negativo e significativo em 10%, também no método GMM. 

Devido à grande quantidade de modelos e a variável crescimento ter apresentado significância 

apenas em dois modelos e ainda resultado divergente, considera-se que a mesma não 

influencia o endividamento da empresa brasileira. Correa, Basso e Nakamura (2013) também 

não encontraram significância nessa variável quando analisaram as 500 maiores empresas 

brasileiras. 

A capacidade explicativa do modelo (R²) medida pelo método OLS ficou superior 

a 19% em quase todos os modelos de estimação, podendo considerar-se um valor satisfatório. 

Percebe-se que não há uma diferença na capacidade explicativa entre as estimações presentes 

no modelo, mesmo quando há a mudança da variável dependente. 

No que se refere aos aspectos estatísticos, os dois requisitos para validar as 

estimações feitas pelo método GMM foram atendidos em todos os modelos. O teste de 

Arellano-Bond (AR2) confirmou a ausência de autocorrelação de segunda ordem dos erros 

residuais. Posteriormente, o teste de Hansen de existência de sobreidentificação de restrições 

validou que cada modelo está bem identificado. Portanto, os resultados desses testes permitem 

considerar que todas as estimações presentes nas tabelas 4 a 18 do método GMM são válidas. 

O modelo XTGLS foi validado através do teste de Wald, como p-value se 

mostrou significante para todas as estimações, permitiu-se a rejeição da hipótese estatística de 

que os coeficientes do modelo são iguais a zero. O modelo OLS também foi validado através 

do teste F, que se mostrou significativo para todas as estimações. 

O quadro 4 apresenta os resultados da pesquisa, estão presentes as relações 

esperadas através das hipóteses e as relações observadas através das estimações. Verifica-se 

que as hipóteses 1, 2, 3, 4, e 5 foram confirmadas através do estudo. 
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Quadro 4 – Resumo das hipóteses levantadas 

  Hipóteses Relação observada 

Hipótese 1a 

Há uma relação positiva entre a 

concentração de propriedade e o 

endividamento. 

Relação positiva para Concentração de 

Propriedade. 

Hipótese 1b 

Há uma relação quadrática negativa entre a 

concentração de propriedade e o 

endividamento. 

Relação quadrática negativa na Concentração de 

Propriedade². 

Hipótese 2 
Há uma relação negativa entre a 

rentabilidade e o endividamento. 
Relação negativa. 

Hipótese 3 
Há uma relação positiva entre o tamanho e 

o endividamento. 

Relação negativa no endividamento de curto 

prazo. 

Relação positiva no endividamento de longo prazo 

e total. 

Hipótese 4 
Há uma relação positiva entre a 

tangibilidade e o endividamento. 
Relação positiva. 

Hipótese 5 

Há uma relação positiva entre a 

oportunidade de investimento e o 

endividamento. 

Relação positiva. 

Hipótese 6 
Há uma relação positiva entre o 

crescimento e o endividamento. 
Ausência de relação. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Verifica-se que a concentração de propriedade (hipótese 1a e 1b) realmente tem 

importância na capacidade de endividamento da empresa brasileira, como sugerido pela teoria 

dos Custos de agência. Destaca-se também o efeito positivo do tamanho (hipótese 3), da 

tangibilidade (hipótese 4) e das oportunidades de investimento (hipótese 5) sobre o 

endividamento. No que se refere à rentabilidade (hipótese 2), a teoria Pecking order é 

confirmada no mercado brasileiro, em que a empresa está utilizando lucro retido para 

financiar-se. Por sua vez, a hipótese 6 não foi confirmada, logo não há relação entre as 

empresas que apresentam altas taxas de crescimento e o endividamento.        
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estrutura de capital refere-se como as empresas utilizam distintas fontes de 

recursos para se financiar. Os financiamentos pelas empresas podem ser através da retenção 

de lucro, emissão de ações e a captação de empréstimos. As teorias sobre estrutura de capital 

tentam explicar a forma como as empresas se financiam. 

Este trabalho teve como objetivo analisar os possíveis fatores determinantes da 

estrutura de capital da empresa brasileira. Para tanto, fez-se uma revisão da literatura sobre o 

tema e das principais teorias da estrutura de capital, que são: Trade-off, Pecking order, Custos 

de agência e Market timing. 

A pesquisa considerou as empresas não financeiras listadas na BOVESPA no 

período de 1996 a 2012. Obteve-se um painel com 2.324 observações relativas a 266 

empresas, cada uma com um mínimo de 4 observações anuais. Através desse painel foi 

possível verificar os determinantes da estrutura de capital da empresa brasileira. 

Os resultados indicam que a concentração de propriedade tem influência positiva 

na capacidade de endividamento da empresa brasileira, ou seja, no mercado mais concentrado 

as empresas apresentam um maior endividamento. Este fato respalda a teoria dos Custos de 

agência, que afirma que o endividamento pode ser utilizado como forma de monitoramento 

dos administradores e como um meio de não se perder o controle acionário da empresa. O 

estudo também verificou a relação quadrática da concentração de propriedade e nota-se que 

há uma relação negativa quadrática entre a concentração e a capacidade de endividamento da 

empresa, ou seja, até certo ponto a concentração aumenta o endividamento, mas quando se 

chega a um ponto limite a concentração tem uma relação inversa. 

Os demais resultados encontrados através das estimações revelaram que a 

rentabilidade apresenta uma relação negativa forte com o endividamento, como sugerido pela 

teoria Pecking order. O tamanho foi outra variável que se mostrou como determinante da 

estrutura de capital da empresa brasileira, apresentando uma relação positiva nos 

endividamentos de longo prazo e total. A tangibilidade e as oportunidades de investimento 

também apresentaram uma relação positiva, como proposto teoricamente. 

Vê-se como contribuição deste trabalho um estudo que considerou a importância 

da concentração de propriedade como fator explicativo para o endividamento das empresas 

brasileiras sob o enfoque da teoria dos Custos de agência, pois os trabalhos nacionais estão 
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mais direcionados a estudar as variáveis que estão mais relacionadas apenas com as teorias 

Trade-off e Pecking order. Este trabalho também apresenta a contribuição do uso de técnica 

de estimação avançada e mais adequada para confirmar as teorias e atender os objetivos do 

estudo, a metodologia trata-se dos dados em painel através do GMM. 

Por fim, como sugestão para trabalhos futuros indica-se a comparação de 

resultados dos determinantes da estrutura de capital entre os países da América Latina, para 

poder verificar se há grandes diferenças entre os países. Sugere-se também a influência de 

outros determinantes que talvez possam explicar o endividamento das empresas. 
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APÊNDICES 

Tabela 4 – Estimação do Endividamento de Curto Prazo 

Variáveis GMM   XTGLS   OLS   

CPROP1 0,7239 *** 0,0779 ** 0,0615 * 

 

(0,2089) 

 

(0,0334) 

 

(0,0323) 

 CPROP1² -0,6193 *** -0,0489 * -0,0401 

 

 

(0,1763) 

 

(0,0283) 

 

(0,0291) 

 RENTABILIDADE -0,1765 ** -0,1747 *** -0,1649 *** 

 

(0,0711) 

 

(0,0140) 

 

(0,0299) 

 TAMANHO -0,0802 *** -0,0109 *** -0,0102 *** 

 

(0,0145) 

 

(0,0013) 

 

(0,0016) 

 TANGIBILIDADE 0,1351 *** 0,0219 ** 0,0234 *** 

 

(0,0414) 

 

(0,0093) 

 

(0,0088) 

 OINV 0,0015 

 

0,0132 *** 0,0153 *** 

 

(0,0109) 

 

(0,0028) 

 

(0,0029) 

 CRESCIMENTO 0,0021 

 

0,0013 

 

-0,0038 

 

 

(0,0227) 

 

(0,0060) 

 

(0,0082) 

               

Número de observações 2324 

 

2324 

 

2324 

 Número de empresas 266 

 

266 

 

266 

 F 4,22 

   

7,23 

 p-value 0,000 

   

0,000 

 AR2 0,290 

     Hansen 207,36 

     p-value 0,539 

     Wald 

  

315,90 

   p-value 

  

0,000 

   R²         0,1968   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: Modelos estimados pelo Método Generalizado de Momentos (GMM). XTGLS é o método dos mínimos 

quadrados generalizados para dados em painel. OLS é o método dos mínimos quadrados ordinários. Coeficientes 

estimados e desvios padrão robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo 

da equação. A variável dependente é o endividamento de curto prazo. O teste de Hansen de sobreidentificação de 

restrições segue uma distribuição X². AR2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem dos erros residuais. ***, 

** e * denotam a significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 



39 

 

 

Tabela 5 – Estimação do Endividamento de Curto Prazo 

Variáveis GMM   XTGLS   OLS   

CPROP2 0,4722 ** 0,1434 *** 0,1434 *** 

 

(0,2148) 

 

(0,0427) 

 

(0,0414) 

 CPROP2² -0,3253 * -0,1072 *** -0,1072 *** 

 

(0,1828) 

 

(0,0329) 

 

(0,0331) 

 RENTABILIDADE -0,2075 *** -0,1636 *** -0,1636 *** 

 

(0,0710) 

 

(0,0135) 

 

(0,0296) 

 TAMANHO -0,0671 *** -0,0106 *** -0,0106 *** 

 

(0,0119) 

 

(0,0013) 

 

(0,0016) 

 TANGIBILIDADE 0,1132 *** 0,0257 *** 0,0257 *** 

 

(0,0408) 

 

(0,0097) 

 

(0,0087) 

 OINV 0,0054 

 

0,0146 *** 0,0146 *** 

 

(0,0092) 

 

(0,0027) 

 

(0,0029) 

 CRESCIMENTO 0,0065 

 

-0,0038 

 

-0,0038 

 

 

(0,0286) 

 

(0,0058) 

 

(0,0082) 

               

Número de observações 2324 

 

2324 

 

2324 

 Número de empresas 266 

 

266 

 

266 

 F 4,18 

   

7,64 

 p-value 0,000 

   

0,000 

 AR2 0,349 

     Hansen 244,33 

     p-value 0,790 

     Wald 

  

575,54 

   p-value 

  

0,000 

   R²         0,1985   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: Modelos estimados pelo Método Generalizado de Momentos (GMM). XTGLS é o método dos mínimos 

quadrados generalizados para dados em painel. OLS é o método dos mínimos quadrados ordinários. Coeficientes 

estimados e desvios padrão robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo 

da equação. A variável dependente é o endividamento de curto prazo. O teste de Hansen de sobreidentificação de 

restrições segue uma distribuição X². AR2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem dos erros residuais. ***, 

** e * denotam a significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 6 – Estimação do Endividamento de Curto Prazo 

Variáveis GMM   XTGLS   OLS   

CPROP3 0,1883 ** 0,1651 *** 0,1651 *** 

 

(0,0790) 

 

(0,0496) 

 

(0,0498) 

 CPROP3² -0,1260 ** -0,1158 *** -0,1158 *** 

 

(0,0597) 

 

(0,0368) 

 

(0,0379) 

 RENTABILIDADE -0,1588 *** -0,1641 *** -0,1641 *** 

 

(0,0326) 

 

(0,0135) 

 

(0,0296) 

 TAMANHO -0,0107 *** -0,0106 *** -0,0106 *** 

 

(0,0036) 

 

(0,0013) 

 

(0,0016) 

 TANGIBILIDADE 0,0289 

 

0,0252 *** 0,0252 *** 

 

(0,0190) 

 

(0,0097) 

 

(0,0087) 

 OINV 0,0119 ** 0,0146 *** 0,0146 *** 

 

(0,0056) 

 

(0,0027) 

 

(0,0029) 

 CRESCIMENTO -0,0032 

 

-0,0040 

 

-0,0040 

 

 

(0,0070) 

 

(0,0058) 

 

(0,0082) 

               

Número de observações 2324 

 

2324 

 

2324 

 Número de empresas 266 

 

266 

 

266 

 F 4,59 

   

7,40 

 p-value 0,000 

   

0,000 

 AR2 0,364 

     Hansen 255,71 

     p-value 0,885 

     Wald 

  

575,71 

   p-value 

  

0,000 

   R²         0,1985   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: Modelos estimados pelo Método Generalizado de Momentos (GMM). XTGLS é o método dos mínimos 

quadrados generalizados para dados em painel. OLS é o método dos mínimos quadrados ordinários. Coeficientes 

estimados e desvios padrão robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo 

da equação. A variável dependente é o endividamento de curto prazo. O teste de Hansen de sobreidentificação de 

restrições segue uma distribuição X². AR2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem dos erros residuais. ***, 

** e * denotam a significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 7 – Estimação do Endividamento de Curto Prazo 

Variáveis GMM   XTGLS   OLS   

CPROP4 0,1960 ** 0,1678 *** 0,1678 *** 

 

(0,0865) 

 

(0,0543) 

 

(0,0561) 

 CPROP4² -0,1273 ** -0,1134 *** -0,1134 *** 

 

(0,0629) 

 

(0,0395) 

 

(0,0415) 

 
RENTABILIDADE -0,1596 *** -0,1646 *** -0,1646 *** 

 

(0,0325) 

 

(0,0135) 

 

(0,0296) 

 TAMANHO -0,0106 *** -0,0105 *** -0,0105 *** 

 

(0,0036) 

 

(0,0013) 

 

(0,0016) 

 
TANGIBILIDADE 0,0271 

 

0,0247 ** 0,0247 *** 

 

(0,0187) 

 

(0,0097) 

 

(0,0087) 

 OINV 0,0120 ** 0,0146 *** 0,0146 *** 

 

(0,0056) 

 

(0,0027) 

 

(0,0029) 

 
CRESCIMENTO -0,0037 

 

-0,0039 

 

-0,0039 

 

 

(0,0070) 

 

(0,0058) 

 

(0,0082) 

               

Número de observações 2324 

 

2324 

 

2324 

 Número de empresas 266 

 

266 

 

266 

 F 4,14 

   

7,18 

 p-value 0,000 

   

0,000 

 AR2 0,364 

     Hansen 254,9 

     p-value 0,892 

     Wald 

  

574,23 

   p-value 

  

0,000 

   R²         0,1981   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: Modelos estimados pelo Método Generalizado de Momentos (GMM). XTGLS é o método dos mínimos 

quadrados generalizados para dados em painel. OLS é o método dos mínimos quadrados ordinários. Coeficientes 

estimados e desvios padrão robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo 

da equação. A variável dependente é o endividamento de curto prazo. O teste de Hansen de sobreidentificação de 

restrições segue uma distribuição X². AR2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem dos erros residuais. ***, 

** e * denotam a significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 8 – Estimação do Endividamento de Curto Prazo 

Variáveis GMM   XTGLS   OLS   

CPROP5 0,1915 ** 0,1617 *** 0,1617 *** 

 

(0,0855) 

 

(0,0562) 

 

(0,0583) 

 CPROP5² -0,1332 ** -0,1063 *** -0,1063 ** 

 

(0,0641) 

 

(0,0405) 

 

(0,0426) 

 RENTABILIDADE -0,1146 *** -0,1647 *** -0,1647 *** 

 

(0,0251) 

 

(0,0135) 

 

(0,0298) 

 TAMANHO -0,0095 *** -0,0104 *** -0,0104 *** 

 

(0,0035) 

 

(0,0013) 

 

(0,0016) 

 TANGIBILIDADE 0,0242 

 

0,0246 ** 0,0246 *** 

 

(0,0182) 

 

(0,0097) 

 

(0,0087) 

 OINV 0,0027 

 

0,0147 *** 0,0147 *** 

 

(0,0066) 

 

(0,0027) 

 

(0,0029) 

 CRESCIMENTO 0,0107 

 

-0,0039 

 

-0,0039 

 

 

(0,0124) 

 

(0,0058) 

 

(0,0082) 

               

Número de observações 2324 

 

2324 

 

2324 

 Número de empresas 266 

 

266 

 

266 

 F 4,59 

   

7,03 

 p-value 0,000 

   

0,000 

 AR2 0,122 

     Hansen 252,25 

     p-value 0,998 

     Wald 

  

573,09 

   p-value 

  

0,000 

   R²         0,1978   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: Modelos estimados pelo Método Generalizado de Momentos (GMM). XTGLS é o método dos mínimos 

quadrados generalizados para dados em painel. OLS é o método dos mínimos quadrados ordinários. Coeficientes 

estimados e desvios padrão robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo 

da equação. A variável dependente é o endividamento de curto prazo. O teste de Hansen de sobreidentificação de 

restrições segue uma distribuição X². AR2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem dos erros residuais. ***, 

** e * denotam a significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 9 – Estimação do Endividamento de Longo Prazo 

Variáveis GMM   XTGLS   OLS   

CPROP1 0,2725 ** 0,0921 ** 0,0921 ** 

 

(0,1357) 

 

(0,0427) 

 

(0,0421) 

 CPROP1² -0,2455 ** -0,1013 *** -0,1013 *** 

 

(0,1183) 

 

(0,0362) 

 

(0,0354) 

 RENTABILIDADE -0,1160 *** -0,1561 *** -0,1561 *** 

 

(0,0400) 

 

(0,0179) 

 

(0,0347) 

 TAMANHO 0,0175 *** 0,0208 *** 0,0208 *** 

 

(0,0057) 

 

(0,0016) 

 

(0,0016) 

 TANGIBILIDADE 0,0903 *** 0,1010 *** 0,1010 *** 

 

(0,0317) 

 

(0,0119) 

 

(0,0123) 

 OINV -0,0035 

 

0,0180 *** 0,0180 *** 

 

(0,0099) 

 

(0,0035) 

 

(0,0041) 

 CRESCIMENTO 0,0128 

 

0,0096 

 

0,0096 

 

 

(0,0253) 

 

(0,0077) 

 

(0,0081) 

               

Número de observações 2324 

 

2324 

 

2324 

 Número de empresas 266 

 

266 

 

266 

 F 7,50 

   

20,12 

 p-value 0,000 

   

0,000 

 AR2 0,706 

     Hansen 134,15 

     p-value 0,848 

     Wald 

  

486,99 

   p-value 

  

0,000 

   R²         0,1732   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: Modelos estimados pelo Método Generalizado de Momentos (GMM). XTGLS é o método dos mínimos 

quadrados generalizados para dados em painel. OLS é o método dos mínimos quadrados ordinários. Coeficientes 

estimados e desvios padrão robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo 

da equação. A variável dependente é o endividamento de longo prazo. O teste de Hansen de sobreidentificação 

de restrições segue uma distribuição X². AR2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem dos erros residuais. 

***, ** e * denotam a significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 10 – Estimação do Endividamento de Longo Prazo 

Variáveis GMM   XTGLS   OLS   

CPROP2 0,2512 * 0,1407 ** 0,1060 * 

 

(0,1344) 

 

(0,0559) 

 

(0,0543) 

 CPROP2² -0,1983 * -0,1316 *** -0,1205 *** 

 

(0,1041) 

 

(0,0432) 

 

(0,0425) 

 RENTABILIDADE -0,0875 ** -0,1549 *** -0,1535 *** 

 

(0,0414) 

 

(0,0179) 

 

(0,0349) 

 TAMANHO 0,0193 *** 0,0211 *** 0,0194 *** 

 

(0,0067) 

 

(0,0016) 

 

(0,0016) 

 TANGIBILIDADE 0,0864 *** 0,1028 *** 0,0863 *** 

 

(0,0329) 

 

(0,0120) 

 

(0,0135) 

 OINV 0,0003 

 

0,0171 *** 0,0180 *** 

 

(0,0104) 

 

(0,0036) 

 

(0,0042) 

 CRESCIMENTO 0,0233 

 

0,0086 

 

0,0102 

 

 

(0,0295) 

 

(0,0077) 

 

(0,0082) 

               

Número de observações 2324 

 

2324 

 

2324 

 Número de empresas 266 

 

266 

 

266 

 F 5,95 

   

16,20 

 p-value 0,000 

   

0,000 

 AR2 0,474 

     Hansen 106,61 

     p-value 0,804 

     Wald 

  

488,30 

   p-value 

  

0,000 

   R²         0,2003   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: Modelos estimados pelo Método Generalizado de Momentos (GMM). XTGLS é o método dos mínimos 

quadrados generalizados para dados em painel. OLS é o método dos mínimos quadrados ordinários. Coeficientes 

estimados e desvios padrão robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo 

da equação. A variável dependente é o endividamento de longo prazo. O teste de Hansen de sobreidentificação 

de restrições segue uma distribuição X². AR2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem dos erros residuais. 

***, ** e * denotam a significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 11 – Estimação do Endividamento de Longo Prazo 

Variáveis GMM   XTGLS   OLS   

CPROP3 0,2116 * 0,1497 ** 0,1435 ** 

 

(0,1279) 

 

(0,0649) 

 

(0,0609) 

 CPROP3² -0,1725 * -0,1258 *** -0,1412 *** 

 

(0,0980) 

 

(0,0481) 

 

(0,0461) 

 RENTABILIDADE -0,0769 *** -0,1560 *** -0,1543 *** 

 

(0,0272) 

 

(0,0179) 

 

(0,0350) 

 TAMANHO 0,0258 *** 0,0210 *** 0,0192 *** 

 

(0,0045) 

 

(0,0016) 

 

(0,0016) 

 TANGIBILIDADE 0,0806 *** 0,1003 *** 0,0849 *** 

 

(0,0234) 

 

(0,0120) 

 

(0,0135) 

 OINV 0,0062 

 

0,0175 *** 0,0181 *** 

 

(0,0099) 

 

(0,0036) 

 

(0,0042) 

 CRESCIMENTO 0,0265 

 

0,0087 

 

0,0101 

 

 

(0,0197) 

 

(0,0077) 

 

(0,0082) 

               

Número de observações 2324 

 

2324 

 

2324 

 Número de empresas 266 

 

266 

 

266 

 F 7,32 

   

15,97 

 p-value 0,000 

   

0,000 

 AR2 0,662 

     Hansen 172,10 

     p-value 0,806 

     Wald 

  

480,58 

   p-value 

  

0,000 

   R²         0,1987   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: Modelos estimados pelo Método Generalizado de Momentos (GMM). XTGLS é o método dos mínimos 

quadrados generalizados para dados em painel. OLS é o método dos mínimos quadrados ordinários. Coeficientes 

estimados e desvios padrão robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo 

da equação. A variável dependente é o endividamento de longo prazo. O teste de Hansen de sobreidentificação 

de restrições segue uma distribuição X². AR2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem dos erros residuais. 

***, ** e * denotam a significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 12 – Estimação do Endividamento de Longo Prazo 

Variáveis GMM   XTGLS   OLS   

CPROP4 0,2791 * 0,1593 ** 0,1722 *** 

 

(0,1498) 

 

(0,0710) 

 

(0,0663) 

 
CPROP4² -0,2517 ** -0,1255 ** -0,1569 *** 

 

(0,1147) 

 

(0,0515) 

 

(0,0497) 

 
RENTABILIDADE -0,0836 *** -0,1564 *** -0,1548 *** 

 

(0,0309) 

 

(0,0179) 

 

(0,0352) 

 TAMANHO 0,0169 ** 0,0210 *** 0,0191 *** 

 

(0,0067) 

 

(0,0016) 

 

(0,0017) 

 TANGIBILIDADE 0,1117 * 0,0988 *** 0,0836 *** 

 

(0,0602) 

 

(0,0120) 

 

(0,0135) 

 OINV -0,0063 

 

0,0179 *** 0,0183 *** 

 

(0,0085) 

 

(0,0036) 

 

(0,0042) 

 CRESCIMENTO 0,0116 * 0,0092 

 

0,0106 

 

 

(0,0069) 

 

(0,0077) 

 

(0,0082) 

               

Número de observações 2324 

 

2324 

 

2324 

 Número de empresas 266 

 

266 

 

266 

 F 4,74 

   

15,91 

 p-value 0,000 

   

0,000 

 AR2 0,176 

     Hansen 227,59 

     p-value 0,965 

     Wald 

  

477,97 

   p-value 

  

0,000 

   R²         0,1979   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: Modelos estimados pelo Método Generalizado de Momentos (GMM). XTGLS é o método dos mínimos 

quadrados generalizados para dados em painel. OLS é o método dos mínimos quadrados ordinários. Coeficientes 

estimados e desvios padrão robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo 

da equação. A variável dependente é o endividamento de longo prazo. O teste de Hansen de sobreidentificação 

de restrições segue uma distribuição X². AR2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem dos erros residuais. 

***, ** e * denotam a significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 13 – Estimação do Endividamento de Longo Prazo 

Variáveis GMM   XTGLS   OLS   

CPROP5 0,7735 * 0,1436 * 0,1436 ** 

 

(0,4253) 

 

(0,0742) 

 

(0,0689) 

 CPROP5² -0,7121 ** -0,1318 ** -0,1318 *** 

 

(0,3237) 

 

(0,0534) 

 

(0,0512) 

 
RENTABILIDADE -0,0796 * -0,1551 *** -0,1551 *** 

 

(0,0467) 

 

(0,0178) 

 

(0,0355) 

 TAMANHO 0,0824 *** 0,0193 *** 0,0193 *** 

 

(0,0142) 

 

(0,0018) 

 

(0,0017) 

 TANGIBILIDADE 0,4491 *** 0,0832 *** 0,0832 *** 

 

(0,1019) 

 

(0,0128) 

 

(0,0135) 

 OINV -0,0094 

 

0,0185 *** 0,0185 *** 

 

(0,0135) 

 

(0,0036) 

 

(0,0042) 

 CRESCIMENTO -0,0175 * 0,0108 

 

0,0108 

 

 

(0,0092) 

 

(0,0076) 

 

(0,0082) 

               

Número de observações 2324 

 

2324 

 

2324 

 Número de empresas 266 

 

266 

 

266 

 F 4,93 

   

15,74 

 p-value 0,000 

   

0,000 

 AR2 0,167 

     Hansen 245,96 

     p-value 0,781 

     Wald 

  

567,14 

   p-value 

  

0,000 

   R²         0,1962   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: Modelos estimados pelo Método Generalizado de Momentos (GMM). XTGLS é o método dos mínimos 

quadrados generalizados para dados em painel. OLS é o método dos mínimos quadrados ordinários. Coeficientes 

estimados e desvios padrão robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo 

da equação. A variável dependente é o endividamento de longo prazo. O teste de Hansen de sobreidentificação 

de restrições segue uma distribuição X². AR2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem dos erros residuais. 

***, ** e * denotam a significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 14 – Estimação do Endividamento Total 

Variáveis GMM   XTGLS   OLS   

CPROP1 0,0823 

 

0,1348 ** 0,1348 ** 

 

(0,1313) 

 

(0,0545) 

 

(0,0539) 

 CPROP1² -0,0851 

 

-0,1370 *** -0,1370 *** 

 

(0,1094) 

 

(0,0463) 

 

(0,0463) 

 
RENTABILIDADE -0,2051 *** -0,3176 *** -0,3176 *** 

 

(0,0484) 

 

(0,0226) 

 

(0,0601) 

 TAMANHO 0,0134 ** 0,0096 *** 0,0096 *** 

 

(0,0062) 

 

(0,0022) 

 

(0,0023) 

 TANGIBILIDADE 0,1121 *** 0,1063 *** 0,1063 *** 

 

(0,0367) 

 

(0,0162) 

 

(0,0164) 

 OINV 0,0118 

 

0,0335 *** 0,0335 *** 

 

(0,0137) 

 

(0,0045) 

 

(0,0056) 

 CRESCIMENTO 0,0271 

 

0,0096 

 

0,0096 

 

 

(0,0251) 

 

(0,0097) 

 

(0,0112) 

               

Número de observações 2324 

 

2324 

 

2324 

 Número de empresas 266 

 

266 

 

266 

 F 10,37 

   

10,50 

 p-value 0,000 

   

0,000 

 AR2 0,665 

     Hansen 248,53 

     p-value 0,999 

     Wald 

  

559,16 

   p-value 

  

0,000 

   R²         0,1939   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: Modelos estimados pelo Método Generalizado de Momentos (GMM). XTGLS é o método dos mínimos 

quadrados generalizados para dados em painel. OLS é o método dos mínimos quadrados ordinários. Coeficientes 

estimados e desvios padrão robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo 

da equação. A variável dependente é o endividamento total. O teste de Hansen de sobreidentificação de 

restrições segue uma distribuição X². AR2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem dos erros residuais. ***, 

** e * denotam a significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 15 – Estimação do Endividamento Total 

Variáveis GMM   XTGLS   OLS   

CPROP2 0,2733 * 0,2535 *** 0,2535 *** 

 

(0,1471) 

 

(0,0711) 

 

(0,0689) 

 
CPROP2² -0,2316 ** -0,2315 *** -0,2315 *** 

 

(0,1151) 

 

(0,0549) 

 

(0,0543) 

 
RENTABILIDADE -0,2062 *** -0,3140 *** -0,3140 *** 

 

(0,0506) 

 

(0,0225) 

 

(0,0594) 

 TAMANHO 0,0137 ** 0,0092 *** 0,0092 *** 

 

(0,0064) 

 

(0,0022) 

 

(0,0023) 

 TANGIBILIDADE 0,1138 *** 0,1123 *** 0,1123 *** 

 

(0,0341) 

 

(0,0162) 

 

(0,0165) 

 OINV 0,0113 

 

0,0318 *** 0,0318 *** 

 

(0,0136) 

 

(0,0045) 

 

(0,0056) 

 CRESCIMENTO 0,0263 

 

0,0083 

 

0,0083 

 

 

(0,0243) 

 

(0,0096) 

 

(0,0112) 

               

Número de observações 2324 

 

2324 

 

2324 

 Número de empresas 266 

 

266 

 

266 

 F 9,08 

   

11,14 

 p-value 0,000 

   

0,000 

 AR2 0,609 

     Hansen 246,47 

     p-value 0,999 

     Wald 

  

576,06 

   p-value 

  

0,000 

   R²         0,1986   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: Modelos estimados pelo Método Generalizado de Momentos (GMM). XTGLS é o método dos mínimos 

quadrados generalizados para dados em painel. OLS é o método dos mínimos quadrados ordinários. Coeficientes 

estimados e desvios padrão robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo 

da equação. A variável dependente é o endividamento total. O teste de Hansen de sobreidentificação de 

restrições segue uma distribuição X². AR2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem dos erros residuais. ***, 

** e * denotam a significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 16 – Estimação do Endividamento Total 

Variáveis GMM   XTGLS   OLS   

CPROP3 0,3024 * 0,3108 *** 0,3108 *** 

 

(0,1732) 

 

(0,0828) 

 

(0,0789) 

 
CPROP3² -0,2365 * -0,2591 *** -0,2591 *** 

 

(0,1289) 

 

(0,0615) 

 

(0,0597) 

 
RENTABILIDADE -0,2100 *** -0,3154 *** -0,3154 *** 

 

(0,0498) 

 

(0,0225) 

 

(0,0596) 

 TAMANHO 0,0134 ** 0,0092 *** 0,0092 *** 

 

(0,0062) 

 

(0,0022) 

 

(0,0023) 

 TANGIBILIDADE 0,1121 *** 0,1103 *** 0,1103 *** 

 

(0,0346) 

 

(0,0162) 

 

(0,0165) 

 OINV 0,0119 

 

0,0318 *** 0,0318 *** 

 

(0,0136) 

 

(0,0046) 

 

(0,0056) 

 CRESCIMENTO 0,0272 

 

0,0081 

 

0,0081 

 

 

(0,0242) 

 

(0,0096) 

 

(0,0112) 

               

Número de observações 2324 

 

2324 

 

2324 

 Número de empresas 266 

 

266 

 

266 

 F 7,13 

   

11,10 

 p-value 0,000 

   

0,000 

 AR2 0,68 

     Hansen 250,68 

     p-value 0,999 

     Wald 

  

571,27 

   p-value 

  

0,000 

   R²         0,1973   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: Modelos estimados pelo Método Generalizado de Momentos (GMM). XTGLS é o método dos mínimos 

quadrados generalizados para dados em painel. OLS é o método dos mínimos quadrados ordinários. Coeficientes 

estimados e desvios padrão robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo 

da equação. A variável dependente é o endividamento total. O teste de Hansen de sobreidentificação de 

restrições segue uma distribuição X². AR2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem dos erros residuais. ***, 

** e * denotam a significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 17 – Estimação do Endividamento Total 

Variáveis GMM   XTGLS   OLS   

CPROP4 0,3047 * 0,3407 *** 0,3407 *** 

 

(0,1692) 

 

(0,0907) 

 

(0,0868) 

 
CPROP4² -0,2271 * -0,2712 *** -0,2712 *** 

 

(0,1240) 

 

(0,0660) 

 

(0,0643) 

 
RENTABILIDADE -0,2128 *** -0,3163 *** -0,3163 *** 

 

(0,0519) 

 

(0,0225) 

 

(0,0598) 

 TAMANHO 0,0132 ** 0,0091 *** 0,0091 *** 

 

(0,0062) 

 

(0,0023) 

 

(0,0023) 

 TANGIBILIDADE 0,1113 *** 0,1085 *** 0,1085 *** 

 

(0,0360) 

 

(0,0161) 

 

(0,0165) 

 OINV 0,0124 

 

0,0320 *** 0,0320 *** 

 

(0,0135) 

 

(0,0046) 

 

(0,0056) 

 CRESCIMENTO 0,0275 

 

0,0087 

 

0,0087 

 

 

(0,0238) 

 

(0,0096) 

 

(0,0112) 

               

Número de observações 2324 

 

2324 

 

2324 

 Número de empresas 266 

 

266 

 

266 

 F 6,96 

   

10,91 

 p-value 0,000 

   

0,000 

 AR2 0,802 

     Hansen 250,95 

     p-value 0,999 

     Wald 

  

568,06 

   p-value 

  

0,000 

   R²         0,1964   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: Modelos estimados pelo Método Generalizado de Momentos (GMM). XTGLS é o método dos mínimos 

quadrados generalizados para dados em painel. OLS é o método dos mínimos quadrados ordinários. Coeficientes 

estimados e desvios padrão robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo 

da equação. A variável dependente é o endividamento total. O teste de Hansen de sobreidentificação de 

restrições segue uma distribuição X². AR2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem dos erros residuais. ***, 

** e * denotam a significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 18 – Estimação do Endividamento Total 

Variáveis GMM   XTGLS   OLS   

CPROP5 0,2874 * 0,3062 *** 0,3062 *** 

 

(0,1693) 

 

(0,0940) 

 

(0,0892) 

 
CPROP5² -0,2084 * -0,2392 *** -0,2392 *** 

 

(0,1242) 

 

(0,0677) 

 

(0,0654) 

 
RENTABILIDADE -0,2107 *** -0,3169 *** -0,3169 *** 

 

(0,0494) 

 

(0,0226) 

 

(0,0603) 

 TAMANHO 0,0128 ** 0,0094 *** 0,0094 *** 

 

(0,0063) 

 

(0,0023) 

 

(0,0023) 

 TANGIBILIDADE 0,1096 *** 0,1081 *** 0,1081 *** 

 

(0,0365) 

 

(0,0162) 

 

(0,0166) 

 OINV 0,0128 

 

0,0324 *** 0,0324 *** 

 

(0,0133) 

 

(0,0046) 

 

(0,0056) 

 CRESCIMENTO 0,0281 

 

0,0089 

 

0,0089 

 

 

(0,0235) 

 

(0,0096) 

 

(0,0112) 

               

Número de observações 2324 

 

2324 

 

2324 

 Número de empresas 266 

 

266 

 

266 

 F 6,58 

   

10,57 

 p-value 0,000 

   

0,000 

 AR2 0,798 

     Hansen 249,93 

     p-value 0,999 

     Wald 

  

561,49 

   p-value 

  

0,000 

   R²         0,1946   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notas: Modelos estimados pelo Método Generalizado de Momentos (GMM). XTGLS é o método dos mínimos 

quadrados generalizados para dados em painel. OLS é o método dos mínimos quadrados ordinários. Coeficientes 

estimados e desvios padrão robustos à heteroscedasticidade (entre parênteses) referentes à estimação do modelo 

da equação. A variável dependente é o endividamento total. O teste de Hansen de sobreidentificação de 

restrições segue uma distribuição X². AR2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem dos erros residuais. ***, 

** e * denotam a significância estatística dos coeficientes em 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 


