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Resumo

O estudo da estrutura de capital é um tema de finanças de bastante relevância

na literatura, tendo em vista suas implicações na definição das políticas de

financiamento das firmas. Atualmente, existem duas principais vertentes

teóricas neste tema: a Trade-Off Theory e a Pecking-Order Theory, de forma

que cada uma das teorias identifica diferentes relações entre nível de

endividamento das firmas e fatores econômico-financeiros. O presente estudo

aplica uma análise de regressão linear em uma amostra de 120 empresas

listadas na B3. Embora nem todas as variáveis tenham se mostrado

estatisticamente significantes, os resultados do estudo tendem a favorecer a

teoria do Trade-Off, com sinais positivos estatisticamente significantes para a

variável tamanho.

Palavras-chave: Estrutura de Capital, Trade-Off, Pecking-Order, Alavancagem



Abstract

The study of capital structures is of much relevance in the literature, given its

implications in the definition of firms’ financing policies. There are two major

theoretical views on this theme: Trade-Off Theory and Pecking-Order Theory

and each identifies different relationships between leverage and financial and

economic factors. The current study applies a linear regression analysis on a

sample of 120 companies listed in B3. Although not all variables are statistically

significant, the study results tend to support Trade-Off theory, showing positive

statistically significant signals for the variable size.

Keywords: Capital Structure, Trade-Off, Pecking-Order, Leverage
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1. Introdução

Ao longo das últimas seis décadas, diversos estudos acadêmicos foram
publicados na área de finanças com o intuito de identificar quais fatores
determinam a estrutura de capital utilizada pela firma, ou seja, a proporção
de capital de terceiros e de capital próprio. Tal composição também é
conhecida como alavancagem financeira e, em geral, quanto maior, maior é
o risco financeiro da firma, embora também maiores os retornos para os
acionistas.

Seguindo a lógica de modelos de cálculo do valor da firma baseados em
fluxo de caixa descontado, o valor de uma firma é dado pelo valor presente
dos fluxos de caixa da firma. Tais fluxos de caixa devem ser descontados a
uma taxa que leve, em consideração, o risco incorrido. Dessa forma,
particularmente, para esses fluxos, utiliza-se o Custo Ponderado Médio de
Capital – CPMC – ou Weighted Average Cost of Capital – WACC
(TORREZ, J.; JAFARI, M.; JUMA,. A, 2006).

Essa taxa de desconto é calculada a partir das taxas de retorno requeridas
para cada fonte de capital, após tributos, ponderadas pelo uso de cada
fonte. Para o capital próprio, pode-se utilizar o modelo Capital Asset Pricing
Model – CAPM de Sharpe (1964) e, para o capital de terceiros, o custo da
dívida, após impostos. Tendo em vista que a proporção de cada fonte de
recursos é um dos fatores usados para calcular o CPMC e que tais
proporções podem influenciar o custo de cada fonte, o estudo dos fatores
que explicam a alavancagem das empresas pode ser crucial para
determinar o valor intrínseco de uma firma (MODIGLIANI, F.; MILLER, M,
1958).

No entanto, existe bastante heterogeneidade em empresas, como, por
exemplo, a sua organização jurídica, os setores em que estão inseridas, o
nível de lucratividade, sua liquidez, seu nível de governança, entre outros
fatores. Tais aspectos, entre muitos outros, podem influenciar a estrutura
de capital (GOYAL, V.; FRANK, M., 2007).

O estudo seminal nessa área foi publicado por Modigliani e Miller (1958),
no qual, por não-arbitragem, em um mundo sem impostos, a estrutura de
capital é irrelevante para explicar o valor de uma empresa. Anos depois,
levando em consideração impostos, Modigliani e Miller (1963) chegaram a
uma conclusão distinta, que o valor de uma firma é maximizado quando ela
utiliza uma estrutura de capital composta, inteiramente, por dívida.
Independentemente da validade empírica de tais estudos, ambos
contribuíram para influenciar novas pesquisas sobre o tema.

Duas correntes teóricas distintas disputam entre si para explicar esse
problema de alocação de recursos. Uma delas é a teoria do Trade-Off, na
qual empresas otimizam o nível de dívida com base nos benefícios fiscais
relacionados ao uso de recursos de terceiros (pagamentos com juros
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podem ser deduzidos do lucro tributável) e nos chamados custos de
falência (quanto maior o uso de dívida, mais arriscada torna-se a empresa
e mais propensa a entrar em falência). Nessa vertente teórica, empresas
escolhem o nível de dívida que maximiza o seu valor tendo em vista esse
trade-off entre benefícios tributários e custos de bancarrota (KRAUS, A.;
LITZENBERGER, R.; 1973).

A segunda linha teórica chamada de Pecking-Order, desenvolvida por
Myers e Majluf (1984), faz uso da ideia de assimetria informacional no
mercado de capitais, existe uma ordem de preferência na escolha de fontes
de capital pelas firmas. Assim, primeiramente, uma firma opta por usar
recursos internos (lucros acumulados), depois dívida e, por fim, emissão de
novas ações. Segundo os autores, a emissão de dívida ou uso de recursos
próprios para financiar novos investimentos tem o efeito de sinalizar que os
acionistas atuais, que possuem mais informação que os investidores
externos, confiam na rentabilidade dos novos projetos, não querendo,
portanto, dividir os lucros dos mesmos com novos acionistas.

O presente trabalho avalia os fatores relacionados ao uso de cada fonte de
capital por empresas brasileiras. Para tanto, estimamos um modelo de
regressão linear por Mínimos Quadrados Ordinários para uma amostra de
firmas, tendo, como variável dependente, a alavancagem financeira, e
como variáveis independentes, alguns fatores apontados pela literatura
como responsáveis por explicar o nível de endividamento. Assim, será
possível confrontarmos o resultado empírico com as duas linhas teóricas
supracitadas, fornecendo evidência por uma ou por outra.
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2. Revisão de Literatura

O seguinte capítulo se baseia no livro de COPELAND, THOMAS E.J.
FRED, WESTON AND KULDEEP SHASTRI (2005).

A decisão de financiamento de uma firma envolve escolher a proporção de
dívida e capital próprio que maximize o seu valor, por meio da minimização
do seu custo ponderado médio de capital (WACC), que é, efetivamente, o
custo total de financiamento da firma. Para uma companhia com dívida e
equity em sua estrutura de capital, onde juros da dívida podem ser
deduzidos do pagamento de impostos, o WACC pode ser calculado pela
seguinte fórmula:

𝑘
𝑊𝐴𝐶𝐶

= 𝐷
𝐷+𝐸 𝑘

𝑑
1 − τ( ) + 𝐸

𝐷+𝐸 𝑘
𝑒
 

Onde:

= Custo Ponderado Médio de Capital𝑘
𝑊𝐴𝐶𝐶

= Dívida𝐷

= Equity ou Capital Próprio𝐸

Custo da dívida𝑘
𝑑

=

Custo do equity𝑘
𝑒

=

Alíquota do Imposto de Rendaτ =

Observa-se que, tipicamente, são utilizados valores de mercado, e não
contábeis para o cálculo do total de dívida e capital próprio. Por sua vez, os
custos de dívida, equity e WACC devem ser interpretados como custos
marginais de se obter uma unidade adicional de capital.

Assim, sendo o WACC a taxa de desconto apropriada para trazer a valor
presente os fluxos de caixa futuros da firma (Free Cash Flow to Firm),
admitindo-se independência entre essa taxa e os fluxos, uma fórmula de
valuation para a firma é:

𝑉
0

=  
𝑡=1

∞

∑
𝐹𝐶𝐹𝐹

𝑡

(1+𝑘
𝑤𝑎𝑐𝑐

)𝑡

Onde:

Valor da firma𝑉 =

= Free Cash Flow to the Firm no período t𝐹𝐶𝐹𝐹
𝑡
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Se assumirmos que os lucros da firma vão crescer a uma taxa constante, a
partir do pagamento de dividendos da firma, podemos usar a fórmula da
perpetuidade para definir o valor do capital próprio, segundo o modelo de
Gordon:

𝐸 =  
𝐷

1

(𝑘
𝑒
−𝑔)

𝑔 = 𝑅𝑂𝐸 𝑥 (1 − 𝑃)

Onde:
= taxa de crescimento dos lucros𝑔

= taxa de retorno da firma sobre o capital próprio𝑅𝑂𝐸
taxa de payout, ou seja, pagamento de dividendos𝑃 =  

Por sua vez, o valor da dívida pode ser calculado pelos cupons trazidos a
valor presente pela taxa de desconto apropriada.

2.1 Modigliani e Miller e o “Teorema da Irrelevância”

O estudo tido como marco na literatura sobre estrutura de capital é o de
Modigliani e Miller (1958), que ficou conhecido como “Teorema da
Irrelevância”.

Nesse trabalho, os autores, por meio de um argumento de não-arbitragem e
assumindo certas hipóteses, chegam à conclusão de que o valor de uma
firma alavancada seria igual ao de uma não-alavancada, motivo pelo qual o
trabalho ficou conhecido como “Teorema da Irrelevância”.

As hipóteses assumidas pelos autores foram:

i) Os investidores possuem expectativas homogêneas com relação aos
retornos de um dado investimento;

ii) Os mercados de capitais são perfeitos, ou seja, não existem
impostos, custos de falência e nem assimetria informacional. Neste
mercado, a Lei do Preço Único se mantém, não existindo espaço
para arbitragem;

iii) Investidores podem emprestar e tomar emprestado a taxa livre de
risco;

iv) Não existem custos de agência oriundos de conflitos de interesse
entre os gestores da empresa e os acionistas;

v) Decisões de financiamento não influenciam a política de investimento
da empresa.

Para derivar a chamada primeira preposição, de que o valor de uma
empresa alavancada é igual a de uma mesma empresa financiada
exclusivamente com capital próprio, os autores argumentam que ganhos
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oriundos da alavancagem da firma poderiam ser obtidos por meio do
endividamento na pessoa física do investidor e, assim, por não-arbitragem e
pela Lei do Preço Único, as firmas alavancadas e não alavancadas devem
possuir o mesmo valor (DE MATOS, J.A., 2001).

Com isso, costuma-se utilizar a seguinte notação para a conclusão
supracitada presente no trabalho de Modigliani e Miller (1958):

𝑉
𝐿

= 𝑉
𝑈

Onde:

= Valor de mercado da firma alavancada (“Levereged”)𝑉
𝐿

= Valor de mercado da firma não-alavancada (“Unlevereged”)𝑉
𝑈

Observa-se que tal afirmação feita por Modigliani e Miller (1958) influencia a
forma como decisões de financiamento devem ser tomadas pela
administração de uma empresa. Segundo os autores, escolher entre dívida
e capital próprio não faz nenhuma diferença no sentido de maximizar o valor
da empresa.

Assim, levando em consideração o WACC, a primeira proposição de
Modigliani e Miller (1958) resulta que a utilização de estruturas de capital
distintas não altera o valor da taxa de desconto usada para trazer a valor
presente os fluxos de caixa da firma.

Outra afirmação feita por Modigliani e Miller (1958) em seu trabalho seminal
é a de que o retorno esperado de uma ação equivale ao custo de capital do
capital próprio, ou seja, aquele aplicado a um fluxo de caixa após
pagamento de dívida mais um prêmio correspondente ao nível de
endividamento. Em outras palavras, quanto mais alavancada uma empresa,
maior seu custo de capital próprio (MODIGLIANI, F.; MILLER, M. 1958).

Destaca-se que esta proposição é muito importante, tendo em vista que
permite que o custo da dívida seja inferior ao custo do capital próprio,
respeitando o menor risco incorrido por credores, que possuem prioridade
no recebimento dos fluxos de caixa gerados pela empresa, ao mesmo
tempo que mantém o WACC constante.

Em outras palavras, assumindo o valor da firma como o valor presente dos
fluxos de caixa da firma descontados pelo WACC, a segunda proposição diz
que, ao se aumentar o custo do capital próprio com o aumento do
endividamento, o mesmo mantém-se constante, não influenciado, portanto,
o cálculo do valor presente e, assim, o valor da firma independe do nível de
dívida. (MILLER, M., 1988).

Esta segunda proposição do trabalho pode ser escrita da seguinte maneira:

𝑘
𝑒

= 𝑘
0

+ (𝑘
0

− 𝑘
𝑑
) 𝐷

𝐸
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Onde:

= WACC de uma empresa financiada, exclusivamente, com capital𝑘
0

próprio;

= Dívida𝐷

= Equity ou Capital Próprio𝐸

Custo da dívida𝑘
𝑑

=

Custo do equity𝑘
𝑒

=

Embora tal proposição para o cálculo do custo do capital próprio não seja
tão difundida quanto o CAPM de Sharpe (1964), a mesma se assemelha ao
método “Bond Yield Plus Risk Premium”, ao associar o cálculo do custo do
capital próprio às dívidas da empresa. (FAMA, E.; FRENCH, K.; 1997).

O “Teorema da Irrelevância” gerou controvérsias quando da sua publicação,
uma vez que já havia evidências empíricas de mudanças no valor da firma
em função de notícias relacionadas à mudanças na estrutura de capital.

2.2 Modigliani e Miller e a Inclusão de Impostos

Em 1963, Modigliani e Miller publicaram um artigo alterando a principal
conclusão do estudo de 1958. Nessa nova publicação, os autores afirmam
que, ao se considerar impostos e o benefício fiscal relacionado, oriundo da
dedutibilidade dos juros no cálculo do lucro tributável existente na maior
parte dos países, o valor da firma passa a ser proporcional ao nível de
endividamento.

De outra forma, usando a notação supracitada, desconsiderando custos de
falência, tem-se:

𝑉
𝐿

= 𝑉
𝑈

+ τ𝐷

Onde:

= Valor de mercado da firma alavancada (“Leveraged”)𝑉
𝐿

= Valor de mercado da firma não-alavancada (“Unleveraged”)𝑉
𝑈

= Alíquota de imposto de rendaτ

= Nível de dívida𝐷

Assim, considerando o efeito de impostos, a alavancagem da firma passa a
ter importância no valor da firma, contradizendo o “Teorema da
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Irrelevância”. Neste caso, segundo Modigliani e Miller o valor da firma passa
a ser linearmente relacionado com o nível de dívida.

Não só a nova proposição contradiz o “Teorema da Irrelevância” como
também estabelece uma conclusão polêmica. Pela equação acima, se uma
firma quiser maximizar seu valor, deve buscar uma estrutura de capital
composta 100% por dívida. Esse arcabouço teórico de Modigliani e Miller
passaria a ser complementado com os chamados custos de default da
teoria do Trade-Off ((KRAUS, A.; LITZENBERGER, R.; 1973).

A inclusão do imposto de renda no arcabouço teórico também traz
implicações na segunda proposição de Modigliani e Miller (1958). Assim, o
custo do capital próprio continua sendo relacionado, linearmente, com o
endividamento, porém ao endividamento líquido de impostos. Dessa
maneira, alíquotas maiores reduziriam o impacto da dívida no custo do
capital próprio (MODIGLIANI, F.; MILLER, M., 1963).

Dessa maneira, a segunda proposição de Modigliani e Miller pode ser
reescrita da seguinte forma, ao se considerar impostos:

𝑘
𝑒

= 𝑘
0

+ (𝑘
0

− 𝑘
𝑑
)(1 − τ) 𝐷

𝐸

Onde:

= WACC de uma empresa financiada, exclusivamente, com capital𝑘
0

próprio;

= Dívida𝐷

= Equity ou Capital Próprio𝐸

Custo da dívida𝑘
𝑑

=

Custo do equity𝑘
𝑒

=

= Alíquota de imposto de rendaτ

Observa-se que, agora, a presença do termo , menor do que 1,(1 − τ)
serve para reduzir o custo do capital próprio em comparação à segunda
proposição sem a inclusão de impostos de renda. Em outras palavras,
embora o custo do capital próprio também aumente com o aumento do
endividamento, agora ele aumenta a um menor ritmo, visto que o
coeficiente de inclinação da equação agora é menor.

2.3 Teoria do Trade-off

Buscando melhorar o arcabouço teórico instituído por Modigliani e Miller e
preservando a ideia dos benefícios fiscais associados ao uso de dívida, a
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chamada teoria do Trade-Off trouxe a ideia dos chamados custos de
default, conhecidos, em português, como custos de bancarrota ou de
falência. Estes custos, que são crescentes com o nível de endividamento
assim com os benefícios fiscais, criam um trade-off na decisão de
financiamento das empresas: quanto mais dívida se utiliza, mais benefícios
fiscais se têm, porém, da mesma forma, maiores são os custos de default.
Com isso, o problema de maximização do valor da firma deixa de ter
solução de canto (BRADLEY et al, 1984).

Os custos de bancarrota, introduzidos por Robichek e Myers (1966), são
definidos como aqueles incorridos quando a probabilidade de a firma não
honrar seus compromissos financeiros for superior a zero.

Um desses custos é o de liquidação, que representa a perda de valor ao
liquidar os ativos da firma a valores de mercado, os quais podem,
principalmente a depender da agilidade necessária para liquidação, ser
inferiores aos valores contábeis. Adicionalmente, também são custos desta
categoria aqueles ligados ao processo de falência e reestruturação, tais
como gastos com advogados (PEIXOTO, 2017).

Outros custos existentes nesta categoria são os chamados distress costs,
que ocorrem quando stakeholders acreditam na descontinuidade da firma,
Com isso, criam-se problemas relacionados a interesses pessoais, logo
levando a interesses conflitantes entre gestores e acionistas, chamado de
custo de agência (CHEN, 2011).

Altman (1984) elenca ainda outros custos associados com a falência, tais
como perda de clientes e litígios associados a falhas contratuais, perda de
reputação, aumento dos custos de novos empréstimos e dificuldade na
contratação de novos talentos. Observa-se, assim, que os chamados custos
de bancarrota podem ser bastante heterogêneos.

Conforme comentado, pelo lado dos benefícios, o uso da dívida é
influenciado, positivamente, pelo fato de que despesas com juros são
dedutíveis do lucro das empresas, resultando em menores dispêndios com
impostos de renda. Contudo, adicionalmente, Fama e French (2002)
apontam outros ganhos, como, por exemplo, redução do problema de
agência entre os acionistas (principal) e management (agente) ligado ao
fluxo de caixa, dando maior rigor ao uso do caixa pelos gestores.

Dessa maneira, sob a ótica do trade-off, a firma utiliza recursos de dívida
até o ponto em que os benefícios marginais trazidos pela economicidade
fiscal sejam superados pelos custos marginais de falência (SANTOS, 2013).

Portanto, neste ponto, a utilização de mais dívida causaria, marginalmente,
mais custos de falência do que benefícios fiscais. Assim, em outras
palavras, este ponto caracteriza um nível de endividamento ótimo que
maximiza o valor da firma, ou seja, minimiza o WACC.

Segundo Shahar et al. (2015), na roupagem da teoria do Trade-off, o valor
da firma pode ser definido pela seguinte equação:
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𝑉
𝐿

= 𝑉
𝑈

+ 𝑉𝑃 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓í𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠( ) − 𝑉𝑃(𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡)

Onde:

= Valor de mercado da firma alavancada (“Levereged”)𝑉
𝐿

= Valor de mercado da firma não-alavancada (“Unlevereged”)𝑉
𝑈

= Valor presente dos benefícios fiscais associados à𝑉𝑃 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓í𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠( )
dívida

= Valor presente dos custos de bancarrota𝑉𝑃 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡( )

Este nível de endividamento ótimo é considerado, para a firma, uma
estrutura de capital alvo. A forma como esta estrutura alvo é alcançada
subdivide a teoria do trade-off em duas vertentes: estática e dinâmica.

De maneira geral, o subtipo estático trata as decisões da firma de maneira
que não existe processo de ajustamento ao nível ótimo de endividamento: a
firma está sempre no ótimo. Por sua vez, na vertente dinâmica, existe um
processo dinâmico de reversão à media em que as firmas mantém seu nível
de endividamento dentro de uma faixa de valores possíveis: sempre que o
endividamento atinge o limite superior da faixa, a firma emite ações ou
recompra dívida ao passo que, quando atingido o limite inferior, a firma
emite novas dívidas.

Com isso, a abordagem dinâmica tende a retratar mais fielmente a
realidade, uma vez que firmas tendem a não manter níveis de
endividamento estáticos. Isto ocorre por questões de mercado, que pode
apresentar condições inapropriadas para captação de novos recursos, e por
custos associados a emissão de dívida ou capital próprio, como por
exemplo, com estruturação de ofertas públicas e contratação de bancos de
investimento (FISCHER et al., 1989).

Outra falha importante da teoria estática é a incapacidade de lidar com
lucros acumulados, que dizem respeito a uma outra possível fonte de
financiamento das empresas (GOYAL, V.; FRANK, M., 2007).

No âmbito estático, a teoria do Trade-Off foi instituída por Kraus e
Litzenberger (1973), com equações tratadas em tempo discreto. Os autores
definem o valor da firma contingente a estados da natureza, de forma que o
valor da mesma é igual à soma desses estados. Balanceando benefícios
fiscais e custos de bancarrota, os autores chegaram à conclusão de que
existe uma relação côncava entre o valor da firma e seu nível de
endividamento.

Outro estudo relevante na teoria do trade-off foi o de Bradley et al. (1984),
em que os autores definem os retornos dos detentores de dívida e capital
próprio da firma em um arcabouço estático. Assim, existem duas
possibilidades: (i) lucros operacionais positivos, porém inferiores às
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despesas com dívida, caso em que a empresa é liquidada e o valor
correspondente pago aos credores, sem retornos para acionistas; (ii) lucros
operacionais superiores às despesas com dívida, em que os credores
recebem o valor prometido e os acionistas o valor residual dos lucros. Com
isso, percebe-se que credores possuem prioridade com relação aos
acionistas.

Neste modelo de Bradley et al. (1984), a firma maximiza seu valor,
chegando a condições de primeira ordem que apontam relações negativas
entre o valor da firma e os custos de default e entre o valor da firma e
despesas com depreciação, que representam outro tipo de benefício fiscal.
Por outro lado, indicam relação positiva entre o valor de mercado da
empresa e a alíquota de imposto incorrida.

Por fim, ainda no âmbito estático, outros modelos relevantes foram
construídos por Scott (1976), que dá ênfase aos ativos imobilizados da
firma, e por Kim (1978). Assim como antes, tais autores identificam o limite
do endividamento no momento em que os benefícios fiscais são
suplantados pelos custos de falência, ponto que define a estrutura de
capital ótima.

Brennan e Schwartz (1984) foram responsáveis por estabelecer um
arcabouço dinâmico à teoria do trade-off tradicional, a partir de cálculo
financeiro estocástico e do framework clássico de precificação de opções
instituído por Black-Scholes (1973). Embora os autores não tenham definido
uma solução analítica, os mesmos aplicaram uma série de simulações que
reforçam a premissa central da teoria do trade-off, que é a existência de
relação positiva entre endividamento e valor da firma. Outros autores que
seguiram uma abordagem dinâmica foram Kane et al. (1984) e Fischer et al.
(1989).

No que diz respeito às evidências empíricas, a teoria do trade-off
caracteriza-se como a teoria dominante, sendo, na sua modalidade
dinâmica, difícil de ser rejeitada por dados (GOYAL, V.; FRANK, M., 2007).
Tal aspecto não evitou, contudo, que a teoria recebesse críticas.

Nesse aspecto, uma das mais famosas críticas foi feita por Miller (1977).
Segundo ele, a combinação de benefícios fiscais e custos de falência
assemelha-se a um “ensopado de um cavalo e um coelho” (“horse and
rabbit stew”). Com essa analogia, o autor insinua que os benefícios fiscais
são muito maiores e mais certos que os custos de bancarrota, que são
raros. Dessa forma, pela ótica de Miller (1977), a teoria do trade-off deveria
trazer o impacto de firmas muito mais endividadas do que observado na
realidade.

Outra crítica relevante foi tecida por Myers (1984), que propôs, como
alternativa à teoria do trade-off, a teoria do pecking-order, argumentando
que a assimetria informacional existente entre os stakeholders faz com que
a firma prefira utilizar recursos internos à dívida e dívida à emissão de
novas ações. Tal hierarquia foi motivada pelo modelo de seleção adversa de
Myers e Majluf (1984).



20

2.4 Teoria do Pecking-Order

A teoria do Pecking-Order é, atualmente, a principal alternativa à teoria do
trade-off. Conforme já mencionado, o principal postulado da teoria é a
existência de uma hierarquia na utilização de recursos pela firma, que,
inicialmente, faz uso de lucros acumulados produzidos internamente, depois
dívida e, por fim, novas emissões de ações.

De acordo com Donaldson (1961), que influenciou o trabalho seminal
desenvolvido por Myers (1984), as empresas possuem predisposição a
preferir lucros internos e dívida com base no pressuposto de que existe uma
assimetria informacional entre gestores e investidores externos. Tal
assimetria pode dar origem aos chamados custos de agência, que serão
exemplificados mais à frente, ao se discutir a teoria de agência, os quais
incentivam credores e acionistas a demandar maior retorno.

De acordo com Myers e Majluf (1984), tendo em vista a existência dessa
assimetria informacional, atitudes dos gestores da companhia possuem
efeito de sinalização a agentes externos e, portanto, cria-se uma hierarquia
na utilização de fontes de recursos, de acordo com seu impacto
informacional: lucros internos, dívida e, por fim, emissão de ações.

Segundo os autores, um impacto informacional negativo referente à
utilização de fontes de recursos hierarquizados em categorias inferiores diz
respeito à sinalização, por parte da gestão, de que existe pouca confiança
nos novos projetos a serem implementados. Portanto, os gestores buscam
novos investidores ao negócio, de maneira a dividir os riscos associados ao
projeto. De acordo com os autores, caso os gestores confiem muito nos
projetos, eles irão fazer o possível para evitar dividir os retornos do mesmo
com investidores externos, principalmente com novos acionistas, que
deterão direito com relação ao possível crescimento do projeto.

Conforme Eckbo (1986), a captação de recursos com dívida, ao contrário da
emissão de novas ações, apresenta menor efeito de sinalização, tendo em
vista que os detentores de dívida apresentam prioridade no recebimento
com relação aos acionistas, motivo pelo qual a emissão de dívida é
preferível à captação de capital próprio. Em outras palavras, credores estão
menos sujeitos à assimetria informacional do que novos acionistas.

Myers e Majluf (1984) pontuam um outro efeito de sinalização negativo
relacionado à emissão de novas ações. Segundo eles, a captação de
capital próprio novo pode indicar que os atuais acionistas acreditam que as
ações estão supervalorizadas com relação ao seu valor intrínseco e, assim,
buscam, ao emitir novas ações, realizar tais ganhos, transferindo riqueza
dos novos investidores aos antigos acionistas.

Dessa maneira, conforme Myers e Majluf (1984), reforça-se que o efeito de
sinalização resultante da teoria do pecking order, ou seja, de que, ao emitir
novas ações, os gestores acreditam que elas estão sobrevalorizadas, isso é
calcado na assimetria informacional existente entre gestores das empresas
e investidores externos, uma vez que os primeiros detêm maiores
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informações com relação à firma. Em outras palavras, se os gestores
acreditam que as ações estão subvalorizadas, emissão de novas ações
seria inadequado, pois resultaria em realizar um valor inferior ao intrínseco.

Entretanto, existe um ponto em que tal atitude encontraria uma barreira, que
é quando o valor presente líquido das oportunidades de investimento ou
crescimento da firma torna-se superior aos recursos angariados com a
emissão de novas ações. Neste ponto, deixa de ser interessante a emissão
de novos papéis.

De acordo com Chen (2011), outro ponto que os defensores desta linha
teórica sustentam é de que custos de transação possuem um papel
importante na manutenção da hierarquia supracitada. Tais custos advêm do
fato de que obter financiamento externo apresenta despesas de emissão,
como por exemplo, contratar um banco de Investimentos e estruturar uma
oferta pública, custos estes que não existem quando uma firma utiliza lucros
internos.

Essa preferência de fontes de financiamento não significa que empresas
vão esgotar, completamente, uma fonte antes de seguir a seguinte.
Exemplo disso é a evidência empírica de que muitas empresas vão manter
alguns recursos internos mesmo quando recorram a fundos externos, por
motivos exógenos à teoria, como, por exemplo, pagamento de transações e
despesas de curto prazo. Outro ponto, na decisão de dívida contra capital
próprio, é calcado por uma noção de capacidade de contrair dívida, que é,
em outras palavras, um limite à quantidade total de dívida que a empresa
pode contrair, motivados, inclusive, por custos de falência associados
(GOYAL, V.; FRANK, M., 2007).

2.5 Outras Teorias

Além das teorias do Trade-off e do Pecking-order, pelo menos duas outras
merecem menção: Market Timing e Teoria de Agência.

A teoria de Market Timing diz que firmas, ao escolher se irão financiar suas
atividades com dívida ou capital próprio, optam, basicamente, pela forma de
financiamento que, naquele momento específico, representa maior valor
para o mercado (BAKER, M.; WURGLER, J., 2002). Assim, as empresas
fazem emissão de ações quando percebem que elas estão
sobrevalorizadas e as recompram no cenário oposto (LUIGI, P; SORIN, V.;
2009).

Segundo Baker e Wurgler (2002), precursores teóricos da Market Timing, a
estrutura de capital atual das firmas é relacionada, fortemente, com o
histórico do mercado, de forma que a mesma é o resultado cumulativo de
tentativas passadas de acertar o tempo do mercado.

Barker e Wurgler (2002) usam o índice Market-to-Book, representado pela
razão entre valor de mercado e valor contábil da firma, para medir
oportunidades observadas pelos gestores, concluindo que empresas com
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pouca alavancagem tendem a emitir ações quando o índice está alto. Os
autores também identificam elevada persistência de decisões de Market
timing na estrutura de capital, que pode chegar a uma década.

Alti (2006) analisa a validade empírica da teoria do Market Timing a partir da
análise de Ofertas Públicas Iniciais de Ações (Initial Public Offerings - IPO).
Neste trabalho, o autor identificou que firmas que fazem seu IPO em um
chamado hot-market, ou seja, quando existe muita demanda pelas ações
ofertadas, tendem a emitir, substancialmente, mais capital próprio do que
firmas que realizam IPOs com pouca demanda, fazendo com que o primeiro
grupo tenha níveis de alavancagem observados menores. Não obstante, o
autor identificou também que empresas dos hot-market IPOs tendem a
emitir dívida após a abertura de capital, de forma que, no segundo ano após
a oferta pública inicial, o impacto do Market Timing na alavancagem se
dissipa.

Embora guarde semelhanças com a pecking-order, a teoria de agência,
desenvolvida por Jensen e Meckling (1976) baseia-se na ideia da existência
de conflitos de interesse entre os stakeholders. Esses podem se dar, por
exemplo, entre gestores e acionistas, o que, na literatura econômica, é
conhecido como problema agente-principal. Segundo esta teoria, nesse
caso de conflito, quando o fluxo de caixa da firma encontra-se elevado, os
gestores apresentam incentivos para não maximizar a riqueza dos
acionistas, destruindo valor da firma por meio de benefícios próprios, os
chamados perks.

Derivados desta relação de assimetria informacional, tem-se alguns custos,
conhecidos como custos de agência. Alguns custos de agência tipicamente
observados na literatura, conforme descritos por Jensen e Meckling (1976)
são:

i) Custos de monitoramento: incorridos pelos acionistas para monitorar
os gestores e incluem despesas com relatórios anuais, conselho de
administração, entre outros.

ii) Custos de vinculação: incorridos pelos gestores para garantir aos
acionistas que eles estão trabalhando para seus interesses. Estes incluem,
por exemplo, custos de contratos de trabalho específicos.

iii) Perda residual: incorridos devido a falhas nos mecanismos de
monitoramento e vinculação.

Assim, de acordo com Jensen e Meckling (1976), além de boas práticas de
governança corporativa, cria-se a necessidade de endividamento como
método de disciplinar os gestores, visto que os mesmos passam a ser mais
eficientes a fim de honrar com as obrigações financeiras e, desta maneira,
garantir a perpetuidade (going concern) da firma, poupando alguns dos
chamados custos de agência.
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Conforme Harvey, Lins e Roper (2004), tal disciplina é, especialmente, útil
no caso de mercados emergentes, nos quais existiriam incentivos a realizar
investimentos além de um nível ótimo.

De acordo com Jensen (1986), a estrutura ótima se dá quando o nível de
endividamento é tal que torna os gestores mais eficientes sem que os
custos relacionados à alavancagem sejam excessivos. Portanto, nesta
linha, existe certa semelhança com a teoria do trade-off, uma vez que
ambas preceituam um nível ótimo de endividamento (SANTOS, 2013).

Outra manifestação da teoria de agência se dá pela relação entre acionistas
e credores, visto que, uma vez que os acionistas capturam a maior parte do
crescimento de projetos bem-sucedidos, estes podem ter incentivos a
empregar projetos mais arriscados, indo de encontro ao interesse dos
credores de manter baixo o nível de risco incorrido pela firma, tendo em
vista o impacto deste na estabilidade dos fluxos de caixa futuros. Harris e
Raviv (1991) chamam este fenômeno de efeito de substituição de ativos.
Assim, muitas vezes, os debenturistas impõem restrições contratuais na
escritura da dívida, os chamados covenants, que limitam algumas ações
dos acionistas, como, por exemplo, limites de emissão de dívida ou de
distribuição de dividendos, impactando, assim, a estrutura de capital.

Por sua vez, além das teorias supracitadas, estudos que analisam a relação
entre condições macroeconômicas e estrutura de capital também merecem
destaque. Guardando relação com a teoria de Market Timing, segundo
Korajczyk e Levy (2003), o nível de endividamento é influenciado por
condições econômicas, de forma que empresas tendem sincronizar suas
emissões com períodos de crescimento no ciclo econômico.

Outro exemplo do impacto macroeconômico nas decisões de financiamento
se dá na relação negativa entre títulos de dívida de longo prazo e inflação,
de forma que, em países com alta inflação, empresas tendem a preferir
dívida de menor prazo. Também já se identificou que, em países em
desenvolvimento com alto crescimento, tende-se a preferir financiamento
com capital próprio (DOMOWITZ et al., 2000).

Finalmente, pesquisas também já identificaram relação entre aspectos
institucionais de um país e a estrutura de capital de suas empresas.
Claessens, Djankov e Nevova (2001), por exemplo, observaram que, em
países com amplo serviço bancário adotado pela população, firmas tendem
a usar maior nível de endividamento. Por sua vez, Fan et al. (2000)
identificaram que a presença de maior número de investidores
institucionais, como fundos de pensão e seguradoras, contribui para que
empresas sejam menos endividadas.

2.5 Evidências Empíricas

Tendo como base teórica as vertentes da teoria do trade-off e a
pecking-order, alguns estudos foram publicados, buscando identificar o
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efeito de alguns fatores ao nível de endividamento utilizado, associando os
resultados aos modelos teóricos sobre estrutura de capital.

Basicamente, os estudos consistem em aplicar métodos econométricos
como regressões lineares, regressões quantílicas e regressões de dados
em painel, tendo, como variável dependente, o nível de endividamento,
representado, por exemplo, pela razão dívida sobre equity, e, como
variáveis explicativas, alguns fatores que devem ter sinal positivo ou
negativo a depender da teoria subjacente.

Dessa maneira, Titman e Wessels (1988) e Harris e Raviv (1991) definem
alguns dos fatores mais abordados nos estudos empíricos:

i) Tamanho do ativo da firma: de acordo com a teoria do trade-off, os
custos associados à falência tendem a ser menos significativos em
empresas com mais ativos. O argumento utilizado é que, à medida
que uma firma adquire maior valor, menor é a proporção dos custos
de default e, portanto, menos significativos os mesmos são.
Consequentemente, espera-se que empresas maiores sejam mais
alavancadas, ou seja, que exista uma relação positiva entre o nível
de endividamento e o tamanho do ativo da firma. Por sua vez, a
teoria do pecking order assume que empresas maiores, devido ao
seu nível reputacional, sofreriam menos de problemas de seleção
adversa, podendo emitir capital próprio sem maiores problemas. Com
isso, a teoria do pecking order estabelece uma relação negativa entre
endividamento e tamanho da firma. De maneira geral, evidências
empíricas parecem favorecer a teoria do trade-off nesse aspecto.

ii) Benefícios fiscais não-ligados à dívida e tangibilidade: tal ponto
diz respeito à depreciação de ativos tangíveis, despesa que, assim
como aquelas associadas ao serviço da dívida, também têm a
característica de dedutibilidade do lucro tributável. Com isso,
empresas com grande quantidade de ativos imobilizados e que,
portanto, possuem maior nível de benefícios fiscais não-ligados à
dívida apresentam maior grau de endividamento, segundo a teoria do
trade-off. Ainda de acordo com essa vertente, empresas com grande
quantidade de ativos tangíveis apresentam maior capacidade de
concessão de garantias e, portanto, redução de custos de default,
outro motivo pelo qual, de acordo com a teoria do trade-off,
espera-se uma relação positiva entre grande quantidade de ativos
tangíveis e alavancagem. Por outro lado, a teoria do pecking-order
associa grande quantidade de ativos tangíveis à menor existência de
assimetria informacional, tornando emissão de equity menos custoso.

iii) Risco: Segundo a teoria do trade-off, este fator apresenta uma
relação negativa entre o coeficiente de variação das receitas e a
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alavancagem. Para a teoria do pecking order o coeficiente de
variação de receitas tem uma relação positiva com alavancagem.

iv) Rentabilidade: Segundo a teoria do trade-off, este fator apresenta
relação positiva com o nível de endividamento, ou seja, aquelas
empresas com maior nível de lucros tendem a usar maior nível de
endividamento. Isto é devido ao fato de que empresas com maior
rentabilidade tenderiam a possuir maior resiliência com relação a
custos de default e também maiores benefícios fiscais advindos do
serviço da dívida. Entretanto, ressalta-se que existe correlação entre
rentabilidade e oportunidades de crescimento, que possuem sinal
contrário com endividamento, de forma que muitos estudos
identificam que um sinal negativo para endividamento não é motivo
para invalidar a teoria do trade-off. Por sua vez, pela pecking order,
visto que empresas seguem uma hierarquia nas fontes de
financiamento utilizadas, começando com lucros acumulados,
empresas com grande rentabilidade, ao acumularem muitos lucros,
tendem a usar menos dívida.

v) Oportunidades de crescimento: segundo a teoria do trade-off,
espera-se uma relação negativa entre perspectivas de crescimento
futuras e nível de alavancagem. Isso se dá pelo fato de que os
custos de default associados a empresas com maiores
oportunidades de crescimento são maiores, visto que, caso a
empresa entre em liquidação, tais oportunidades são perdidas. Por
sua vez, a teoria do pecking order prevê uma relação inversa,
assumindo que, à medida que novas oportunidades de crescimento
são descobertas, mais dívida é captada seguindo a hierarquia
pressuposta por essa teoria.

vi) Classificação setorial: de acordo com esse fator, alguns setores
econômicos são compostos de empresas que utilizam maior grau de
endividamento do que outros. Um exemplo de setor com empresas
mais alavancadas é o de indústria de base. Não se associam,
diretamente, as classificações setoriais com uma outra teoria.

Observa-se, portanto, que o trabalho de Titman e Wessels (1988) fornece
algumas implicações testáveis com relação à estrutura de capital da firma.
Os autores elaboraram um amplo estudo teórico envolvendo mais de 400
empresas nas décadas de 1970 e 1980, testando o efeito das variáveis
oportunidades de crescimento, tangibilidade, tamanho, lucratividade,
volatilidade dos lucros e classificação setorial, bem como singularidade do
modelo de negócios e benefícios fiscais não-ligados à dívida. Os autores
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utilizaram diversas medidas para a variável dependente, encontrando
evidências favoráveis tanto para a teoria do trade-off como para a
pecking-order.

Antes de Titman e Wessels (1988), Toy et al. (1974) elaboraram um dos
primeiros estudos empíricos, com relação a esta área de estudo. Neste
trabalho, os autores fazem uma regressão do nível de endividamento contra
as variáveis independentes risco, lucratividade e tamanho. Como proxies,
os autores utilizaram a variabilidade dos lucros, a margem EBITDA e o
logaritmo dos ativos totais, respectivamente.

Ferri e Jones (1979) construíram um trabalho abrangente para fins de
avaliar o impacto empírico dos fatores com relação à estrutura de capital,
abordando, particularmente, o grau de imobilização, representado pela
razão entre ativos fixos e totais, o risco, medido pelo desvio-padrão das
vendas e do fluxo de caixa, a classificação industrial e, por fim, o tamanho,
medido pelo valor dos ativos totais. Os autores identificaram coeficientes
estatisticamente significantes para as variáveis, sendo a imobilização com
sinal negativo, tamanho com sinal positivo e setor também positivo.

Bradley et al. (1984) fizeram uma regressão tendo, como variável
dependente, a razão entre dívida e valor da empresa, utilizando valores a
mercado para esta última variável. Como variáveis explicativas, foram
adotadas oportunidades de crescimento, utilizando a razão entre
depreciação sobre EBITDA, risco, medido pelo desvio-padrão do retorno
dos ativos e, por fim, o que eles batizaram de singularidade de crescimento,
representada por gastos em Pesquisa e Desenvolvimento. Os autores
observaram coeficientes estimados estatisticamente significantes com
sinais negativos para a singularidade do crescimento e risco e positivo para
oportunidades de crescimento.

Mackie-Mason (1990) e Givoly et al. (1992) realizaram estudos avaliando a
validade empírica da teoria do trade-off. Os autores identificaram evidências
favoráveis com relação aos benefícios fiscais e sua relação positiva com o
endividamento.

Por sua vez, Frank e Goyal (1993) realizaram um estudo com foco na teoria
da pecking-order, utilizando uma amostra de mais de 150 empresas. Os
resultados foram coeficientes estatisticamente significantes com sinal
negativo para oportunidades de crescimento e rentabilidade, e com sinal
positivo para tamanho das firmas e tangibilidade. Outro estudo relevante
para validar a teoria de pecking-order foi elaborado por Fama e French
(2002), observando relação negativa entre lucratividade e endividamento.
Segundo Frank e Goyal (1993), devido às relações intricadas na vertente
dinâmica da teoria do trade-off, uma relação negativa entre lucratividade e
endividamento não deveria servir como evidência contrária para refutar a
teoria do trade-off.

Rajan e Zingales (1994) estudaram empresas do grupo G-7, encontrando
relações negativas estatisticamente significantes entre endividamento,
oportunidades de crescimento e rentabilidade, bem como positivas entre
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endividamento e tamanho e tangibilidade. Ademais, os autores observaram
certa homogeneidade no comportamento de alavancagem entre os países
do grupo.

Bas et al. (2009) analisaram o efeito dos fatores acima sobre grupo de mais
de dez mil empresas em mais de 25 países. Os resultados observados
foram de relação estatisticamente significante e positiva entre
endividamento e tangibilidade, endividamento e tamanho da firma e
negativo com lucratividade.

Arshaapalli e Nelson (2014) avaliaram a relação da estrutura de capital de
mais de três mil empresas norte-americanas na segunda dezena do século
XXI, observando validade da teoria do trade-off.

Aviral e Raveesh (2015) estudaram a relação entre endividamento e uma
amostra de quase 300 empresas, por meio do emprego de regressão
quantílica. Os autores observaram resultados distintos a depender do
quantil utilizado.

Dessa forma, tem-se as seguintes relações esperadas de acordo com as
teorias do trade-off e pecking-order, bem como as proxies relacionadas.

Tabela 1 - Sinais Previstos pelas Teorias
Fator Trade-off Pecking-Or

der Proxies

Tamanho + - Log dos Ativos; Log das Receitas
Lucratividade + - ROA, margem EBITDA, margem líquida

Tangibilidade + - Proporção de Ativos Fixos; Proporção de
Ativos Imobilizados

Risco - + Coeficiente de variação das receitas;
desvio-padrão do lucro e do EBITDA

Oportunidades de
Crescimento - + Gastos com P&D; Média histórica do

crescimento dos lucros; Índices P/L e P/VPA
Setor + + Endividamento médio ou mediano do setor
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3. Amostra e Modelo

A fim de implementar o modelo supracitado, coletou-se uma amostra de 120
empresas listadas na bolsa de valores brasileira, a B3 – Brasil, Bolsa,
Balcão. Dentre as empresas selecionadas, têm-se integrantes do Índice
Bovespa – Ibovespa, Índice Brasil 100 – IbrX-100, Índice Small Caps –
SMLL, Índice de Energia Elétrica – IEE, Índice de Materiais Básicos – IMAT,
dentre outras. Com isso, tentou-se garantir que a amostra contemplasse
empresas dos mais diferentes setores e níveis de capitalização. Dessa
maneira, a amostra conta com empresas dos mais diferentes setores,
conforme pode ser observado a seguir.

Tabela 2 - Setores da Amostra – Classificação B3
Setor B3 Quantidade de Empresas

Bens Industriais 19
Consumo Cíclico 29

Consumo não-Cíclico 12
Financeiro e Outros 11
Materiais Básicos 9

Petróleo, Gás e Biocombustíveis 6
Saúde 7

Tecnologia da Informação 2
Telecomunicações 2
Utilidade Pública 16

Não Classificadas/Não se aplica 7

Conforme se pode observar, as empresas da amostra apresentam maior
concentração nos setores de Consumo Cíclico, composto pelos subsetores
“Automóveis e Motocicletas”, “Comércio”, “Construção Civil”, “Hotéis e
Restaurantes”, “Tecidos, Vestuário e Calçados”, “Utilidades Domésticas” e
“Viagens e Lazer”; Bens Industriais, representados por “Comércio”,
“Construção e Engenharia”, “Máquinas e Equipamentos”, “Material de
Transporte”, “Serviços” e “Transporte”; e, finalmente, Utilidade Pública,
subdividido em “Água e Saneamento”, “Energia Elétrica” e “Gás”. Tal
aspecto reflete, de maneira geral, a realidade das empresas de maior
negociabilidade da B3.

Como período de análise, foi escolhido o ano de 2018, tendo em vista ser o
último ano cheio disponível no momento da realização do estudo e,
portanto, o mais recente com demonstrações financeiras disponibilizadas,
visto que, em períodos mais recentes, somente estariam disponíveis
informações trimestrais intermediárias.
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Como variável dependente do estudo, que naturalmente, deve sintetizar a
estrutura de capital de cada empresa, foi escolhido a razão dívida sobre
valor da firma, sendo o capital próprio medido de acordo com valores de
mercado. Dessa maneira, a variável dependente, é limitada entre os valores
0 e 1, de forma que, quão mais próximo de 1, mais endividada é a empresa,
ou seja, maior a proporção de dívida na estrutura de capital.

O uso do valor de mercado para o capital próprio faz sentido, pois,
conforme discutido anteriormente, a estrutura de mercado para a firma,
tipicamente, é calculado com base em valores de mercado. Contudo, para o
valor da dívida, foram adotados os respectivos valores contábeis de cada
empresa, considerando passivos circulante e não-circulante, uma vez que
dados de mercado para dívida são raros e de difícil acesso.

Importante comentar que o fato de que não existem valores negativos para
o valor de mercado impossibilita a variável dependente de assumir valores
inferiores a zero, outro motivo que incentiva o uso do patrimônio líquido
valorado a mercado em detrimento de medidas contábeis, que poderiam
resultar em valores negativos para a variável dependente (passivo a
descoberto), criando distorções nessa variável.

O seguinte histograma ilustra a distribuição da variável dependente na
amostra.

Figura 1 - Distribuição Empírica da Variável Dependente
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Se observa na amostra poucas empresas com alta alavancagem, existindo
relevante parcela da amostra com baixo nível de alavancagem, que usa
menos de 20% de dívida na formação da estrutura de capital. Isso parece ir
de encontro com a primeira proposição do estudo de Modigliani e Miller
(1962).

A tabela abaixo apresenta algumas medidas descritivas da variável
dependente.

Tabela 3 – Medidas Descritivas
Medida Valor
Média 31,39%

Desvio-Padrão 23,58%
Mediana 30,14%

Primeiro Quartil 8,78%
Terceiro Quartil 47,30%

Mínimo 0%
Máximo 96,21%

Com relação às variáveis explicativas, foram escolhidas aquelas com maior
presença na literatura e que sintetizassem os fatores abordados na seção
sobre revisão de literatura. Dessa maneira, as seguintes proxies foram
eleitas:

Tabela 4 – Variáveis Explicativas
Fator Proxy

Tamanho Log do Ativo Total
Lucratividade Margem Líquida
Tangibilidade Imobilizado sobre Patrimônio Líquido

Risco Desvio-padrão do EBITDA por ação
Oportunidades de Crescimento Preço sobre Valor Patrimonial por Ação

Setor Média da Variável Dependente para cada Setor

Na figura abaixo, exibem-se os histogramas de cada umas das variáveis
independentes. É possível observar que cada variável apresenta
distribuições empíricas diferentes umas das outras, embora, visualmente,
nenhuma possa ser aproximada pela distribuição normal, por exemplo.



31

Figura 2 - Histogramas das Variáveis Explicativas

Conforme discutido acima, as seguintes relações são esperadas para cada
uma das variáveis, de acordo com a teorias do trade-off e de pecking-order.

Tabela 5 – Sinais Previstos pelas Teorias
Fator Trade-off Pecking-Order

Tamanho + -
Lucratividade + -
Tangibilidade + -

Risco - +
Oportunidades de Crescimento - +

Setor + +

Aplicando o modelo de regressão linear e testes t de Student para cada
uma das variáveis, é possível determinar se os coeficientes são
estatisticamente significantes e, caso sejam, se o sinal calculado corrobora
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a teoria do trade-off ou pecking-order. Além disso, o teste F de Snedecor
permite rejeitar a hipótese nula de que, conjuntamente, as variáveis são
iguais a zero. Por fim, por meio do cálculo do R-quadrado, será possível
avaliar qual proporção da variação do regressando é explicada pelos
regressores.

4. Resultados

Por meio da estimação dos coeficientes referentes à regressão descrita
acima, é possível testar as hipóteses nulas de que as variáveis são
estatisticamente iguais a zero. Caso não sejam, pode-se concluir que os
coeficientes ajudam a explicar a variável dependente e, nesta linha, os
sinais dos mesmos reforçarão uma ou outra teoria.

Na tabela abaixo, exibem-se os coeficientes de correlação de Pearson entre
cada par de variáveis, constituindo a matriz de correlação das mesmas.
Uma correlação muito alta entre duas variáveis explicativas pode dar origem
ao problema de multicolinearidade, em que a variância estimada dos
coeficientes pode ser inflada. A fim de averiguar tal aspecto, além da alta
correlação entre as variáveis, também é útil calcular e analisar o chamado
Fator de Inflação de Variância.

Tabela 6 – Matriz de Correlação
Fator 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

1) Endividamento 1,000 0,280 -0,229 0,007 0,079 0,471 -0,335
2) Tamanho 0,280 1,000 0,208 0,199 0,007 0,255 -0,098

3) Lucratividade -0,229 0,208 1,000 -0,006 0,032 -0,206 0,018
4) Tangibilidade 0,007 0,199 -0,006 1,000 -0,004 0,132 0,299

5) Risco 0,079 0,007 0,032 -0,004 1,000 0,055 0,044
6) Setor 0,471 0,255 -0,206 0,132 0,055 1,000 -0,227

7) Oportunidades -0,335 -0,098 0,018 0,299 0,044 -0,227 1,000

Conforme é possível observar, não existe nenhuma correlação muito alta
entre as variáveis, o que é um sinal de inexistência de multicolinearidade.
Com respeito à correlação entre as variáveis explicativas e a variável
dependente, pode-se observar correlações positivas com tamanho,
tangibilidade, embora com intensidade muito fraca, risco, também com
intensidade bem fraca, e setor. Por sua vez, com relação negativa, têm-se
as variáveis lucratividade e oportunidades de crescimento. Dessa maneira,
em tese, apenas pelo sinal da correlação, teríamos mais evidência a favor
da teoria do trade-off do que a pecking-order. Naturalmente, uma análise de
regressão múltipla permite embasar melhor essa conclusão, uma vez que
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considera o efeito conjunto das variáveis e permite inferir se o coeficiente
populacional é, estatisticamente, diferente de zero.

Em linha com a análise acima, na figura 3, ilustram-se gráficos de dispersão
da variável dependente contra cada uma das variáveis explicativas.
Adicionalmente, plota-se, em cada gráfico, a linha correspondente à
regressão simples de cada relação. A inclinação da reta possibilita intuir
com respeito ao sentido da relação entre as variáveis.
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Figura 3 - Gráficos de Dispersão

Consoante é possível analisar: as inclinações correspondem aos sinais
observados pelas correlações para as variáveis: positivo para Tamanho,
negativo para Rentabilidade, próximo de zero para Tangibilidade e Risco,
positiva para Setor e negativa para Oportunidades de Crescimento.

A tabela 7 apresenta os resultados da regressão múltipla da variável
Endividamento contra o conjunto de variáveis explicativas.
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Tabela 7- Resultados da Regressão Múltipla
Variável Estimativa Erro-Padrão Estatística t P-valor
Intercepto -0,426 0,214 -1,992 0,049*
Tamanho 0,036 0,014 2,641 0,009**

Lucratividade -0,151 0,059 -2,566 0,012*
Tangibilidade -0,001 0,014 -0,098 0,922

Risco 0,007 0,007 1,010 0,315
Setor 0,667 0,181 3,692 0,000***

Oportunidades -0,018 0,006 2,854 0,005**
R² 0,344 F-test 9,875

R² Ajustado 0,309 P-Valor F 9,63e-09***

Conforme é possível analisar, de acordo com os P-valores para os testes t
de Student, foram estatisticamente significantes, a um nível de confiança de
5%, as variáveis Tamanho, Lucratividade, Setor e Oportunidades de
Crescimento. Além disso, conjuntamente, a um nível de 5%, todas as
variáveis foram estatisticamente significantes.

Dessa forma, as seguintes conclusões podem ser tiradas com relação à
validade de cada uma das teorias.

Tabela 8 - Conclusões sobre as Variáveis
Variável Sinal Teoria
Tamanho + Trade-off

Lucratividade - Pecking-order
Tangibilidade Não significativo

Risco Não significativo
Oportunidades de Crescimento - Trade-off

Setor + Inconclusivo

A tabela acima indica que a teoria do Trade-off se sobressai com relação a
quase todas as variáveis estatisticamente significantes, sendo a teoria que,
de acordo com o presente estudo, apresenta maior validade empírica.

Com relação ao ajuste do modelo, o R² e o R² Ajustado foram de,
respectivamente, 0,344 e 0,309. Dessa maneira, pode-se avaliar que, em
próximos estudos, outras variáveis podem ser incluídas e testadas de
maneira a melhorar o ajuste do modelo.
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Em termos da validade dos testes t, a figura 4 plota a distribuição do
resíduos do modelo. Aplicando um teste de normalidade de Shapiro-Wilk,
chega-se a um valor de 0,07097, não sendo possível rejeitar a hipótese nula
de normalidade, o que é um bom sinal, tendo em vista que normalidade dos
resíduos é uma das hipóteses do modelo linear clássico, necessária,
portanto, para validade assimptótica dos testes t e F.

Figura 4 - Distribuição Empírica dos Resíduos da Regressão

Avaliando se a variância do modelo é constante, ou seja, se os erros são
homocedásticos, condição necessária para validade dos testes t e F, em
linha com as hipóteses do modelo linear clássico, aplicou-se o teste de
Breusch-Pagan. O p-valor do teste foi de 0,0001644, existindo evidência,
portanto, de se rejeitar a hipótese nula de homoscedasticidade a um nível
de confiança de 5%.

Por este motivo, reestimamos os coeficientes utilizando matriz de
variância-covariância robusta à heteroscedasticidade a la White,
chegando-se ao seguinte resultado:
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Tabela 9 - Resultados da Regressão Múltipla – Erros-padrão Robustos
Variável Estimativa Erro-Padrão Estatística t P-valor
Intercepto -0,426 0,214 -1,988 0,049*
Tamanho 0,036 0,0132 2,719 0,008**

Lucratividade -0,151 0,067 -2,259 0,026*
Tangibilidade -0,001 0,0207 -0,063 0,949

Risco 0,007 0,006 1,095 0,276
Setor 0,667 0,142 4,683 0,000***

Oportunidades -0,018 0,013 -1,461 0,147

Conforme é possível observar, a utilização de erros-padrão robustos levou a
conclusões semelhantes às anteriores, com exceção da variável
Oportunidades de Crescimento, que deixou de ser estatisticamente
significante. Assim, as conclusões com relação às teorias são apresentadas
na tabela 10.

Tabela 10 - Conclusões sobre as Variáveis
Variável Sinal Teoria
Tamanho + Trade-off

Lucratividade - Pecking-order
Tangibilidade Não significativo

Risco Não significativo
Oportunidades de Crescimento Não-significativo

Setor + Inconclusivo

5. Conclusão

O objetivo do estudo foi avaliar, empiricamente, as duas principais vertentes
teóricas atuais com relação ao tema da estrutura de capital. Estas duas
teorias são a do trade-off e a pecking-order.

A primeira, genericamente, assume que as firmas, para maximizar seu
valor, escolhem o nível de dívida a fim de contrabalancear o benefício
marginal fiscal associado à dedução do pagamento de juros com relação ao
lucro e o custo marginal de default associado a altos níveis de
endividamento. Com isso, os defensores dessa linha defendem que existe
um nível de dívida que minimiza o WACC da companhia, maximizando seu
valor. Essa teoria vai de encontro com a primeira proposição de Modigliani e
Miller (1958), porém tende a complementar o segundo estudo dos autores,
de 1963.
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A segunda relaciona as fontes de capital utilizadas por uma empresa com
uma espécie de hierarquia, na qual existe preferência por uso de lucros
internos, depois por dívida e, finalmente, por novas ações. Segundo os
proponentes desta vertente teórica, novas captações de recursos, em
função da assimetria informacional existente no mercado de capitais, são
dotadas de conteúdos informacionais que funcionam como sinalizadores
aos investidores.

Além destas duas vertentes, merecem destaque as abordagens de Market
Timing, que associam a estrutura de capital com decisões tomadas pelas
empresas ao longo do tempo, reagindo a condições do mercado e de Teoria
de Agência, que enfoca na relação de conflito de interesse entre os
principais stakeholders para justificar o uso de dívida e capital próprio e os
estudos que fazem uso de fatores macroeconômicos como variáveis
explicativas.

Estudos empíricos buscam avaliar a relação entre o nível de endividamento
da empresa com diversos fatores. Assim, um sinal negativo ou positivo de
dado fator tende a estar relacionado com uma das duas vertentes teóricas
supracitadas. Os fatores mais abordados na literatura são: lucratividade,
risco, oportunidades de crescimento, tamanho e classificação setorial, todos
avaliados no presente estudos.

Por meio de uma amostra de 120 empresas listadas na B3 dos mais
distintos setores econômicos, o presente estudo aplicou uma regressão
linear múltipla, com Mínimos Quadrados Ordinários, a fim de observar se os
efeitos entre os fatores e a variável dependente são estatisticamente
significantes e, caso positivo, se o sinal estimado vai de encontro com a
teoria do trade-off ou pecking-order. A fim de averiguar a presença de
heteroscedasticidade, empregou-se o teste de Breusch-Pagan e, segundo
seu resultado, corrigiu-se a matriz de variância-covariância para calcular
erros-padrão robustos à heteroscedasticidade.

Os resultados do presente estudo tenderam a apontar para a validade
teórica da teoria do trade-off somente antes de aplicar a correção dos
erros-padrão robustos, pois após a correção, a variável Oportunidade de
Crescimento deixa de ser estatisticamente significante e com isso nota-se a
necessidade de aplicação de uma outra variável com sinais positivos
estatisticamente significantes para tirar uma conclusão mais assertiva
quanto a tender a uma teoria em relação a outra. Embora lucratividade
tenha apresentado sinal negativo, segundo Frank e Goyal (1993), isso não
invalida a vertente teórica do trade-off. Para as variáveis tangibilidade, risco
e oportunidades de crescimento, no modelo corrigido para
heteroscedasticidade, não foi possível rejeitar a hipótese nula, a um nível de
5% de que as variáveis são iguais a zero na população.
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