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RESUMO 

As várias teorias acerca da estrutura de capital despertam interesse motivando 
diversos estudos sobre o assunto sem, no entanto, ter um consenso. Outro tema 
aparentemente pouco explorado refere-se ao ciclo de vida das empresas e como ele 
pode influenciar a estrutura de capital. Este estudo teve como objetivo verificar quais 
determinantes possuem maior relevância no endividamento das empresas e se estes 
determinantes alteram-se dependendo do ciclo de vida da empresa apoiada pelas 
teorias Trade Off, Pecking Order e Teoria da Agência. Para alcançar o objetivo deste 
trabalho foi utilizado análise em painel de efeito fixo sendo a amostra composta por 
empresas brasileiras de capital aberto, com dados secundários disponíveis na 
Economática® no período de 2005 a 2013, utilizando-se os setores da 
BM&FBOVESPA. Como resultado principal destaca-se o mesmo comportamento 
entre a amostra geral, alto e baixo crescimento pelo endividamento contábil para o 
determinante Lucratividade apresentando uma relação negativa, e para os 
determinantes Oportunidade de Crescimento e Tamanho, estes com uma relação 
positiva. Para os grupos de alto e baixo crescimento alguns determinantes 
apresentaram resultados diferentes, como a singularidade que resultou significância 
nestes dois grupos, sendo positiva no baixo crescimento e negativa no alto 
crescimento, para o valor colateral dos ativos e benefício fiscal não dívida 
apresentaram significância apenas no grupo de baixo crescimento.  Para o 
endividamento a valor de mercado foi observado significância para o Benefício fiscal 
não dívida e Singularidade. Este resultado reforça o argumento de que o ciclo de vida 
influência a estrutura de capital. 

Palavras chave: Estrutura de Capital; Ciclo de vida; Trade Off; Pecking Order; Teoria 
da Agência. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

The several theories about the capital structure motivate many studies on this subject, 
however without meeting a consensus.   Other topic not much explored refers to the 
organization’s life cycle, and how it can influence in the capital structure.  This study 
had as main objective to verify which determinants are the most relevant for the 
borrowing process in the companies and understand if these determinants change 
depending on the life cycle, supported by the theories Trade off, Pecking order and 
Agency’s Theory. In order to achieve the objective was used the analysis of fixed effect 
panel and Brazilian listed companies have been chosen as sample, finally the study 
was also based in secondary data available in the Economatica® between 2005 and 
2013  using sections from BM&F and BOVESPA. The main result stands the same 
behavior among the general sample, high and low growth for accounting debt for 
determining Profitability presenting a negative relationship, and the determinants 
Growth Opportunity and size, with such a positive relationship. For high groups and 
some low growth determinants showed different results, such as the uniqueness 
resulting significance in these two groups, with positive growth in low and negative in 
the high growth, the collateral value of assets and non-debt tax relief were significant 
only in low-growth group. For the debt at market value was observed significance for 
the tax benefit not debt and Singularity. This result reinforces the argument that the life 
cycle influence the capital structure. 

Keywords: Capital Structure; Life cycle; Trade Off; Pecking Order; Agency theory 
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1 INTRODUÇÃO 

A estrutura de capital das empresas é um assunto importante na tomada de 

decisão dos gestores e um estudo recorrente na literatura atual. Este tema desperta 

interesse a respeito das possibilidades das fontes de financiamento utilizado pelas 

empresas. A relevância dos estudos sobre ao tema pode ser identificada através de 

autores como Titman e Wessels (1988), Horajczyk e Levy (2003), Frank e Goyal 

(2009) e Lemmon et al (2008). 

No final da década de 1950, Modigliani e Miller (1958) argumentaram, em 

princípio, que o grau de endividamento das empresas era irrelevante para determinar 

seu valor. Tal afirmação estimulou muitas pesquisas que objetivaram testar a teoria 

proposta pelos autores tornando-a uma das teorias mais debatidas na área de 

finanças (NAKAMURA et al, 2007). Segundo Perobelli e Famá (2002), a composição 

entre capital de terceiros e capital próprio é um dos principais temas em finanças 

corporativas: “Por causa de sua importância, os conceitos relacionados à estrutura de 

capital muitas vezes são considerados o marco inicial das finanças corporativas 

modernas”.  

Desde a publicação do artigo de Modigliani e Miller (1958), há mais de 50 anos, 

os diversos estudos realizados buscaram por indícios da existência de uma estrutura 

de capital ótima e, caso ela existisse, quais seriam os seus aspectos determinantes. 

De uma forma geral, os trabalhos procuraram identificar os determinantes que 

poderiam estar relacionados com a estrutura de capital no sentido de explicá-la por 

meio da influência de determinantes intrínsecos das empresas X. 

De acordo com Bastos e Nakamura (2009):  

Nos últimos 50 anos, diversos trabalhos sobre estrutura 
de capital vêm sendo realizados ao redor do mundo, 
tornando a questão da estrutura de capital desafiadora e 
instigante, em razão de não haver, ainda, uma certeza 
concreta a respeito da explicação do endividamento das 
empresas. 

As teorias desenvolvidas investigam as condições nas quais os fatores 

determinantes explicam a estrutura de capital. Entre elas destacam-se: a Trade Off, 

que se baseia em impostos, em que as empresas procuram conciliar o risco de 

endividamento com os benefícios fiscais proporcionados pela dívida (MODIGLIANI; 
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MILLER, 1963); a teoria Pecking Order; desenvolvida por Myers e Majluf (1984), que 

se baseia na assimetria informacional, em que as empresas escolhem as fontes de 

financiamento por meio de avaliações do custo da informação; a Teoria da Agência, 

que se baseia nos conflitos de agência, em que a dívida passa a ter uma função 

controladora do fluxo de caixa livre, diminuindo a arbitrariedade nas decisões dos 

gestores, e gera custo deste monitoramento (JENSEN; MECKLING, 1976). E outra 

teoria desenvolvida por Baker e Wurgler (2002), a teoria Market Timing, que determina 

que as escolhas relacionadas à estrutura de capital podem estar relacionadas com as 

condições econômicas de mercado, sendo uma "janela de oportunidade".  

No entanto, essas teorias ainda não são conclusivas. Assim, segundo Iara 

(2013): “Contudo, as várias teorias desenvolvidas ao longo destes anos de pesquisas 

não apresentam conclusões teórico-empíricas concisas e alinhadas. Nem mesmo 

uma teoria sobrepõe a outra”.  

Estudos realizados no Brasil (BASTOS; NAKAMURA, 2009; MEDEIROS; 

DAHER, 2004; PEROBELLI; FAMÁ, 2002; FREITAS; SILVA, 2004; CORREA et al, 

2007) encontraram algumas divergências entre os resultados obtidos nos estudos e o 

sugerido pelas teorias, o que reforça a necessidade de ampliar a pesquisa neste 

campo analisando o endividamento das empresas e seus determinantes. Outros 

estudos têm abordado a estrutura de capital em diferentes estágios do ciclo de vida 

da empresa (KAZANJIAN, 1988; SCOTT; BRUCCE, 1997). No Brasil pode-se citar 

Frezatti et al (2010) e Kayo et al, 2004. 

Em estudo acerca da mudança no valor das ações da empresa, que possa 

caracterizar mudanças na estrutura de capital, Masulis (1980) afirma que as empresas 

que aumentam seu endividamento apresentaram um retorno médio positivo de 7,6% 

nos dois primeiros dias seguidos ao anúncio da mudança. Por outro lado, as empresas 

que reduziram o endividamento apresentaram um retorno negativo de 5,4% no mesmo 

período em estudo. 

Na legislação contábil tributária é permitido que as empresas deduzam os juros 

da dívida como despesa resultando, assim, na diminuição da base tributável, 

enquanto que o pagamento aos acionistas não recebe o mesmo tratamento. Tal 

benefício favorece as empresas a preferirem dívidas (DEL GIGLIO, 2009). No entanto, 

esta combinação deve ser bem definida e cuidadosamente analisada pelas empresas, 
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pois a dívida aumenta o custo de falência, além de provocar eventuais atritos entre 

acionistas e portadores de títulos no que se refere à escolha entre investir ou financiar 

(ALTMAN, 1984; JENSEN; MECKLING, 1976). Há, no entanto, outro benefício 

resultante da dívida, segundo Damadoran (2004): os administradores são mais 

cautelosos ao assumirem projetos, pois uma escolha errada ou malfeita pode resultar 

no não pagamento da dívida. 

Fama e French (2002) realizaram um estudo empírico com as duas teorias 

(Trade Off e Pecking Order) e encontraram lacunas nas teorias, o que ressalta a 

importância do tema e vários argumentos utilizados para refutar ou corroborar com as 

teorias. Outros trabalhos foram realizados na tentativa de explicar a estrutura de 

capital das empresas como, por exemplo: Brito et al (2006); Bastos e Nakamura 

(2009); Kayo et al (2006); Titman e Wessels (1988); Rajan e Zingales (1995). 

Um aspecto importante deste tema está relacionado ao ciclo de vida das 

empresas, em que os fatores determinantes no endividamento também sofrem 

mudanças decorrentes do estágio de ciclo de vida em que ela se encontra. Dada a 

natureza dinâmica deste contexto, uma mesma empresa pode tomar decisões 

diferentes de endividamento em função do seu momento histórico e pertinente às 

condições na qual se encontram.  

A escolha de capital se altera com o tempo e com o perfil da empresa. O tempo 

de existência e o nível de restrições financeiras, entre outros, são determinantes que 

influenciam na escolha da estrutura de capital. A relação de endividamento com 

alguns dos determinantes utilizados na literatura parecem ter comportamento 

diferente dependendo do estágio da empresa (KORAJCZYK; LEVY, 2003; KAYO et 

al, 2004). 

Assim, a forma como as empresas se financiam parece não ter uma resposta 

clara. Há indícios de que empresas de maior porte possuem mais dívidas por 

possuírem uma maior garantia para liquidar os custos da dívida (RAJAN; ZINGALES, 

1995). No entanto, as empresas na fase de expansão parecem preferir o 

financiamento com recursos próprios, pois nesta fase elas tendem a apresentar um 

risco maior, o que eleva os custos da dívida (FRANK; GOYAL, 2009). 

Frezatti et al (2010) destacam algumas das características de cada estágio da 

empresa e sugerem diferenças em cada um deles: na fase de nascimento o foco é a 
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sobrevivência com a busca de clientes; na fase de crescimento as empresas 

estabelecem a própria característica e criam metas para garantir a continuidade do 

negócio; a fase da maturidade é a fase do sucesso, com uma estrutura organizacional 

formalizada pelo controle. O planejamento estratégico é feito pela cúpula, enquanto 

as operações rotineiras são realizadas pelos gerentes. Também nesta fase as 

empresas tendem proteger o que conquistaram evitando procurar novos mercados. A 

fase do declínio tem como característica a preocupação dos administradores com seu 

interesse pessoal como prioridade e não mais o da empresa. Nesta fase o controle 

volta a ser centralizado. E, por fim, a fase do rejuvenescimento é a fase em que a 

decisão é descentralizada. Os clientes passam a ter mais importância que as 

necessidades dos sócios. 

Nota-se que dependendo do estágio em que a empresa se encontra altera-se 

também seu comportamento, prioridades e gerenciamento podendo, desta forma, 

resultar em diferentes formas de se financiarem ao longo do ciclo de vida. Dentro 

deste contexto pretende-se avaliar se os determinantes de estrutura de capital sofrem 

alterações conforme o estágio do ciclo de vida das empresas. O objetivo principal é 

verificar as mudanças dos fatores determinantes da estrutura de capital em função do 

ciclo de vida de empresas brasileiras. 

Em termos de objetivos específicos pretende-se: 

 Verificar quais determinantes possuem maior relevância no endividamento 

das empresas analisadas independente do ciclo de vida; 

 Verificar quais determinantes são mais relevantes nas empresas de baixo 

crescimento (maduras);  

 Verificar quais determinantes são mais relevantes nas empresas de alto 

crescimento. 

Este trabalho, além do capítulo introdutório, conta com mais 4 capítulos: 

capítulo 2, que apresenta o referencial teórico abordando as teorias Trade Off, 

Pecking Order, Teoria da Agência e Market Timing, estudos empíricos sobre o tema, 

a escolha dos determinantes e o ciclo de vida das empresas; capítulo 3, que apresenta 

a metodologia utilizada; capítulo 4, que apresenta a análise dos resultados obtidos 

pela pesquisa; capítulo 5, que apresenta as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo será apresenta a estrutura de capital e as teorias sobre o assunto 

sendo elas: Trade Off, Pecking Order, teoria da Agência e Market Timing e uma 

abordagem acerca do ciclo de vida das empresas. 

2.1 ESTRUTURA DE CAPITAL E GERAÇÃO DE VALOR 

No estudo realizado por Durand (1952) sobre estrutura de capital, que indica 

ter sido um dos pioneiros a tratar o assunto de forma mais crítica, o autor apontou 

para o crescente endividamento que começou a ser notado. Com o objetivo de 

identificar o que estava realmente levando as empresas a adotarem este 

comportamento o autor investigou se as fontes próprias estavam se tornando 

insuficientes ou na verdade as empresas haviam encontrado um ganho com o 

endividamento. Ele concluiu que empresas buscavam capital de terceiros por este ser 

mais barato que o capital próprio.  

No entanto, a dívida nem sempre traz benefícios, pois, se a empresa estiver no 

momento de alta alavancagem, a dívida pode resultar em um maior risco de falência 

ocasionando taxas mais elevadas para captação de empréstimos (FAMÁ et al, 2001).  

Em seus primeiros estudos Modigliani e Miller (1958) consideravam, diante de 

certas premissas, que a estrutura de capital era algo de pouca influência para o valor 

da empresa. Em outras palavras, qualquer que fosse a formação da estrutura de 

capital esta não interferia no valor de mercado da empresa. Este argumento ficou 

conhecido como a proposição I de Modigliani e Miller. 

Para que isso fosse possível assumiram na época deste estudo: (i) ausência 

de impostos; (ii) inexistência de risco referente a dívida, não há a possibilidade de que 

as empresas venham a falir, assim não são considerados os custos de falência; (iii) 

não há assimetria de informações entre indivíduos de dentro e de fora da empresa; 

(iv) a empresa emite dois tipos de títulos, sendo as ações e dívidas sem risco. 

Ainda em 1958, Modigliani e Miller apresentaram a proposição II, em que o 

custo do capital próprio seria uma função linear do nível de endividamento da 

empresa, sendo que, à medida que a dívida da empresa aumenta, o risco do acionista 

no capital próprio também aumenta.  
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Em 1963, em uma revisão dos trabalhos anteriores, Modigliani e Miller 

passaram a considerar a existência do imposto de renda de pessoa jurídica. Segundo 

esta revisão, os autores sugerem que as empresas devem ser alavancadas ao 

máximo para aproveitar a vantagem fiscal que favorece empresas com dívidas. 

Na mesma linha de estudo de Modigliani e Miller (1958) surgiu, em 1977, o 

modelo proposto por Miller que passou a considerar o valor do imposto de renda não 

só das empresas (corporativo), mas também o imposto incidente sobre a renda de 

pessoa física (acionistas).  

Em 1991, os autores Harris e Raviv indicaram quatro linhas de pesquisa na 

composição da estrutura de capital. A primeira pesquisa se refere à diminuição dos 

conflitos entre o agente e o principal, em que o administrador tendo um fluxo de caixa 

livre tende a administrá-lo de forma a aumentar seu benefício próprio e nem sempre 

visando o melhor para a empresa. Já os acionistas, com o fluxo de caixa livre, ficam 

inseguros com a informação que recebem e de que forma este recurso será investido. 

Assim, a dívida atenua o problema, no modelo de Harris e Raviv (1991), dando aos 

acionistas (os credores) a opção de forçar a liquidação se os fluxos de caixa forem 

baixos. Sugere que os conflitos entre gerente e acionista podem diminuir com o uso 

da dívida.  

Nem sempre os acionistas têm disponível todo o histórico da empresa e o uso 

da dívida, bem como as garantias dadas para sua liquidação, refletem no 

investimento, sendo o ciclo da vida um fator impactante, pois, empresas jovens 

tendem a oferecer menos garantias, enquanto empresas com baixo crescimento 

oferecem mais estabilidade por terem construído uma reputação além de ativos como 

forma de liquidação (HARRIS; RAVIV, 1991). 

A segunda pesquisa está associada à assimetria da informação e teve início 

com os trabalhos de Myers e Majluf (1984), na qual os acionistas externos são menos 

informados do que os administradores internos sobre o valor da empresa e dos ativos. 

A insegurança gerada nos acionistas externos pode dificultar o investimento para 

novos projetos tendendo à Pecking Order (MYERS, 1984) tendo preferência pela 

dívida somente quando os recursos internos não forem suficientes. 

A terceira pesquisa é resultado do estudo realizado por Brander e Lewis (1986) 

e associa a estrutura de capital ao produto, onde empresas com produtos oligopolistas 
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tendem a ser mais arrojadas, ou seja, tomar empréstimos mais arriscados 

considerando o tipo do produto oferecido. Empresas com o portfólio monopolístico 

tendem a arriscar-se menos, devido ao acesso do produto no mercado, dificultando 

assim a assumir dívidas mais arrojadas. Maksimoviv (1988) atribui o grau de 

endividamento das empresas ao perfil do produto em termos de sua demanda no 

mercado. Já as empresas muito especializadas, com produto Singular, podem 

encontrar dificuldades na valorização dos ativos em caso de liquidar dívidas, já que 

os ativos tendem a ter pouca utilidade em outros setores e/ou produtos (TITMAN; 

WESSELS, 1988). Como resultado, empresas com este perfil tendem a contrair 

menos dívidas utilizando-se de recursos próprios, em consequência das dificuldades 

encontradas para obter empréstimos, já que ativos não são bem avaliados para 

servirem como garantia. 

E a quarta pesquisa indica a relação entre a estrutura de capital e o valor da 

empresa, onde a estrutura de capital afeta o valor da empresa, a probabilidade  

de aquisição e os efeitos sobre os preços de aquisição. Assim, emitir ações gera 

direito ao voto, enquanto a dívida não. Esse fator implica no controle da empresa, 

onde acionistas buscam outros recursos que não resultem em diluição de sua 

participação acionária. 

Para Harris e Raviv (1988), o aumento da dívida pode também resultar na 

diminuição do controle da empresa devido ao risco de falência, trazendo como 

consequência o aumento de restrições para novos empréstimos e o compromisso do 

pagamento de dívidas de longo prazo. 

Em 2001, Myers realizou uma revisão teórica sobre o assunto e propôs três 

linhas teóricas. São elas: Trade Off, Pecking Order, e teoria da agência (cash flow). 

2.2 TRADE OFF 

Na teoria Trade Off (MILLER,1977) observa-se que a estrutura ótima de uma 

empresa é determinada pelo equilíbrio entre o benefício dos impostos oriundos da 

dívida e os custos de falência analisados com a alavancagem da empresa. Desta 

forma, a empresa se endivida até o ponto em que os benefícios fiscais sejam afetados 

pelo aumento dos custos de falência (MYERS, 1984). Assim, a empresa: “tomará 

capital de terceiros até o ponto em que o valor marginal do benefício fiscal adicional 
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da dívida for suficiente para cobrir o acréscimo no valor presente dos possíveis custos 

de dificuldades financeiras” (MYERS 2001). Como o mercado não é perfeito, o ponto 

de equilíbrio entre o custo da dívida e o benefício nem sempre é possível de ser 

mantido (RASIAH; KIM, 2011).  

A Trade Off visa equilibrar os benefícios oriundos da dívida que tanto pode ser 

fiscal como disciplinar, com os custos advindos da dívida, como os de agência, 

falência e caixa livre. Assim, segundo esta teoria, os benefícios fiscais seriam 

positivos, enquanto a expectativa de crescimento seria negativa (NAKAMURA et al 

2007). 

 

Figura 1 - Quantidade Ótima de Capital de Terceiros e Valor da Empresa 

Fonte: Ross et al, 2002, p.325 

Em 1980, os autores DeAngelo e Masulis elaboraram uma importante 

contribuição na qual consideram outros benefícios ficais que não os oriundos da 

dívida, tais como: amortização, créditos fiscais e a depreciação.  

Em 2008, Frank e Goyal criticaram a teoria Trade Off por entenderem que a 

mesma trata o código tributário de forma muito simplista, quando, na realidade, trata-

se algo muito complexo e de difícil interpretação. De qualquer forma, a partir da teoria 

é possível formular algumas hipóteses ou estabelecer algumas relações esperadas. 
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As empresas maiores são mais diversificas e com menor probabilidade de 

inadimplência. Por consequência, elas possuem endividamento maior (FRANK; 

GOYAL, 2008).  

Os ativos tangíveis facilitam a precificação e diminuem os custos de 

dificuldades financeiras, portanto, estabelece-se uma relação positiva entre ativos 

tangíveis e endividamento (FRANK; GOYAL, 2008), pois as empresas ao emitirem 

dívidas precisam oferecer informações precisas ao mercado, assim, os credores 

preferem emprestar recursos às empresas que detenham ativos como garantia. 

Para empresas com oportunidade de crescimento a dívida tem um custo maior 

(FRANK; GOYAL, 2008). Empresas com este perfil têm necessidades constantes de 

novos investimentos que não podem ser dados como garantia, dificultando o uso da 

dívida. 

Em relação à lucratividade, as empresas com alta rentabilidade pagam mais 

impostos e por isso se apropriam mais do benefício fiscal. Desta forma, tendem a 

utilizar de maior endividamento, em função dos custos de falência serem menores 

devido à rentabilidade, somado aos benefícios tributários dos juros (FRANK; GOYAL, 

2008). 

Os Benefícios Fiscais não relacionados às dívidas, no caso de empresas que 

possuem em sua estrutura de custos e despesas, ou seja, gastos que propiciam 

economia fiscal, o uso de dívidas com este propósito torna-se menos interessante, o 

que leva a se esperar uma relação negativa entre os níveis de endividamento com 

outros benefícios que possam substituir os da dívida (VALLE, 2008). 

 Em relação ao risco relacionado à volatilidade da empresa, quanto maior for 

maior será a chance de tornar-se insolvente e consequentemente ir à falência. Frank 

e Goyal (2008) consideram que o risco é prejudicial para o coinvestimento dos 

stakeholders. Quanto maior o risco, menor a possibilidade de endividamento.  

Titman (1984), em seus estudos, considera que uma empresa muito 

especializada pode acarretar prejuízos consideráveis para seus trabalhadores, 

clientes e fornecedores. Assim, empresas com este perfil tendem a evitar o 

endividamento dado o custo de falência. 
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2.3 PECKING ORDER 

Introduzida por Myers e Majluf (1984) essa teoria baseia-se na forma como as 

empresas se financiam, obedecendo a uma hierarquia sendo, primeiro com recursos 

próprios, logo após com dívida, e por último utilizam-se de emissão de ações.  

Na Pecking Order há preferência para os lucros retiros (recurso próprio), logo 

após as dívidas e, por último, a emissão de ações. Estas raramente ocorrerão. O uso 

da dívida é evitado para não ocorrer os custos de falência, não pagamento dos 

credores, evitando uma possível má reputação gerada no mercado (MYERS, 2001).  

As empresas buscam acumular lucro para financiar novos projetos, assim, 

quando os lucros acumulados não são suficientes para suprir novos investimentos a 

preferência passa a ser o uso da liquidez de caixa. Para obter recurso capital externo 

incorre um custo fixo. A política de dividendos também é evitada pois o mercado tende 

a reagir de forma negativa com alterações que envolve os dividendos. Desta forma as 

empresas dão preferência para os recursos próprios, ou seja, maior tendência a 

utilizar a liquidez (LONCAN; CALDEIRA, 2013). 

Os resultados desta teoria recebem críticas (MEDEIROS; DAHER, 2004; 

CHIRINKO; SINGHA, 2000) onde após realizarem testes questionam sobre a 

hierarquia dos recursos financeiros, ressaltando a dificuldade em comprovar se tal 

hierarquia é realmente respeitada a fim de sustentar a Pecking Order. Nesta mesma 

linha, Fama e French (2005) também questionam a Pecking Order após realizarem 

testes e constatando que empresas vendem e também recompram ações em maior 

número de vezes do que a teoria propõe. Chirinko e Singha (2000) sugerem duas 

formas para a Pecking Order, a forte ou a fraca. Na primeira as empresas utilizam 

apenas recursos próprios e dívidas descartando a emissão de ações. Na fraca, 

também chamada de semiforte, existe a possibilidade de emissão de ações na 

hierarquia apresentada por esta teoria. 

As empresas mais lucrativas em geral são menos endividadas, uma vez que 

podem financiar novos projetos com recursos próprios sem ter que emitir ações ou 

endividar-se, tendendo a Pecking Order (MYERS; MAJLUF, 1984). A teoria para ser 

validada precisa respeitar esta hierarquia. Caso a empresa emita ações, ainda que 

em mínima quantidade, a teoria Pecking Order deixa de existir (MEDEIROS; DAHER, 

2004). 
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Para Iquiapaza et al (2008) as empresas brasileiras de menor porte, baixa 

lucratividade (ou negativa) e com crescimento baixo apresentam uma fraca tendência 

a Pecking Order. O autor considera que esta teoria não explica a realidade de todas 

as empresas. 

Outro estudo realizado no Brasil por Eid Júnior (1996) constatou que de uma 

amostra de 161 empresas 40% contraíram dívida, logo após emitiram ações e, por 

último, utilizaram os lucros retidos, o que se denomina “Pecking Order modificada”.  

A assimetria da informação aborda a desigualdade de uma mesma informação 

a diferentes indivíduos (BARROS, 2005). A assimetria pode ser dividida em dois 

grupos, sendo: a informação ex ante, ou seja, informações obtidas antes do término 

do projeto; a ex post, obtidas após o término do projeto. Essa divisão resulta na 

seleção adversa que ocorre quando o financiador não consegue separar um bom 

projeto de um projeto inviável, o que pode resultar em bons projetos sem 

financiamento dada a dificuldade encontrada pelo financiador de obter informações 

(FILLETI, 2010). A assimetria da informação pode ocasionar a seleção adversa, onde: 

“A lógica desse conceito pode ser percebida quando um comprador racional interpreta 

informação não divulgada como uma informação não favorável sobre o valor ou 

qualidade do ativo” (SALOTTI; YAMAMOTO, 2008).   

Para Brown (2001) uma informação relevante é conhecida apenas por alguns 

acionistas e não divulgada para todos, o que faz com que os acionistas que não obtém 

informações claras e seguras se protejam exigindo retornos maiores, o que resulta em 

custos. Isto sugere a importância da assimetria da informação onde, sem ela, os 

acionistas precificam os valores dos ativos conforme reputação da empresa no 

mercado. 

Deve-se ainda observar a assimetria da informação que pode ser definida como 

a diferença ao acesso de uma mesma informação para vários indivíduos. Sendo mais 

observada nas empresas em que a propriedade é separada do controle. Assim, os 

acionistas dependem das informações registradas pelos administradores e estes, por 

sua vez, podem não oferecer toda informação disponível (BARROS, 2005).  

A fim de explicar o impacto da assimetria de informação nas decisões de 

investimento, Myers e Majluf (1984) tentaram recriar um cenário onde uma empresa 

necessita de investimentos devido à oportunidade de crescimento. No entanto, o 
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mercado desconhece qual é o investimento e desconhece também o valor dos ativos. 

Neste caso, a consequência pode ser a emissão de ações mal precificadas pela 

empresa.  

Frank e Goyal (2008) consideram uma relação negativa entre empresas de 

baixo crescimento com o endividamento. Por serem mais conhecidas no mercado 

enfrentam menor assimetria de informação e possuem maior oportunidade de reter 

ganhos favorecendo a emissão de dívidas. Neste caso o endividamento é menor. 

As empresas com poucos ativos tangíveis estão mais sujeitas à assimetria de 

informação entre acionistas e credores, onde os credores preferem emprestar dinheiro 

às empresas com maior tangibilidade dos ativos. Desta forma, empresas com baixa 

tangibilidade são mais subavaliadas do que as empresas com mais ativos tangíveis, 

portanto, emitem mais ações, o que acarreta numa relação negativa entre 

alavancagem e ativos tangíveis (HARRIS; RAVIV, 1991). No entanto, Rajan e Zingales 

(1995) defendem a relação positiva entre valor colateral dos ativos e o endividamento, 

no caso de os ativos serem facilmente precificados no mercado, servindo, assim, 

como garantia para o endividamento.  

As empresas com oportunidade de crescimento tendem a acumular um 

endividamento maior para que possam financiar novos investimentos que, nesta fase, 

tendem a ser mais necessários. Empresas de alto crescimento tendem a ter maior 

alavancagem financeira (FRANK; GOYAL, 2008). Já para Myers (1984), as empresas 

com maiores oportunidades de investimento tendem a ser menos endividadas para 

que possam ter menor risco em financiamentos futuros. 

Nas empresas mais rentáveis o endividamento é menor em função da 

disponibilidade dos recursos internos. As empresas preferem outras fontes que 

resultem em menor assimetria da informação (MYERS, 1984). 

2.4 MARKET TIMING 

Diferente da Pecking Order, nessa teoria as empresas esperam pelas melhores 

oportunidades de mercado para, então, emitirem ações sem haver a hierarquia. Sendo 

assim, o mercado “quente”, ou seja, favorável para a emissão de novas ações, a 

empresa o fará. No entanto, se o mercado estiver “frio”, ou seja, pouco favorável, a 

empresa irá recorrer para outras formas de financiamento. Pode-se definir mercado 
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quente ou frio utilizando-se do cálculo mensal de IPO (BAYLESS; CHAPLINSKY, 

1996; ALTI, 2006). 

Há no mercado de ações a gestão passiva e ativa dos recursos. A primeira 

consiste em acompanhar a evolução do mercado. Já a segunda investe mais nos 

momentos de alta e protege nos momentos de baixa. No entanto, há evidências de 

que a participação ativa não resulte em retornos significativos (LEUSIN; BRITO, 

2008). 

O trabalho feito por Baker e Wurgler (2002) indica uma forte tendência de as 

empresas americanas emitirem ações no lugar de dívidas, quando estas estão em 

alta no mercado comparado ao seu valor contábil. Para Merton (1981), os 

investidores, como pessoas racionais, precisam de ferramentas para avaliar o melhor 

momento de vender ou comprar ações. Já no estudo realizado por Korajczyk e Levy 

(2003) são consideradas as condições macroeconômicas que afetam as empresas. 

Assim, empresas com restrições financeiras tendem a não escolher o momento de 

emitir ações, enquanto as empresas sem restrições financeiras tendem a escolher o 

melhor momento no mercado. 

Rossi e Marotta (2010) realizaram um trabalho empírico com as empresas 

Brasileiras e corroboram com a teoria Market Timing concluindo em seu trabalho que 

as empresas emitem mais ações em mercados considerados quentes. Concordando 

com Alti (2006), os autores concluem: 

O estudo indica que as alterações na estrutura de capital 
das empresas que vêm a mercado em períodos quentes 
proporcionados pelo IPO são temporárias, e que 
rapidamente ocorre a reversão do nível de alavancagem. 

Alti (2006) também identificou o Market Timing nas empresas americanas. 

Entretanto, o autor considera o efeito de alavancagem, resultado do Market Timing, 

para um curto período sendo o mesmo de aproximadamente dois anos. 

2.5 TEORIA DA AGÊNCIA 

Essa teoria trata da relação entre o agente e o principal, onde o agente pode 

ter um comportamento “egoísta” visando obter benefícios a seu favor (JENSEN; 

MECKLING, 1976, 1994; MONSMA, 2002). Na relação entre agente e principal pode 



27 
 

 

haver divergência de interesses por tratar de pessoas com objetivos muitas vezes 

diferentes. Não há como um agente comporta-se de maneira perfeita, ou seja, visando 

o objetivo também do acionista. Diante disto, nenhum agente tem um comportamento 

que vise maximizar um interesse que não seja o próprio.  

Na teoria da agência os autores Jensen (1986) e Myers (2001) atribuem que 

empresa com elevado nível de dívida possui um custo menor de monitoramento dos 

agentes, pois com o aumento da dívida diminui o fluxo de caixa disponível, evitando 

assim investimentos não rentáveis ou desperdícios realizados.  Para garantir que o 

interesse do principal seja preservado tem que haver maior monitoramento, elevando 

os custos da empresa. No entanto, isto aumenta também o grau de alinhamento dos 

interesses diminuindo possíveis conflitos entre o principal e o agente (BARNEY; 

HESTERLY, 1999). 

Silveira et al (2008), atribuem a qualidade de Governança Corporativa nas 

decisões de financiamento, sendo que o endividamento age como força disciplinadora 

limitando as decisões dos gestores, o que corrobora a teoria da agência. 

Os custos de agência ocorrem em maior proporção quando a administração é 

separada do principal, ou seja, controle separado da propriedade, sendo que, quando 

o principal é também o administrador todo e qualquer gasto improdutivo, resultará 

também na diminuição de sua riqueza. No entanto, se a empresa não for mais 100% 

capital próprio, o custo ocorrido pelos gastos improdutivos passa a ser dividido 

também pelos acionistas, estimulando o administrador a novos gastos improdutivos, 

tais como mordomias. Assim sendo, é necessário um maior monitoramento das ações 

do administrador. 

 Ainda há o efeito de substituição do ativo em que um projeto, resultando em 

lucro, gera ganho ao administrador, porém, ocorrendo perdas, os custos são 

repassados aos credores (JENSEN; MECKLING, 1976). 

Os gestores das empresas tendem a solicitar mais recursos alegando que o 

disponível da empresa não é suficiente para investir em oportunidades de bons 

projetos visando, desta forma, o aumento da empresa que, por sua vez, possibilita 

também o aumento em mordomias ou gastos improdutivos resultando na satisfação 

do gestor que tenderá a investir o máximo possível (STULZ, 1990). 
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Para Harris e Raviv (1991), o administrador visa sempre à continuidade da 

empresa, pois esta garante sua estabilidade financeira e nem sempre esta é a visão 

do acionista. Nesta linha, o endividamento assume um papel informativo para os 

investidores, bem como disciplinador para os administradores. Além disso, também 

assume papel informativo, pois os credores, tendo disponível a informação do cash 

flow da empresa, conseguem avaliar se este é ou não suficiente para a continuidade 

da empresa. 

A teoria da agência tem forte influência na estrutura de capital das empresas, 

pois ao mesmo tempo em que a dívida é benéfica, no sentido de diminuir o caixa 

disponível evitando desperdícios, a empresa pode ter problemas futuros na tomada 

de decisões, uma vez que a alavancagem financeira aumenta com a dívida (JENSEN, 

1986). 

Stulz (1990) atribui o endividamento da empresa com as oportunidades de 

crescimento existentes e com o fluxo de caixa disponível da empresa. Atribui o custo 

de agência para as fases de crescimento e maturidade da empresa, sendo que na 

fase de crescimento a empresa tende a ter um subinvestimento, onde há bons projetos 

para a empresa sem, no entanto, haver investimento por parte dos proprietários, 

resultado da falta de credibilidade nos administradores.  

Há também o sobreinvestimento observado nas empresas baixo crescimento, 

com poucos projetos viáveis para investir podendo, então, a administração investir em 

projetos não rentáveis. Assim, a dívida pode assumir um papel positivo impedindo o 

investimento em projetos não rentáveis na fase baixo crescimento e outro negativo, 

onde a empresa, devido à dívida, deixa de aproveitar a oportunidade de bons projetos 

na fase de crescimento. Desta forma, o endividamento impede investimentos não 

lucrativos e gera um estímulo para que a empresa opere com eficiência, sendo a 

dívida um redutor da liquidez excedente, principal motivo das divergências entre 

acionistas e administradores (STULZ, 1990). 

As menores taxas de crescimento associadas a altas entradas de caixa 

aumentam os custos de agência. A utilização da dívida reduz a quantidade de dinheiro 

disponível e estabelece uma relação negativa.  Para os ativos, quanto maior a 

proporção de ativos tangíveis, maior o endividamento, pois os ativos dados em 

garantia reduzem os custos de agência. Para lucratividade as empresas mais 
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rentáveis o endividamento é maior em função da diminuição do caixa livre, que ficaria 

disponível ao gestor. O risco é prejudicial para o coinvestimento dos stakeholders. 

Quanto maior o risco, menor a possibilidade de endividamento (JENSEN; MECKLING, 

1976; FRANK; GOYAL, 2008). 

Em um trabalho empírico realizado no Brasil por Kayo e Famá (1997), 

observou-se que as empresas com grandes oportunidades de investimentos são 

menos endividadas, já as empresas com poucas oportunidades de crescimento, as 

dívidas são bem maiores.  

2.6 ESTUDOS EMPÍRICOS SOBRE ESTRUTURA DE CAPITAL 

Foram desenvolvidos trabalhos sobre estrutura de capital. Titman e Wessels 

(1988), por exemplo, testaram algumas variáveis tais como: composição dos ativos; 

outros benefícios fiscais não oriundos das dívidas; oportunidades de crescimento; 

produtos diferenciados; ramo de atividade; tamanho; volatilidade dos lucros; 

lucratividade. Neste estudo foi possível observar que produtos diferenciados no 

mercado com determinada exclusividade (singularidade) ou grau de importância e 

lucratividade possuem baixos níveis de endividamento. Observa-se também que o 

tamanho da empresa interfere na escolha entre endividamento de curto e longo prazo, 

o que ocorre devido às empresas menores possuírem dificuldade em obter recursos 

em longo prazo. 

Já Frank e Goyal (2009) testaram alguns dos determinantes sobre o 

endividamento e observaram que empresas maiores possuem endividamento maior, 

pois são mais diversificas e, por consequência, a probabilidade de inadimplência é 

menor. Para a determinante ativo, observaram que ativos tangíveis facilitam a 

precificação destes e diminuem os custos de dificuldades financeiras, estabelecendo 

uma relação positiva entre ativos tangíveis e endividamento. Já para o crescimento 

observou-se uma relação negativa por meio da redução do endividamento em função 

do investimento de stakeholders. Empresas com alta rentabilidade utilizam de maior 

endividamento em função do benefício fiscal. O risco é prejudicial para o 

coinvestimento dos stakeholders. Quanto maior o risco, menor a possibilidade de 

endividamento. 



30 
 

 

No Brasil, estudos relevantes sobre o tema foram realizados com o intuito de 

verificar como as empresas se financiam e o comportamento de alguns dos 

determinantes encontrados na literatura dentro do cenário estudado por cada autor.  

Em 1997, Kayo e Famá realizaram um estudo empírico testando a teoria da 

agência e obtiveram resultados favoráveis com a teoria. As empresas com boas 

oportunidades de crescimento possuem menores endividamentos, enquanto 

empresas de baixo crescimento possuem dividas mais elevadas.  Nesta fase de baixo 

crescimento é normal o sobreinvestimento e, como resultado em diminuição de caixa 

livre, diminui também os conflitos entre acionista e administrador. 

No que diz respeito à singularidade, Perobelli e Famá (2002) concluíram que 

as empresas ao serem liquidadas geram alto custo para a sociedade (empresas com 

alto grau de singularidade) e deveriam ser mais conservadoras, evitando o risco de 

falência e, consequentemente, o endividamento. Analisaram os determinantes: 

estrutura dos ativos; outros benefícios que não gerados pelo endividamento; 

crescimento; singularidade; classificação do setor; tamanho; volatilidade e 

lucratividade. Neste estudo, entre outras conclusões contidas no artigo, temos que as 

empresas menores possuem maior endividamento de curto prazo, podendo ser 

explicado ao fato de que estas empresas não possuem os mesmos mecanismos de 

financiamento para o de longo prazo, já empresas em crescimento utilizam-se pouco 

do financiamento de curto prazo. 

Medeiros e Daher (2004) testaram a teoria Pecking Order e perceberam que 

as empresas apresentam uma forte tendência a Pecking Order, que parece 

influenciada pelo governo sendo que contrair empréstimos parece mais vantajoso do 

que emitir ações. Medeiros e Daher (2008) testaram as teorias Pecking Order eTrade 

off e observaram que, assim como no estudo que haviam realizado em 2005, a 

Pecking Order mostrou-se com maior poder de explicação que a Trade Off. 

Também em 2004, Kayo et al realizaram um estudo considerando o ciclo de 

vida das empresas, separando a amostra em empresas de alto e baixo crescimento. 

Os autores concluíram que o ciclo de vida da empresa exerce influência na estrutura 

de capital da empresa. No alto crescimento, os autores observaram que as variáveis 

crescimento e alavancagem, lucratividade foram as mais representativas na estrutura 

de capital, sendo que os dois primeiros determinantes apresentaram uma relação 
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positiva e a lucratividade uma relação negativa. Já nas empresas de baixo 

crescimento os determinantes mais representativos foram benefício fiscal não 

relacionado a dívidas com significância positiva, lucratividade e alavancagem, ambos 

com relação negativa. Para alcançar este resultado usou-se como metodologia de 

regressão stepwise.  

Brito e Lima (2005) analisaram a escolha da estrutura de capital. O estudo 

evidenciou que empresas com controle privado são mais endividadas do que as 

empresas que possuem controle estrangeiro ou público. Os autores destacaram a 

relação positiva entre crescimento e endividamento e uma relação negativa com a 

rentabilidade. 

Nakamura et al (2007) considerou que a Trade Off pode ser resultado do perfil 

da empresa, onde empresas com maior risco tendem a evitar a dívida por estarem 

mais expostas a situações de falência.  

Valle (2008) observou que se a empresa possui, em sua estrutura de custos e 

despesas, gastos que propiciam economia fiscal, o uso de dívidas com este propósito 

torna-se menos interessante, o que leva a se esperar uma relação negativa entre os 

níveis de endividamento e os benefícios fiscais não relacionados a dívidas. 

Bastos e Nakamura (2009) realizaram um comparativo entre empresas dos 

países: Brasil, México e Chile. Os determinantes utilizados foram: liquidez corrente; 

tangibilidade; rentabilidade do ativo; Market to book; oportunidade de crescimento; 

pagamento do imposto de renda; tamanho; risco do negócio.  Com a observação 

destes determinantes pode-se concluir que, no Brasil, a variável Tamanho foi a mais 

evidente, sendo positivamente relacionado com o endividamento longo prazo e 

negativamente relacionada com o endividamento curto prazo. 

Ceretta et al (2009) realizaram um estudo com empresas listadas no 

BM&FBOVESPA no período de 1995 a 2007 e constaram uma fraca evidencia das 

teorias sobre estrutura de capital, onde os determinantes utilizados no estudo 

resultaram em baixo poder explicativo. 

Albanez et al (2012) realizaram uma pesquisa com as empresas brasileiras 

tendo como finalidade testar a Pecking Order. O estudo baseou-se em amostras 

coletadas no período de 1997 a 2007 que evidenciaram uma maior tendência à 

Pecking Order. A variável tamanho apresentou relação positiva com o endividamento 
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de longo prazo, bem como a tangibilidade dos ativos. Já para as variáveis risco e 

rentabilidade apresentaram sinais negativos com o endividamento. 

Martins e Terra (2014) pesquisaram sobre determinantes nacionais e setoriais 

da estrutura de capital na América Latina onde entre os achados destaca-se a 

variação das empresas com as variações do tempo, sendo estes os principais fatores 

de oscilação do endividamento.  

Em 2008, Lemmon et al realizaram um estudo sobre o papel dos determinantes 

constantes nos estudos existentes e o grau de representatividade no endividamento 

das empresas. Neste estudo, tais determinantes parecem não ter representatividade 

quando o elemento idiossincrático da empresa é considerado. Segundo os autores, 

tais determinantes como lucratividade, tamanho, ativos, dentre outras, exercem pouca 

influência. O mais relevante e sem explicação encontrado no estudo foi o efeito fixo 

das empresas. Este pode representar, conforme amostra do estudo, 90% da estrutura 

de capital das empresas.  

2.7 ESCOLHA DOS DETERMINANTES 

No levantamento nacional realizado por Nascimento (2012), que analisou a 

Trade Off e a Pecking Order com o propósito de identificar quais destas teorias 

explicam melhor as políticas de financiamentos das empresas, o autor realizou o 

levantamento dos determinantes que aparecem com maior frequência em 43 

trabalhos nacionais sendo 36 artigos, 19 dissertações e 5 teses, dentre eles os 

trabalhos de Perobelli e Famá (2003), Medeiros e Daher (2008), Silva e Valle (2008), 

Bastos e Nakamura (2009) e Brito, Corrar e Batistela (2007). A tabela 1 apresenta o 

resumo dos determinantes utilizados nos 43 estudos levantados por Nascimento 

(2012). 

Tabela 1 - Levantamento dos Determinantes 
                                                             (continuação) 

 

 

 

 

 

 

Determinante Frequência (de 43) 

Tamanho ou Porte 36 

Rentabilidade ou Lucratividade 36 

Risco ou Volatilidade 29 

Oportunidade de Crescimento 31 

Tangibilidade dos Ativos 30 
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Tabela 1 – Levantamento de determinantes 
                                                                (conclusão) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Adaptado de Nascimento (2012). 

Neste estudo são analisados os determinantes: lucratividade, valor colateral 

dos ativos, benefício fiscal não dívida, singularidade, risco, oportunidade de 

crescimento e tamanho.  Desta forma temos, com base nas teorias sobre 

endividamento, as relações entre variáveis independentes e o resultado que se espera 

encontrar resumidos no quadro 2. 

Quadro 1 – Relação esperada entre determinantes analisados e endividamento das 
empresas à luz das teoriasTrade Off, Pecking Order e teoria da Agência  

Fonte: Elaboração da autora. 

2.8 CICLO DE VIDA DAS EMPRESAS 

O ciclo de vida das empresas é estudado por impactar nas decisões como 

política de dividendos (SALSA, 2010), planejamento estratégico (FREZATTI et al, 

2010), controle contábil (SOUZA et al, 2010), dentre outros. No entanto, neste estudo, 

Determinante Frequência (de 43) 

Benefícios Fiscais não Dívida 28 

Intangibilidade dos Ativos 17 

Concentração do Setor 8 

Dividendos 7 

Controle Acionário 4 

Singularidade 3 

Liquidez 3 

Determinante 
Relação Esperada 

Trade Off Pecking Order Teoria da Agência 

Lucratividade + - + 

Valor Colateral dos Ativos + - + 

Benefício fiscal não Dívida - Não evidenciada Não evidenciada 

Singularidade - Não evidenciada Não evidenciada 

Risco - - - 

Oportunidade de Crescimento - + - 

Tamanho + +/- - 
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o principal é o aspecto financeiro que envolve cada estágio da empresa de acordo 

com as teorias sobre estrutura de capital. Segundo Salsa (2010): 

O modelo do ciclo de vida empresarial tem sido utilizado 
na tentativa de ajudar a compreender o fenômeno de 
crescimento/desenvolvimento das empresas e suas 
consequências a nível interno, ao longo do tempo e das 
diferentes fases, e também para explicar as decisões 
financeiras das empresas. (SALSA, 2010) 

As empresas passam por estágios ao longo de sua existência, o que resulta 

em diferentes estratégias dependendo do estágio em que se encontra. Isso tem 

grande relevância na sobrevivência das empresas sendo que cada etapa tem que ser 

superada a fim de atingir a maturidade (SILVA et al, 2010).  Assim, a importância de 

cada determinante nos diferentes estágios do ciclo de vida pode alterar-se. 

O ciclo de vida organizacional refere-se aos estágios que as empresas 

enfrentam ao longo de sua existência e que por muitas vezes são similares para as 

demais empresas que se encontram no mesmo estágio, principalmente no que diz 

respeito ao das estratégias, estruturas e processos (LEWIS; CHURCHILL, 1983).  

A teoria do ciclo de vida organizacional estuda as mudanças ocorridas ao longo 

da existência da empresa e a capacidade de adaptação. Oliveira e Escreivão Filho 

(2009) consideram: “Os modelos de ciclo de vida organizacional divergem-se quanto 

às denominações das fases, das unidades de análises, do número de estágios e da 

inclusão ou não de um estágio de preconcepção ou de um estágio de declínio ao 

modelo”.  

Para classificar cada fase Kazanjian (1988) utiliza-se de parâmetros como: 

idade; tamanho; crescimento e problemas de gestão. Scott e Brucce (1997) utilizam 

idade; tamanho; crescimento; tipo de indústria e mercado/produto. Enquanto Miller e 

Frisen (1984) baseiam-se em: idade; número de empregados; concorrência; 

concentração de propriedade da empresa; crescimento (vendas); influência dos 

diretores, sócios, acionistas ou clientes; envolvimento no mercado; inovação, 

expansão e diversificação dos produtos. 

Lippitt e Schmidt (1967) tratam o ciclo em três estágios sendo o nascimento o 

período em que o foco é tornar-se factível. Em seguida, na fase do crescimento, o 

objetivo é ganhar a credibilidade no mercado e, por fim, na fase de maturidade o foco 

passa a ser a estabilidade e a expansão. Os autores fazem ainda um comparativo 
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entre as fases das empresas com organismos vivos que nascem, crescem e morrem. 

Na empresa jovem, segundo estes autores, as empresas são fortes e com vitalidade, 

enquanto na fase baixo crescimento apresentam uma característica mais fraca, sem 

força.  

Na fase de nascimento, que se inicia com a ideia do negócio, percebe-se uma 

organização mais centralizada, com poucos níveis hierárquicos e o sistema de 

controle mais fraco.  A fase de crescimento tem como característica as vendas, em 

que o objetivo principal do negócio é vender seu(s) produto(s) e/ou serviço(s). Na 

maturidade há um equilíbrio nas vendas, mas a empresa começa a perder 

criatividade, inovação e evita mudanças. No renascimento a empresa tenta se renovar 

e, nesta fase, muitas vezes ocorre à descentralização. Por fim, na fase de declínio, a 

empresa não tem mais o poder de renovação e o mercado, por sua vez, pode ficar 

saturado (REBELO, 2003). 

Quinn e Cameron (1983) elaboraram um modelo conhecido como Modelo 

Sumário que considera quatro estágios de ciclo de vida das empresas. São eles: o 

estágio empreendedor (inovação e criatividade), o estágio coletividade 

(comprometimento), formalização e controle (estabilidade e Institucionalização) e a 

formação de estrutura (expansão dos domínios e descentralização). 

Cunha (2013) atribui cinco estágios para o ciclo de vida das empresas, sendo: 

nascimento, crescimento, maturidade, ressurgimento e declínio e considera outros os 

seguintes fatores: tamanho, estrutura da empresa, processamento de informação e a 

tomada de decisão. 

Baker e Cullen (1993) sugerem utilizar como critério de separação a idade e o 

tamanho e as alterações que ocorrem sendo: do alto para o baixo crescimento ou do 

declínio para o crescimento. 

Kazanjian (1988) define os estágios como concepção e desenvolvimento, 

comercialização, crescimento e estabilidade. Para Scott e Bruce (1987) as fases são 

definidas como arranque, sobrevivência, crescimento, expansão e maturidade. Smith 

et al (1985) define como iniciação, elevado crescimento e maturidade.  

As estratégias são diferentes obedecendo ao estágio em que a empresa se 

encontra, nos casos de empresas novas, o controle é mais exigido (MOORES; YUEN, 
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2001).  Assim com outros autores, atribuem estágios e comportamentos para cada 

ciclo como estratégia, estrutura, liderança e estilo de processo decisório.  

O ciclo de vida da empresa não pode ser confundido com o ciclo de vida dos 

produtos, assim pode haver o ciclo de vida do produto, podendo estender-se para a 

empresa como todo ou ainda ao setor a que pertence, assim Kayo et al (2006): 

Supõe-se que o ciclo de vida de um setor é resultado da 
agregação dos ciclos de vida das empresas que o 
compõem. O ciclo de vida de cada empresa, por sua vez, 
compreende vários produtos, cada um com seu próprio 
ciclo de vida. Portanto, do ponto de vista agregado, o valor 
econômico das atividades de P&D pode perdurar, desde 
que a empresa invista continuamente no desenvolvimento 
de novos produtos e/ou processos. Com isso, o valor 
econômico da empresa como um todo pode manter-se e 
até mesmo aumentar. 

Frezatti et al (2010) realizaram um estudo empírico com foco principal no perfil 

de planejamento das organizações e identificaram características em cada fase da 

empresa. Na fase de nascimento tanto o processamento como a estrutura são simples 

e o porte pequeno em relação à concorrência. Na fase de crescimento destaca-se a 

procura por profissionais com especializações. Na maturidade observou-se um 

processamento de informação sofisticado. No declínio, o processamento de 

informação não é sofisticado e, por fim, na fase de rejuvenescimento foi observado 

um sistema de informação muito complexo. 

Granlund (2005) verificou que as empresas novas utilizam-se de capital externo 

para alavancar seus projetos e ainda que empresas nesta fase de crescimento tenha 

praticamente toda a administração é realizada pelos proprietários, fator que diminui 

os custos de agência.  

Com o objetivo de entender a composição da estrutura de capital das 

empresas, alguns autores como Diamond (1989) e Kayo et al (2004) consideram em 

seus estudos o ciclo de vida da empresa visando explicar como as determinantes do 

endividamento podem se alterar conforme o estágio em que as empresas se 

encontram. É possível, através do ciclo de vida das empresas, perceber necessidades 

e fragilidades de cada estágio e, assim, adotar procedimentos, modificações 

necessárias para que esta empresa possa sobreviver (PEDRO, 2003). 
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O estágio de vida em que a empresa se encontra pode ter influência no 

comportamento no que diz respeito à composição do seu capital. Grullon et al (2002) 

e Holt (2003) concluíram em seus trabalhos que empresas em baixo crescimento tem 

maior possibilidade de aumentarem seus dividendos, enquanto empresas em fase de 

crescimento têm a necessidade de investir e, por esta razão, tendem a não pagar 

dividendos. Foi observar também que o ciclo de vida da empresa pode afetar a forma 

como a empresa se financia e que uma empresa nova e pequena tem como finalidade 

investir e, salvo condições de mercado em termos de crescimento e liquidez, a 

empresa não tende a pagar dividendos. Desta forma, o comportamento financeiro das 

empresas pode estar inserido num modelo de ciclo de vida. Nesta mesma linha, 

Alonso et al (2000), La Porta et al (2000) e Salsa (2010) acentuam a importância do 

ciclo de vida. 

Damodaran (2007) define o ciclo de vida de uma empresa relacionado aos 

fatores de decisão sobre financiamento sendo que o início representa o estágio inicial, 

após a empresa ter sido formada. Geralmente, a empresa será́ de capital fechado, 

financiado pelo capital do proprietário e, talvez, por dívida bancária. Sofrerá restrições 

em suas necessidades de financiamento à medida que tentar ganhar clientes e 

estabelecer-se. 

Em relação à fase de expansão Damodaran (2007) considera que, uma vez 

que a empresa é bem-sucedida em atrair clientes e estabelecer uma presença no 

mercado, suas necessidades de financiamento aumentam à medida que ela procura 

expandir-se. Visto que é improvável que essa empresa esteja gerando altos fluxos de 

caixa internamente, neste estágio as necessidades de investimento são altas. Em 

geral os proprietários inicialmente partem em busca de capital privado ou capital de 

risco para preencher essa lacuna. Algumas empresas, nessa situação, procurarão 

fazer a transição para empresas de capital aberto e levantar os recursos que precisam 

emitindo ações ordinárias. 

No alto crescimento, com a transição para uma empresa de capital aberto, as 

opções de financiamento aumentam. Embora as receitas brutas da empresa cresçam 

rapidamente, é provável que os lucros não as acompanhem, e os fluxos de caixa 

internos não acompanhem as necessidades de reinvestimento. Em geral, empresas 

de capital aberto, neste estágio, recorrerão a mais emissões de patrimônio líquido, na 

forma de ações ordinárias, warrants e outras opções de ações. Se estiverem usando 
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dívida, é mais provável que a dívida conversível seja usada para levantar o capital 

(DAMODARAN, 2007).  

Na fase de crescimento maduro, segundo Damodaran (2007), o crescimento 

começa a estabilizar-se. Geralmente as empresas irão observar a ocorrência de dois 

fenômenos: as receitas e fluxos de caixa irão continuar a aumentar rapidamente, 

refletindo investimentos passados; a necessidade de investir em novos projetos 

diminuirá. O efeito em rede será um aumento na proporção de necessidades de 

financiamento cobertas pelo financiamento interno e uma mudança no tipo de recurso 

externo utilizado. Essas empresas possivelmente utilizarão dívida na forma de dívida 

bancária ou títulos corporativos, para financiar suas necessidades de investimento. 

E por último, Damoradan (2007) destaca que no estágio de declínio as 

empresas irão observar receitas e lucros começando a baixar, à medida que seus 

negócios amadurecem e novos concorrentes os alcançam. É provável que 

investimentos existentes continuem a produzir fluxos de caixa, embora em ritmo 

decrescente, tendo a empresa pouca necessidade de novos investimentos. Desse 

modo, é possível que o financiamento interno exceda as necessidades de 

reinvestimento. É improvável que as empresas façam emissões de ações ou títulos 

novos; mais certo é que estejam resgatando dividas existentes e recomprando ações. 

De certa forma, a empresa está gradualmente encaminhando-se à liquidação 

(DAMODARAN, 2007).  

Com base na figura apresenta a seguir (Figura 2) nota-se, então, que cada fase 

do ciclo de vida da empresa tende a ter uma condução diferente na sua organização, 

seja essa voltada ao pagamento de dividendos, planejamento, entre outros aspectos. 

Reitera-se aqui que o foco deste estudo é o financiamento que ocorre nos diferentes 

estágios. As empresas no estágio de alto crescimento, por estarem em expansão e 

ganhando mercado somado ao fato de serem projetos novos não conhecidos 

totalmente pelo mercado, podem enfrentar dificuldades na obtenção de capital de 

terceiros. As empresas neste estágio estão mais sujeitas a assimetria de informação. 

Os lucros são reinvestidos em novos projetos resultado em uma diminuição ou 

inexistência de fluxo de caixa livre (DAMODARAN, 2009). 
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Figura 2 – Análise do ciclo de vida 
Fonte: Damodaran (2007) 

Empresas no estágio maduro possuem menores restrições para contrair 

dívidas dado o reconhecimento adquirido no mercado, devido a menor assimetria de 

informação, tendem a gerar disponibilidade de caixa característico desta fase, em que 

novos investimentos são mais discretos ou inexistentes, ou acompanham o 

crescimento natural do mercado.  

O excesso de caixa livre pode resultar em um mau investimento ou mau uso do 

mesmo evidenciando o custo de agência. Nesta fase os lucros são menos voláteis e 

tendem a serem maiores com o resultado obtido na fase de expansão, podendo utilizar 

como de forma mais eficiente o benefício fiscal da dívida (DIAMOND, 1989). 
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2.9 RELAÇÃO ESPERADA PARA OS GRUPOS DE EMPRESAS DE ALTO E BAIXO 

CRESCIMENTO 

Como apresentado, o ciclo de vida das empresas tende a ter comportamentos 

diferentes em cada fase. Assim, espera-se que os determinantes também sejam 

influenciados conforme cada estágio.  

A lucratividade nas empresas de alto crescimento tende a ter uma relação 

negativa com o endividamento que neste estágio de crescimento possuem maiores 

necessidades de novos investimentos afim de atender a demanda típica da fase que 

se encontram. Além disso, os lucros retidos podem não ser suficientes para cobrir os 

novos projetos.  Empresas neste estágio também tendem a sofrer com a assimetria 

de informação devido ao fato de ainda não serem tão conhecidas no mercado. 

Já nas empresas maduras os investimentos em novos projetos são menores, 

assim as empresas são mais rentáveis e com isso pagam mais impostos apropriando-

se do benefício fiscal da dívida. Devido à rentabilidade maior característica deste 

estágio, os custos de falência são menores favorecendo o endividamento (FRANK; 

GPYAL, 2008). A dívida nesta fase também assume o papel disciplinador do 

administrador diminuindo o caixa livre disponível. 

O valor colateral dos ativos nas empresas de alto crescimento sofre mais com 

a assimetria de informação. Também os ativos nesta fase podem não ser suficientes 

para cobrirem a garantia da dívida. As empresas de baixo crescimento sofrem menos 

com a assimetria de informação e os projetos são mais conhecidos pelos credores, 

facilitando a precificação dos ativos. 

O benefício fiscal não dívida nas empresas de baixo crescimento tende a ter 

uma relação negativa com o endividamento. Empresas neste estágio por acumularem 

mais lucros pagam mais imposto e, por isso, se aproveitam mais dos benefícios fiscais 

oriundos da dívida. 

A singularidade nas empresas de baixo crescimento é esperada uma relação 

negativa com o endividamento.  Empresas neste estágio e com produtos singulares 

evitam dívidas devido a especificidade de seus ativos e pelos danos que a dívida pode 

acarretar. 



41 
 

 

O risco para qualquer estágio da empresa possui uma relação negativa com o 

endividamento. Se este estiver relacionado à volatilidade, quanto maior esta for maior 

será a chance de ir à falência (FRANK; GOYAL, 2008). 

  Já a oportunidade de crescimento parece favorecer a dívida nas empresas de 

alto crescimento. Empresas com este perfil tendem a acumular um endividamento 

maior para que possam financiar novos investimentos que nesta fase tendem ser mais 

necessários (FRANK; GOYAL, 2008). Nas empresas de baixo crescimento os novos 

projetos são mais escassos não apresentando necessidades de novos investimentos, 

assim pode apresentar uma relação negativa. No entanto, a dívida pode impedir o 

investimento em projetos não lucrativos. 

Empresas maiores, por serem mais conhecidas no mercado, enfrentam menor 

assimetria de informação e possuem maior oportunidade de reter ganhos, 

favorecendo a emissão de dívidas. Assim o endividamento é menor. Já nas empresas 

menores essa relação é inversa. As empresas de baixo crescimento possuem 

endividamento maior, pois são mais diversificas e, por consequência, menor 

probabilidade de inadimplência. Assim sendo, as empresas de alto crescimento 

demonstram uma maior tendência a teoria Pecking Order, enquanto nas empresas de 

baixo crescimento as teorias Trade Off e Teoria da Agência parecem possuírem um 

maior poder de explicação do comportamento dos determinantes. 

No quadro 2 resume os sinais esperados para os determinantes nas fases de 

alto e baixo crescimento das empresas. 

Quadro 2 – Relação Esperada Ciclo de Vida 

Determinantes 
Alto crescimento Baixo crescimento 

Pecking Order Trade Off Teoria da Agência 

Lucratividade - + + 

Valor Colateral dos Ativos - + + 

Benefício Fiscal não Dívida Não evidenciada - Não evidenciada 

Singularidade Não evidenciada - Não evidenciada 

Risco - - - 

Oportunidade de Crescimento + - + 

Tamanho +/- + - 

Fonte: Elaboração da autora. 

 A seguir será apresentado a metodologia utilizada e a composição da amostra. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia para a realização desta pesquisa foi quantitativa e inclui a 

utilização de programas estatísticos para análise dos dados. Foram coletados dados 

secundários de empresas brasileiras de capital aberto, onde as empresas estão 

representadas em seus setores que constam no banco de dados extraídos da 

Economática®. 

A análise foi realizada pelo método de painel de dados através do software 

STATA®. Esse tipo de estudo analisa as alterações ocorridas ao longo do tempo ao 

invés de se analisar um único momento. Assim sendo, os dados representam uma 

série temporal de observações (HAIR JR et al, 2005). A vantagem em se usar este 

método é que ele permite uma análise mais criteriosa entre os componentes da 

amostra, que não é afetada por variáveis não contidas na população a ser estudada 

e que são correlacionadas com as variáveis explicativas (ROVER, 2009). 

Dados em painel captam e mensuram efeitos que não seriam percebíveis no 

corte transversal ou em séries temporais isoladamente, além de controlar os efeitos 

das variáveis que não são percebíveis entre os componentes do modelo ao longo do 

tempo. Este tipo de análise apresenta vantagens no tratamento no âmbito econômico 

onde variações em corte transversal e efeitos dinâmicos são importantes (TERRA, 

2002). Quando se estuda repetidamente um corte transversal de observações, o uso 

da análise em painel é mais adequado por captar a dinâmica das mudanças. Os dados 

em painel também permitem analisar mudanças comportamentais complexas 

(GUJARATI, 2006). 

Os estimadores por efeito aleatório são válidos quando se assume que os 

efeitos não observados não são correlacionados com as variáveis explicativas. Nos 

estudos sobre estrutura de capital não é possível assumir esta premissa. Portanto, o 

efeito fixo atende os critérios para este tipo de análise por ser capaz de analisar o 

comportamento de uma variável contida na amostra ao longo do período estudado. 

Cada empresa possui características próprias como, por exemplo, cultura da 

empresa, práticas gerenciais etc., que podem refletir nos determinantes da estrutura 

de capital. O efeito fixo retira as características invariantes no tempo contidas nas 

variáveis explicativas, o que possibilita uma análise mais precisa das mesmas. Além 

disso, segundo Baltagi (2008), este método permite analisar uma base maior e tende 
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a oferecer resultados mais eficientes, além de apresentar menos colinearidade entre 

os dados analisados.  

Como na análise realizada com dados em painel efeito fixo não é possível 

utilizar dummies invariantes ao longo do tempo, utilizou-se uma amostra geral dividida 

em duas subamostras para identificar o estágio do ciclo de vida entre alto e baixo 

crescimento.   

Foram analisadas as relações significativas entre o endividamento (variável 

dependente) com os determinantes (variáveis independentes). Sendo o objetivo 

analisar a influência de algumas variáveis constantes nas teorias, o trabalho visa o 

estudo empírico de empresas brasileiras e se estas variáveis observadas possuem 

comportamento ou não com o estudado nas teorias com base no ciclo de vida da 

empresa. Estes determinantes apresentam comportamentos distintos dependendo da 

fase do ciclo de vida que a empresa se encontra. O modelo a ser testado é: 

𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖,𝑡 =𝛽1 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑉𝐶𝐴𝑖,𝑡+𝛽3 𝐵𝐹𝑁𝐷𝑖,𝑡 +𝛽4 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑡+𝛽5 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜𝑖,𝑡 + 

𝛽6 𝑂𝑝𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑇𝑎𝑚𝑖,𝑡 + 𝛼𝑖+δt+𝑒𝑖,𝑡                                                                           (1) 

Onde: 

Endiv: endividamento da empresa 

Lucrat: Lucratividade 

VCA: Valor Colateral dos Ativos 

BFND: Benefícios Fiscais não Dívidas 

Sing:  Singularidade 

Risco: Risco 

OpCresc: Oportunidade de Crescimento 

Tam: Tamanho da empresa 

α : efeito fixo 

δ : Tempo 

𝑒 : termo erro 
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3.1 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

A seguir serão apresentadas as medidas utilizadas para as variáveis 

dependentes e independentes. As variáveis dependentes foram medidas da seguinte 

forma: 

i) Para o endividamento foi utilizado o endividamento pelo valor de mercado 

(Endiv_M), sendo o total das dívidas onerosas dividido pelo total das dívidas 

somado ao valor de mercado do patrimônio líquido. 

                   𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣_𝑀 =   
Dívida Onerosa

Dívida Onerosa+Valor de Mercado
                                                       (2) 

ii) Para o endividamento pelo valor contábil (Endiv_C), foi utilizado a medida 

das dívidas divido pelas dívidas somado ao o patrimônio líquido. 

   𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣_𝐶 =   
Dívida Total

Dívida Total+Patrimonio Líquido
                                                     (3) 

As variáveis independentes foram utilizadas considerando os determinantes 

apoiados nas teorias. Para este estudo foi considerado tamanho, valor colateral dos 

ativos, oportunidade de crescimento, lucratividade, benefício fiscal não dívida, risco e 

singularidade. Há diversas formas para calcular os determinantes, neste estudo foi 

utilizada a combinação de trabalhos nacionais conforme Apêndice A. As variáveis 

foram medidas da seguinte forma: 

iii) A lucratividade (Lucrat) foi medida dividindo o EBIT pelo ativo total, da 

mesma maneira que foi utilizado no trabalho de Bastos e Nakamura (2009). 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑎𝑡 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                                                                          (4) 

iv) Para o Valor Colateral dos Ativos (VCA) foi utilizado como medida o total do 

imobilizado somado aos estoques dividido pelo ativo total, também utilizado 

por Perobelli e Famá (2002). 

𝑉𝐶𝐴 =   
𝐼𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜+𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                                          (5)                                    

v) O Benefício Fiscal não Dívida (BFND) foi medido utilizando o total da 

depreciação divido pelo Ativo Total, utilizado também por Kayo et al (2004). 



45 
 

 

𝐵𝐹𝑁𝐷 =    
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                                                (6)                                                                                   

vi) Para medir a Singularidade (Sing) foi utilizada, assim como no trabalho de 

Perobelli e Famá (2002), a despesa de vendas dividido pela receita líquida. 

 𝑆𝑖𝑛𝑔 =    
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
                                                                                         (7) 

vii) O Risco foi medido com desvio padrão do EBIT dividido pelo ativo total 

(Lucrat), sendo os quatro trimestres do ano anterior base para os quatro 

trimestres do ano atual, totalizando oito trimestres. 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 =    𝜎(𝐿𝑈𝐶𝑅𝐴𝑇)                                                                              (8) 

viii) Para Oportunidade de Crescimento (OpCresc) foi utilizado Market to 

Book, utilizado no trabalho de Bastos e Nakamura (2009), a medida do valor 

de mercado do Patrimônio Líquido dividido pelo valor contábil do Patrimônio 

Líquido. 

𝑂𝑝𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐 =   
Valor de mercado 

Valor Contábil P.L.
                                                                       (9) 

ix) Para o Tamanho foi medido através do log do ativo total também utilizado 

no trabalho de Kayo et al (2004). 

Tam = Log (Ativo Total)                                                                                              (10)                                                                                  

O quadro 3 mostra o resumo da operacionalização utilizada para o cálculo das 

variáveis. 

Quadro 3 – Resumo dos Determinantes e Operacionalização 

Variável Operacionalização 

Lucrat EBIT/Ativo Total 

VCA (Ativo imobilizado + estoque) / Ativo total 

BFND Depreciação/Ativo total 

Sing Despesa Vendas/Receita Liquida 

Risco Desvio Padrão Lucrat 

WOpCresc Valor de mercado/Valor Contábil  

Tam Log do Ativo Total 

Nota: Lucrat (Lucratividade); VCA (Valor Colateral dos Ativos); BFND (Benefício Fiscal não Dívida); 
Sing (Singularidade); Risco (Risco); WOpCresc (Oportunidade de Crescimento); Tam (Tamanho).  
Fonte: Elaboração da autora. 
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3.2 A AMOSTRA 

A amostra iniciou com o total de 396 empresas listadas e classificadas em seus 

setores pela BM&FBOVESPA, no período de 2003 a 2013.  Desta amostra foram 

excluídos os holdings e financeiras, além de empresas com ausência de valor de 

mercado, ou seja, pouca liquidez e empresas com Patrimônio Líquido negativo 

(PL<0). A Tabela 2 apresenta o efeito do total das empresas sem valor de mercado e 

com PL<0. 

Tabela 2 – Total de empresas sem valor de mercado e com PL<0 

SETOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bens Industriais 20 24 24 27 29 28 29 27 30 30 29 

Construção e 
Transporte 15 19 16 22 37 38 41 43 43 44 44 

Consumo Cíclico 29 31 30 32 42 42 44 45 51 53 52 

Consumo Não Cíclico 8 13 14 17 28 29 32 32 35 36 35 

Materiais Básicos 24 23 26 27 30 31 32 32 30 33 33 

Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis 2 2 2 2 2 2 3 5 6 6 6 

Tecnologia da 
Informação 3 3 3 5 6 6 6 6 6 6 8 

Telecomunicações 5 6 7 7 6 7 6 7 6 6 7 

Utilidade Pública 28 27 30 34 38 37 39 41 39 41 40 

TOTAL GERAL 134 148 152 173 218 220 232 238 246 255 254 

Fonte: Elaboração da autora. 

Depois de realizado esse primeiro procedimento foram excluídas as empresas 

do setor de energia por serem regulamentadas, além das empresas do setor de 

tecnologia da informação, telecomunicações e petróleo, gás e biocombustíveis, sendo 

estes três últimos excluídos por possuírem pouca representatividade na amostra 

geral. O critério adotado foi de um mínimo de nove empresas por setor para que fosse 

possível separar em grupos de alto e baixo crescimento. Em seguida, o período de 

2003 foi consumido para calcular o determinante risco. 

A Tabela 3 resume o total das empresas após eliminar setores e empresas que 

não irão compor a amostra e sem o período de 2003  
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Tabela 3 – Total de empresas e setores que compuseram a amostra 

SETOR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bens Industriais 20 20 24 25 25 25 25 25 25 23 

Constr.  e Transporte 13 14 19 35 37 37 37 37 37 36 

Consumo Cíclico 25 27 27 34 35 35 34 34 33 32 

Consumo Não Cíclico 11 12 16 25 27 27 27 27 27 26 

Materiais Básicos 22 25 26 29 30 30 30 29 29 29 

TOTAL GERAL 91 98 112 148 154 154 153 152 151 146 

Fonte: Elaboração da autora. 

 Algumas informações contábeis como valor de depreciação/amortização que 

não constavam para algumas empresas no banco de dados da Economática® foram 

extraídas de sites como Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou diretamente no 

site da empresa consultada. 

O próximo passo foi analisar as empresas restantes e foram realizadas novas 

exclusões sendo as empresas em recuperação judicial e as empresas que não 

apresentavam dados contínuos sendo adotado o critério de cinco anos consecutivos. 

O ano de 2004 também foi consumido nesta etapa sendo utilizado para o cálculo do 

crescimento vendas. Após exclusões, restaram em média 109 empresas que 

representam 27% da amostra total. A Tabela 4 traz as empresas que compõem a 

amostra total. 

Tabela 4 – Total das empresas que compõe a amostra 

 SETOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bens Industriais 14 14 17 18 18 18 18 18 17 

Constr. e Transporte 11 12 15 30 32 32 32 32 32 

Consumo Cíclico 17 19 19 25 26 26 26 26 25 

Consumo Não Cíclico 9 10 14 22 24 24 24 24 24 

Materiais Básicos 19 22 22 25 26 26 25 25 25 

TOTAL 70 77 87 120 126 126 125 125 123 

Fonte: Elaboração da autora. 

Na Tabela 5 nota-se o número de empresas que constam ao longo do tempo, 

é possível identificar as empresas que compõe os nove anos da amostra e outras em 

menos períodos, por motivo da amostra não ser balanceada, ou seja, nem todas as 

empresas constam nos nove anos de análise. Desta forma, o zero representa 
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ausência de empresas na amostra e o número 1 representa as empresas que compõe 

a amostra. Percebe-se que mais da metade da amostra (53%) constam ao longo dos 

nove anos, aproximadamente 44% constam em período menor, e apenas 3 empresas, 

o que corresponde a menos de 3% da amostra deixaram a amostra seja por fusão ou 

fechamento de capital na bolsa de valores. 

Tabela 5 – Total de empresas ao longo dos 9 anos 

FREQUÊNCIA FREQ. (%) FREQ. ACUM.  (%) PARTICIPAÇÃO* 

67 53,17 53,17 111111111 

33 26,19 79,37 000111111 

10 7,94 87,30 001111111 

7 5,56 92,86 011111111 

6 4,76 97,62 000011111 

2 1,59 99,21 111111110 

1 0,79 100,00 111111000 

Nota: * 1 (um) representa a frequência em que as empresas aparecem na amostra; 0 (zero) representa 
a ausência da empresa na amostra. 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

A lista com as empresas que compõe a amostra, contendo o nome da empresa, 

setor e subsetor classificados pela BM&FBOVESPA, encontra-se no apêndice C. 

3.3 EMPRESAS DE ALTO CRESCIMENTO E BAIXO CRESCIMENTO 

A amostra foi dividida em dois grupos: alto crescimento e baixo crescimento. 

Este método foi utilizado no trabalho empírico de McConnell e Servaes (1995) para 

investigar o comportamento de cada grupo em relação a dívida. No Brasil o estudo 

realizado por Kayo et al (2004) também utilizou a divisão das empresas em grupos, 

sendo que foi considerado a variável crescimento. Esta forma de divisão pode ter 

resultado em uma separação do setor e não da empresa e não considerando o tempo 

na amostra. 

Diferentemente do trabalho de Kayo et al (2004), para eliminar o efeito do 

desempenho do setor, foi extraído o crescimento mediano de cada setor, e a taxa de 

crescimento de venda de cada empresa foi relativizada conforme desempenho do 

setor pertencente. Para a classificação das empresas em grupos de alto e baixo 

crescimento, foi pelo cálculo da mediana do crescimento das vendas. Desta forma foi 
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possível separar o ciclo de vida do setor do ciclo de vida da empresa. Se este 

procedimento não fosse adotado haveria uma possível oscilação das empresas, onde 

uma mesma companhia estaria ora no grupo de alto crescimento ora no de baixo 

crescimento, ou ainda poderia haver a distinção dos grupos não pelo perfil das 

empresas, mas sim pelo desempenho do setor. Desta forma tem-se: 

[(
1+𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖,1

1+𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑀𝑒𝑑𝑠,1
).(

1+𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖,2

1+𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑀𝑒𝑑𝑠,2
).. . . . . . (

1+𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖,𝑡

1+𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑀𝑒𝑑𝑠,𝑡
) − 1]

1

𝑇𝑖

                        (11) 

Onde: 

 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖,𝑡 : representa o crescimento de vendas para determinada 

empresa em relação ao ano anterior; 

 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑀𝑒𝑑𝑠,𝑡 ∶ representa o crescimento mediano do setor, s representa 

os setores da amostra que correspondem 5 setores e t o período que 

pode variar entre 1 a 9 anos (ou 5 a 9 anos) 

 𝑇𝑖 ∶ número de anos que cada empresa aparece na amostra.  

Como teste de robustez para determinar o crescimento, foi realizado o mesmo 

procedimento utilizando a mediana do imobilizado. Esta medida também foi utilizada 

no estudo realizado por Perobelli e Famá (2002). A escolha desta medida se deve ao 

fato de que empresas em crescimento tendem a investir em imobilizado para atender 

a demanda, enquanto para as empresas maduras o investimento é menor ou nulo 

dado as necessidades. Comparando os critérios foi possível observar que das 126 

empresas, 38 mudaram de grupo com uso desta medida, o que representa 30% da 

amostra, conforme Apêndice C. 

A Tabela 6 observa-se total da amostra dividida em empresas de alto e baixo 

crescimento por vendas, após o método utilizado. 
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Tabela 6 – Total de empresas divididas em alto e baixo crescimento – Vendas 
  

Fonte: Elaboração da autora. 

O próximo capítulo apresenta os resultados obtidos com análise em dados em 

painel de efeito fixo. 

SETOR 
CRESCI-
MENTO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL  

Bens 
Industriais 

Alto 7 7 9 9 9 9 9 9 9 77 

Baixo 7 7 8 9 9 9 9 9 8 75 

Constr.   e 
Transporte 

Alto 3 4 6 15 16 16 16 16 16 108 

Baixo 8 8 9 15 16 16 16 16 16 120 

Consumo 
Cíclico 

Alto 7 8 8 12 13 13 13 13 13 100 

Baixo 10 11 11 13 13 13 13 13 12 109 

Consumo 
Não 
Cíclico 

Alto 4 4 6 11 12 12 12 12 12 85 

Baixo 5 6 8 11 12 12 12 12 12 90 

Materiais 
Básicos 

Alto 8 10 10 13 13 13 13 13 13 106 

Baixo 11 12 12 12 13 13 12 12 12 109 

TOTAL 
GERAL 

 70 77 87 120 126 126 125 125 123 979 
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4 ANÁLISE DO RESULTADO 

Neste capítulo serão abordados os tratamentos dados a amostra bem como 

apresentar os resultados obtidos. Para isso foi utilizado o software STATA® para 

tratamento das variáveis e aplicação de testes estatísticos. 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

Após análise preliminar dos dados, observados na Tabela 7, sugere que o valor 

da dívida contábil é maior que a dívida de mercado (Endiv_C>Endiv_M). Foram feitas 

análises preliminares e observou-se altos valores para oportunidade de crescimento, 

assim foram realizadas análises que sugerem ser aquisições ou Oferta variPública 

Inicial de Ações (IPO). Houve também valores de crescimento muito baixos sendo 

possível observar com as análises realizadas que a maior parte se refere ao setor de 

construção civil que sofreu alterações na legislação que constam no Comitê De 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), de número 17 de 2012, no que tange o 

reconhecimento das receitas/despesas, que passou a ser no momento do 

recebimento de cada parcela e não mais no término da obra. 

Tabela 7 – Estatísticas Descritivas 

VARIÁVEIS OBS MÉDIA DESVIO PADRÃO MIN MAX 

Endiv_C 979 0,386 0,230 0,000 0,995 

Endiv_M 979 0,316 0,233 0,000 0,948 

Lucrat 979 0,081 0,088 -0,428 0,516 

VCA 979 0,414 0,199 0,000 0,855 

BFND 979 0,034 0,037 0,000 0,508 

Sing 979 0,095 0,081 0,000 0,401 

Risco 979 0,036 0,024 0,002 0,202 

WOpCresc 979 2,560 3,311 0,176 2,135 

Tam 979 6,230 0,712 4,402 8,465 

Nota: Endiv_C (Endividamento Contábil); Endiv_M(Endividamento Mercado); Lucrat (Lucratividade); 
VCA (Valor Colateral dos Ativos); BFND (Benefício Fiscal não Dívida); Sing (Singularidade); Risco 
(Risco); WOpCresc (Oportunidade de Crescimento); Tam (Tamanho).  

Fonte: Elaboração da autora. 
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Com o objetivo de amenizar os efeitos da oportunidade de crescimento devido 

aos possíveis fatores percebidos e considerados outliers, foi feito o procedimento de 

winzorização1 desta variável (OpCresc), ao nível de 1%, sendo de um total de 18 

observações no total de 979 que compõe a amostra. Após este processo de 

winzorização esta variável passou a ser denominada WOpCresc. Este processo 

consta no apêndice B. 

Já na Tabela 8 é possível observar o resultado das correlações das variáveis. 

Entre as variáveis independentes, é possível perceber algumas correlações, tais como 

Lucratividade com a variável Oportunidade de Crescimento e esta última com as 

variáveis Singularidade e Risco.  

Tabela 8 – Correlação entre as variáveis 

  Endiv_C Endiv_M Lucrat VCA BFND Sing Risco WOpCresc Tam 

Endiv_C 1                 

Endiv_M 
0.7158* 

1  
              

0.0000               

Lucrat 
-0.1866* -0.4098* 

1 
            

0.0000 0.0000             

VCA 
0.1007* 0.1071* -0.0344 

1 
          

0.0016 0.0008 0.282           

BFND 
0.0737* -0.0343 0.0544* 0.2834* 

1  
        

0.0212   0.2840 0.0889 0.0000         

Sing 
-0.0963* -0.2468* 0.1599* -0.0190 -0.0331 

1  
      

0.0026 0.0000 0.0000 0.5521 0.3010       

Risco 
-0.1794* -0.3862* 0.4677* -0.0709* 0.0873* 0.1501* 

1 
    

0.0000 0.0000 0.0000 0.0265 0.0063 0.0000     

WOpCresc 
0.1856* -0.3162* 0.3686* -0.1290* 0.0551* 0.3096* 0.4091* 

1 
  

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0848 0.0000 0.0000   

Tam 
0.3595* 0.2239* 0.0873* 0.0081 -0.0397 -0.0651* -0.1655* 0.0865* 

 1 
0.0000 0.0000 0.0063 0.8002 0.2149 0.0417 0.0000 0.0067 

Nota: Endiv_C (Endividamento Contábil); Endiv_M(Endividamento Mercado); Lucrat (Lucratividade); 
VCA (Valor Colateral dos Ativos); BFND (Benefício Fiscal não Dívida); Sing (Singularidade); Risco 
(Risco); WOpCresc (Oportunidade de Crescimento); Tam (Tamanho). 
Fonte: Elaboração da autora. 

                                                           

1Segundo BELLATO et al (2006): "A winsorização, procedimento originalmente proposto pelo 
bioestatístico C. P. Winsor, consiste em aparar os valores extremos (acima ou abaixo dos percentis 
mínimos e máximos definidos), substituindo-se pelos valores menores e maiores remanescentes na 
distribuição(...)." 
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Outra observação a ser feita nesta tabela é da inversão de sinais para as 

variáveis WOpCresc, sendo uma relação positiva com o endividamento contábil e 

negativa com o endividamento mercado. Uma das possíveis razões pode ser ao 

tempo em cada medida reflete, sendo que o valor contábil representa as decisões 

tomadas no passado enquanto o valor de mercado reflete perspectivas futuras, bem 

como a economia da empresa, do setor, e outros fatores que possam interferir. 

Algumas correlações podem ser um indicativo de multicolinearidade entre as 

variáveis independentes, para diagnosticar foi realizado o teste do Fator de Inflação 

da Variância (VIF). Na Tabela 9, é possível perceber que os valores resultantes são 

baixos, o que significa que o modelo é válido.  Um valor máximo aceitável é de 5,0 

valores acima desse poderia indicar problema no modelo (HAIR et al, 2005). 

 
Tabela 9 – Fator de Inflação da Variância (VIF) 

VARIÁVEL VIF 1/VIF 

Lucrat 1,41 0,707 

VCA 1,14 0,881 

BFND 1,15 0,872 

Sing 1,13 0,883 

Risco 1,53 0,655 

WopCresc 1,47 0,683 

Tam 1,15 0,870 

MÉDIA 1,88   

Nota: Lucrat (Lucratividade); VCA (Valor Colateral dos Ativos); BFND (Benefício Fiscal não Dívida); 
Sing (Singularidade); Risco (Risco); WOpCresc (Oportunidade de Crescimento); Tam (Tamanho). * 
Significância maior que 10. 
Fonte: Elaboração da autora.  

 

A estatística descritiva apresentada na Tabela 10 traz os valores da média, 

mediana, desvio padrão, máximo e mínimo separados pelos grupos e também da 

amostra total. A estatística descritiva da separação dos grupos pelo critério do 

imobilizado se encontra no apêndice D. Sugere, através da mediana que as empresas 

de baixo crescimento são mais endividadas, corroborando com Damodaran (2007). 
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Tabela 10 – Estatística descritiva da amostra separada pelo critério Crescimento 
Venda 

Nota: Endiv_C (Endividamento Contábil); Endiv_M (Endividamento Mercado); Lucrat (Lucratividade); 
VCA (Valor Colateral dos Ativos); BFND (Benefício Fiscal não Dívida); Sing (Singularidade); Risco 
(Risco); WOpCresc (Oportunidade de Crescimento); Tam (Tamanho).  
Fonte: Elaboração da autora  

4.2 ANÁLISE RESULTADO PAINEL DE DADOS 

Com a pesquisa foi possível identificar os determinantes que apresentaram 

significância no endividamento contábil, considerando o crescimento por vendas e por 

imobilizado. A análise foi feita pela Amostra Geral, Vendas (B), composto por 

empresas do baixo crescimento pelo critério de vendas; vendas (A), contendo as 

empresas do alto crescimento pelo critério de vendas; imob (B), contendo empresas 

de baixo crescimento pelo critério imobilizado e imob (A), composto por empresas do 

alto crescimento pelo critério imobilizado. Foi aplicado o teste de White não 

descartando a presença de heteroscedasticidade.  Assim os erros foram ajustados 

através de inferência robusta implementado no STATA®. As saídas do software que 

compõe o endividamento contábil encontram-se no apêndice E. 

CRESC. 
VENDA 

  Endiv_C Endiv_M Lucrat VCA BFND Sing Risco WOpCresc Tam 

Alto 

  

Média 0,344 0,314 0,079 0,415 0,033 0,091 0,038 2,212 6,011 

Mediana 0,336 0,281 0,066 0,428 0,029 0,075 0,032 1,163 5,931 

Desvio 
padrão 0,231 0,250 0,103 0,203 0,039 0,078 0,027 3,161 0,687 

Máximo 0,995 0,948 0,516 0,855 0,508 0,353 0,148 2,135 7,837 

Mínimo 0,000 0,000 -0,428 0,000 0,000 0,000 0,002 0,176 4,664 

Baixo 

  

Média 0,431 0,319 0,084 0,412 0,035 0,100 0,034 2,928 6,461 

Mediana 0,440 0,290 0,076 0,412 0,030 0,078 0,029 1,952 6,393 

Máximo 0,932 0,911 0,364 0,847 0,477 0,401 0,202 2,135 8,465 

Mínimo 0,000 0,000 -0,275 0,007 0,000 0,000 0,007 0,197 4,402 

Total 

  

Média 0,386 0,316 0,081 0,414 0,034 0,095 0,036 2,560 6,230 

Mediana 0,396 0,287 0,072 0,420 0,029 0,077 0,031 1,533 6,176 

Desvio 
padrão 0,230 0,233 0,088 0,199 0,037 0,081 0,024 3,311 0,712 

Máximo 0,995 0,948 0,516 0,855 0,508 0,401 0,202 2,135 8,465 

Mínimo 0,000 0,000 -0,428 0,000 0,000 0,000 0,002 0,176 4,402 
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4.2.1 Análise amostra Geral Endividamento Contábil 

A Lucratividade apresentou uma relação negativa com o endividamento 

contábil, correspondendo ao esperado pela Teoria Pecking Order. Este mesmo 

resultado pode ser observado nos estudos realizados por Correa et a al (2007); Bastos 

e Nakamura (2009); Albanez et al (2012), este último quando comparado com o 

endividamento a longo prazo. 

A Oportunidade de Crescimento apresentou uma relação positiva 

correspondendo ao que era esperado pelas teorias da Agência e Pecking Order. No 

estudo realizado por Bastos e Nakamura (2009), esta variável foi apresentada como 

Market to Book e foi obtido o mesmo resultado comparando Brasil com o 

endividamento de longo prazo.  

A variável Tamanho apresentou uma relação positiva corroborando com as 

teorias Trade Off e Pecking Order, este resultado também é encontrado por Bastos e 

Nakamura (2009) no endividamento a longo prazo e também nos trabalhos de 

Perobelli e Famá (2008). 

Os demais determinantes, quando analisados na amostra geral, não 

apresentaram significância para o endividamento contábil. Contrariando o resultado 

obtido no estudo realizado Correa et al (2007), o VCA apresentou uma relação 

negativa. Já os mesmos resultados de não significância podem também ser 

observados nos trabalhos de Bastos e Nakamura (2009), Medeiros e Daher (2005). 

No estudo de Brito, Corrar e Batistella (2007) foi encontrado uma relação com 

significância sendo positiva.  

O Benefício Fiscal não Dívida, esta variável não tem relação evidenciada pelas 

teorias Pecking Order e Agência.Este mesmo resultado também foi encontrado por 

Perobelli e Famá (2002).  

A Singularidade, apresentou sinal negativo com o endividamento, o que era 

esperado pela teoria Trade Off, e não evidencia para Pecking Order e teoria da 

Agência. Este resultado contradiz o encontrado por Perobelli e Famá (2002) sendo 

fortemente correlacionada e positiva com o endividamento. 
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Para o Risco, no estudo realizado por Bastos e Nakamura (2009) foi encontrado 

uma relação negativa com longo prazo, já Brito, Corrar e Batistella (2007) e Correa et 

al (2007) encontraram significância positiva. 

 Para as variáveis que apresentaram significância na amostra geral identifica-

se maior aderência a Pecking Order. 

4.2.2 Análise amostra Alto e baixo Crescimento Endividamento Contábil 

Separando os grupos entre empresas de alto e baixo crescimento, foi possível 

observar que alguns determinantes mantiveram o mesmo resultado, no entanto outras 

apresentaram resultados diferentes nos grupos. 

A Lucratividade manteve o mesmo comportamento em todos os grupos 

independente do critério adotado apresentando uma relação negativa com o 

endividamento, contrariando o esperado neste estudo para as empresas no grupo de 

baixo crescimento, sendo que era esperada uma relação positiva.  

No Valor Colateral Ativos percebemos que a amostra total não apresentou 

significância, mas ao separar os grupos houve alteração deste comportamento, 

resultando em uma significância negativa no grupo de vendas no baixo crescimento, 

contrariando a relação esperada, sendo que empresas nesta fase tendem a possuir 

mais ativos para serem dados em garantia além de serem conhecidas no mercado. O 

Benefício Fiscal não Dívida também se mostrou significante ao separar em grupos, 

resultando em uma relação positiva com o endividamento nas empresas de baixo 

crescimento (vendas), o que refuta o esperado pela Trade Off, em que as empresas 

deveriam se apropriar de outros benefícios que não os da dívida. 

A Singularidade quando analisada pela amostra total tem um resultado 

diferente quando analisado pelos grupos de alto e baixo crescimento, sendo uma 

relação negativa com o endividamento para empresas de alto crescimento e negativa 

com as de baixo crescimento, contrariando o esperado para empresas de alto 

crescimento, que era esperada uma relação positiva, sendo uma possível razão a 

forma como esta variável foi medida (despesa com vendas), nesta fase de 

crescimento as vendas tendem a serem fortes, assim faz com que a empresa invista 

menos em propaganda ou outras formas de vender seu produto, o que resulta em 

uma diminuição dos gastos com vendas. 
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A Oportunidade de Crescimento apresentou uma relação positiva em todos os 

grupos analisados, sendo uma relação positiva com o endividamento, esse resultado 

corrobora com o esperado para empresas de alto crescimento, mas contraria o 

esperado em empresas de baixo crescimento, o mesmo comportamento foi observado 

para a determinante tamanho, que também apresentou para todos os grupos 

estudados, uma relação positiva com o endividamento contábil, o que era esperado 

para os dois grupos analisados. 

A tabela 11 apresenta a síntese dos resultados mencionados: 

Tabela 11 – Painel Efeito Fixo Endividamento Contábil 

Variável Amostra geral Vendas(B) Vendas (A) Imob(B) Imob(A) 

Lucrat -0,609*** -0,352*** -0,862*** -0,554*** -0,541*** 

VCA -0,023 -0,147* 0,105 -0,050 0,042 

BFND 0,039 0,268*** -0,401 -0,251 0,195 

Sing -0,098 0,892** -0,505* 1,372*** -0,938*** 

Risco 0,136 -0,485 0,618 -0,018 -0,167 

WOpCresc 0,013*** 0,009** 0,0149*** 0,008* 0,0179*** 

Tam 0,233*** 0,320*** 0,286*** 0,315*** 0,228** 

Dummy Tempo inclusa Sim Sim Sim Sim Sim 

_cons -1,003*** -1,553*** -1,297** -1,581*** -0,942* 

Nota: Vendas (B) Empresas baixo crescimento pelo critério vendas; Vendas (A) Empresas Alto 
Crescimento pelo critério vendas; Imob (B) Empresas baixo crescimento pelo critério imobilizado;  Imob 
(A) Empresas de alto crescimento pelo critério imobilizado.  Lucrat (Lucratividade); VCA (Valor Colateral 
dos Ativos); BFND (Benefício Fiscal não Dívida); Sing (Singularidade); Risco (Risco); WOpCresc 
(Oportunidade de Crescimento); Tam (Tamanho). 
Fonte: Elaboração da autora. 
 

O quadro 4 apresenta os sinais esperados e os encontrados neste estudo, 

sendo possível observar que alguns divergem do esperado, sendo algumas das 

possíveis razões, a forma como os determinantes foram calculadas ou ainda pelo fato 

da teoria não dar suporte para o empírico testado neste estudo. 
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Quadro 4 – Relação esperada x valor contábil encontrado 

 RELAÇÃO ESPERADA RELAÇÃO ENCONTRADA 

 
ALTO 

CRESCIMENTO 
BAIXO CRESCIMENTO 

ALTO 
CRESCIMENTO 

BAIXO 
CRESCIMENTO 

DETERMINANTES Pecking Order 
Trade 

Off 
Teoria da 
Agência 

Venda  Imob Venda Imob 

Lucrat - + + - - - - 

VCA - + + NS NS - NS 

BFND Não evidenciada - 
Não 

evidenciada 
NS NS + NS 

Sing Não evidenciada - 
Não 

evidenciada 
- - + + 

Risco - - - NS NS NS NS 

OpCresc + - + + + + + 

Tam +/- + - + + + + 

 
Nota: LUCRAT (Lucratividade); VCA (Valor Colateral dos Ativos); BFND (Benefício Fiscal não Dívida); 
Sing (Singularidade); Risco (Risco); OpCresc (Oportunidade de Crescimento); Tam (Tamanho); NS não 
significante.  
Fonte: Elaboração da autora. 

4.2.3 Análise amostra Geral Endividamento Mercado 

Pôde-se perceber as variáveis para o endividamento a valor de mercado que 

apresentaram significância, sendo possível observar que os mesmos determinantes 

que apresentaram significância no endividamento contábil foram as mesmas no 

endividamento mercado, no entanto a oportunidade de crescimento, ao contrário do 

endividamento contábil, apresentou uma relação negativa, sendo uma das razões 

possíveis o momento da medida endividamento, em que o contábil tem o retrato da 

situação da empresa no passado enquanto o endividamento a valor de mercado 

retrata o momento atual da empresa. As saídas do software que compõe o 

endividamento mercado encontra-se no apêndice F. 

O endividamento a valor de mercado também utilizado por Kayo et al (2004), 

onde o BFND apresentou uma relação positiva com o endividamento, contrariando o 

encontrado neste estudo que não apresentou significância, já para a Lucrat os 

resultados obtidos foram os mesmos, sendo uma relação negativa com o 

endividamento. 
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4.2.4 Comparativo entre o endividamento contábil x mercado da amostra de alto 

e baixo crescimento 

Ao analisar o comportamento dos determinantes no endividamento mercado 

percebem-se diferenças com o endividamento contábil. Assim temos o Valor Colateral 

dos Ativos, que diferente do contábil, não apresentou significância em nenhum dos 

grupos analisados, corroborando com o Kayo et al (2004). 

Estes resultados apresentaram para as variáveis Sing, WOpCresc os sinais 

esperados pela Teoria Trade Off, a variável Risco apresentou sinal que corrobora com 

as Teorias Trade Off, Pecking Order e Teoria da Agência, já para o Tamanho 

apresentaram sinais esperados tanto pela Trade Off como pela Pecking Order, a 

Lucrat corrobora com a Teoria Pecking Order e o BFND refuta o sinal esperado pela 

Teoria Trade Off. 

O Benefício Fiscal não Dívida apresentou significância positiva no grupo de 

baixo crescimento medido por vendas o mesmo encontrado por Kayo et al (2004), e 

no grupo de alto crescimento quando medido pelo imobilizado, sendo uma das 

possíveis razões este último grupo apresentar significância pelo fato das empresas 

estarem investindo em novos equipamentos para atender a demanda, o que sugere 

maior valor em depreciação, diferente das empresas de baixo crescimento, em que o 

investimento tende a ser menor e podendo ter seu imobilizado quase ou totalmente 

depreciados. Este resultado refuta o esperado para as empresas de baixo 

crescimento. 

A Singularidade apresentou significância tanto no alto como no baixo 

crescimento quando medido pelo imobilizado, sendo positiva no baixo crescimento e 

negativa no alto crescimento, não correspondendo ao esperado pelas teorias. Era 

esperado uma relação negativa no baixo crescimento. Assim como no endividamento 

contábil, a singularidade pode ter tido resultado adverso pela forma como foi medida 

e ainda as empresas de baixo crescimento, tendem a ter mais despesas com vendas 

para promover seus produtos e ganhar mercado. 

A variável risco apresentou significância negativa com o endividamento nas 

empresas de baixo crescimento medido pelas vendas. O sinal negativo era previsto 

para as empresas neste estágio.  
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Já a oportunidade de crescimento (WOpCresc) apresentou alteração entre o 

endividamento contábil em relação ao endividamento mercado, sendo significante 

apenas para empresas de alto crescimento e com uma relação negativa, sendo que 

para este grupo de empresa era esperado uma relação positiva. 

A diferença relatada entre o endividamento contábil para o endividamento 

mercado pode estar relacionado com o tempo em que é medido, assim, como tratado 

anteriormente, o valor contábil reflete um momento passado da empresa, o retrato em 

um determinando período, enquanto que o endividamento mercado reflete o momento 

atual da empresa, onde fatores externos como economia, fase da empresa, do setor 

entre outros fatores, podem refletir no comportamento dos determinantes. Outra 

possível explicação pode ser atribuída a relação mecânica refletida na forma como 

estas variáveis foram calculadas. 

A tabela 12 apresenta uma síntese dos referidos resultados:  

Tabela 12 – Analise Efeito Fixo Endividamento Mercado 

Variável Amostra geral Vendas (B) Vendas (A) Imob (B) Imob (A) 

Lucrat -0,565*** -0,342*** -0,798*** -0,513*** -0,570*** 

VCA 0,084 0,040 0,117 0,112 0,032 

BFND 0,114 0,217* -0,060 -0,152 0,273** 

Sing 0,051 0,688 -0,211 1,071** -0,488** 

Risco -0,215 -0,782** 0,486 -0,483 -0,058 

WOpCresc -0,009** -0,008 -0,0125** -0,011 -0,009* 

Tam 0,139*** 0,215*** 0,163* 0,226*** 0,087 

Dummy Tempo inclusa Sim Sim Sim Sim Sim 

_cons -0,510* -0,984*** -0,632 -1,093*** -0,163 

Nota: Vendas (B )Empresas baixo crescimento pelo critério vendas; Vendas (A) Empresas Alto 
Crescimento pelo critério vendas; Imob (B) Empresas baixo crescimento pelo critério imobilizado e Imob 
(A) Empresas de alto crescimento pelo critério imobilizado. Lucrat (Lucratividade); VCA (Valor Colateral 
dos Ativos); BFND (Benefício Fiscal não Dívida); Sing (Singularidade); Risco (Risco); WopCresc 
(Oportunidade de Crescimento); Tam (Tamanho); 
Fonte: Elaboração da autora. 
 

No quadro 5 é observado o resumo dos sinais esperados com os sinais 

encontradas com a medida de endividamento a valor de mercado e com os grupos 

geral, baixo e alto crescimento pelo critério de vendas e de imobilizado. 
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Quadro 5 – relação esperada x relação encontrada valor mercado 

 RELAÇÃO ESPERADA RELAÇÃO ENCONTRADA 

 
ALTO 

CRESCIMENTO 
BAIXO CRESCIMENTO 

ALTO 
CRESCIMENTO 

BAIXO 
CRESCIMENTO 

DETERMINANTES Pecking order 
Trade 

Off 
Teoria da 
Agência 

venda  Imob Venda imob 

Lucrat - + + - - - - 

VCA - + + NS NS NS NS 

BFND Não evidenciada - 
Não 

evidenciada 
NS + + NS 

Sing Não evidenciada - 
Não 

evidenciada 
NS - NS + 

Risco - - - NS NS - NS 

OpCresc + - + - - NS NS 

Tam +/- + - + NS + + 

Nota: Lucrat (Lucratividade); VCA (Valor Colateral dos Ativos); BFND (Benefício Fiscal não Dívida); 
Sing (Singularidade); Risco (Risco); OpCresc (Oportunidade de Crescimento); Tam (Tamanho); NS não 
significante. 
Fonte: Elaboração da autora. 

O capítulo a seguir apresenta as considerações finais, com a apresentação dos 

principais resultados, limitações do estudo, sugestões para estudo futuro e 

contribuições. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo propôs avaliar se os determinantes de estrutura de capital sofrem 

alterações dependendo do estágio do ciclo de vida das empresas. Observou-se que 

os determinantes influenciam, o que pôde ser percebido ao comparar a amostra geral, 

que contém todas as companhias independentes do estágio, com os grupos de alto e 

baixo crescimento, sendo que alguns determinantes não apresentaram significância 

na amostra geral e, no entanto, este comportamento se alterou ao dividir os grupos.  

Dentre os determinantes que não se alteraram temos a Lucratividade que 

apresentou uma relação negativa, o que corrobora com a Pecking Order quando 

observado no grupo de alto crescimento. Já para o grupo de baixo crescimento essa 

relação refuta o esperado, sendo que empresas maduras deveriam se apropriar mais 

dos benefícios da dívida, e com um possível caixa disponível tenderiam a usar a dívida 

como controle do administrador. Para o determinante Tamanho, foi encontrado uma 

relação positiva para os grupos, não sendo observado este resultado apenas para o 

grupo de alto crescimento quando medido pelo imobilizado. Esta relação positiva 

refuta o esperado pela Teoria da Agência. 

A Oportunidade de Crescimento apresentou significância na amostra geral, 

com relação positiva quando medido o endividamento a valor de mercado e negativa 

no endividamento a valor de mercado, esse resultado pode ser atribuído a relação 

mecânica refletida na operacionalização deste determinante, ou pelo momento em 

cada endividamento reflete.  

  Entre os grupos de alto e baixo crescimento, foram observadas diferenças 

para alguns determinantes, o Valor Colateral dos Ativos apresentou uma relação 

negativa apenas no endividamento contábil para empresas baixo crescimento medido 

pelas vendas, contrariando o esperado para empresas com este perfil, sendo que era 

esperado uma relação positiva, no entanto a Singularidade para este mesmo grupo 

apresentou uma relação positiva, o que embora refute o sinal esperado, pode ser 

observado em conjunto, indicando que empresas com Singularidade, tendem a evitar 

o endividamento devido ao baixo valor colateral de seus ativos para que possam ser 

dados em garantia.  
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O Benefício Fiscal não Dívida mostrou-se positivo para empresas de baixo 

crescimento medido por Vendas, o que refuta o esperado, sendo que empresas neste 

estágio se esperava uma relação negativa em que empresas se utilizam de outros 

recursos que não os da dívida. 

Para o endividamento o valor de mercado separado em grupos os 

determinantes que apresentaram poder explicativo foram o Benefício Fiscal não 

Dívida, Singularidade e Risco. O BFND apresentou uma relação positiva para o grupo 

de baixo crescimento medido por vendas e no alto crescimento quando utilizado a 

medida por imobilizado. Este resultado refuta a Trade Off, já a Singularidade 

apresentou significância apenas quando medido pelo imobilizado, sendo positiva no 

baixo crescimento e negativa no alto crescimento, sendo que a relação negativa era 

esperada apenas para o grupo de baixo crescimento. Esse resultado pode ter sido 

afetado pela operacionalização deste determinante, medido pela despesa de vendas. 

O Risco apresentou relação negativa para empresas de baixo crescimento, 

corroborando com o esperado para empresas neste estágio, já a Oportunidade de 

Crescimento quando analisado pelo endividamento a Valor de Mercado apresentou 

significância apenas para empresas de alto crescimento, sendo esta relação negativa, 

refutando o esperado pela Pecking Order e Teoria da Agência. 

No entanto poucas variáveis apresentaram significância tanto na amostra geral 

como nos grupos de alto e baixo crescimento, corroborando com os resultados de 

Kayo et al (2004), Bastos e Nakamura (2009) e de Ceretta et al (2009) em que os 

determinantes também resultaram em pouco poder explicativo. 

Como limitação do estudo pode-se citar a classificação setorial utilizada onde 

nem sempre as empresas são similares entre si, sendo talvez o mais indicado a 

utilização por subsetor por este ser mais específico, porém no Brasil a classificação 

por subsetor não possui o número representativo de empresas. Na amostra não foi 

controlada possíveis fusões e/ou aquisições o que eventualmente pode ter resultado 

erroneamente a separação em grupos de algumas empresas. 

Além destes fatores pode-se citar o viés de sobrevivência da amostra, sendo 

que o tamanho da amostra pode ter sido afetado por empresas que por algum motivo 

deixaram de constar ao longo do período selecionado. Desta forma, como critério 
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adotado com o número de observações de 5 anos por empresa, foram excluídas 

companhias com tempo menor, e que poderiam influenciar na análise.  

O assunto estrutura de capital e ciclo de vida, é um assunto que merece ser 

investigado, desta forma sugere-se outros trabalhos, podendo este ser realizado com 

outras classificações setoriais, sugere-se também controlar o efeito de possíveis 

fusões e aquisições, além de apresentar outras formas de operacionalização dos 

determinantes. O critério de separação dos grupos, por não ser unanime na literatura, 

sugere-se utilizar também outros critérios tais como idade da empresa e número de 

funcionários. 

A contribuição foi a sugestão de separação dos grupos, separando o ciclo de 

vida do setor e o ciclo de vida das empresas, estas em alto e baixo crescimento, onde 

foi possível perceber o comportamento das empresas em função do seu estágio, 

observando comportamentos diferentes para cada fase, evidenciando que o ciclo de 

vida interfere na estrutura de capital. 

O estudo abordou um tema ainda pouco estudado sobre a influência do ciclo 

de vida na estrutura de capital das empresas, e através das análises realizadas há 

evidencias que este fator é capaz de afetar os resultados. 
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APÊNCIDE A – TABELA OPERACIONALIZAÇÃO DOS DETERMINANTES EM TRABALHOS NACIONAIS 

Tabela 13 – Operacionalização dos determinantes em trabalhos nacionais 
(continuação) 

AUTORES TEMAS FÓRMULA UTILIZADA 

KAYO; 

FAMÁ, 

2004 

Alavancagem Operacional 
ALVOP = ( LucrooperLiq na data - Lucro Operliq na data -1/ Lucro Operliq na data -1) 
/RecOpliq na data-RecOpeliq na data -1/Recopliq na data 

Benefícios fiscais não oriundos da dívida BFND = Depreciação/ativo total 

Crescimento Cresc = Receita Oper. Liq. Na data/RecOper. Liq. No tempo elevado ao tempo 

Lucratividade Lucr = Lucro oper/Ativo Total 

Singularidade Sing = Desp com vendas/Vendas 

Tamanho Tam= Logaritimo do Ativo Total 

Valor colateral dos Ativos VCA = Estoque+Imob. Bruto/Ativo Total 

Risco (Alavancagem operacional) 
ALVOP =( Lucro oper Liq na data - Lucro Oper liq na data -1/ Lucro Oper liq na data -1) 
/Rec Op liq na data-Rec Ope liq na data -1/Recopliq na data 

Volatilidade Volat = desvio padrão Lucratividade Vendas onde Lucr vendas = Lucro op/Vendas liq. 

BASTOS; 

NAKAMURA, 

2009 

Liquidez Ativo Circulante/Passivo Circulante 

Tangibilidade (Ativo imbo + estoque)/Ativo total 

Rentabilidade EBIT/Ativo total 

Market to book value Valor de mercado do PL/Valor Contabil do PL 

Crescimento Vendas no periodo 1 - Vendas do periodo0)/ Vendas no período 0 

Pagamento IR Valor de Imposto de renda/EBT 

Tamanho Log (Receita Operacional liquida) 

Risco Desvio Padrão do EBIT/Ativo Total 
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Tabela 13 – Operacionalização das determinantes em trabalhos nacionais 

(continuação) 

AUTORES TEMAS FÓRMULA UTILIZADA 

PEROBELLI; 

FAMÁ, 

2002 

Ativo (Estoque + Imobilizado)/Ativo Total 

Benefícios fiscais não oriundos da dívida Depreciação/Ativo total 

Crescimento Aumento do Investimento Permanente+ Compra de Ativo fixo/Ativo Total 

Singularidade Despesa Vendas/Receita Liquida 

Classificação do setor - 

Tamanho Log Recliq media ou log patrimônio liquido médio ou log do Ativo total médio 

Volatilidade Desvio padrão das variações do resultado operacional próprio 

Lucratividade Resultado Operacional Próprio/Receita liquida ou Resultado Operacional Próprio/Ativo Total 

CORREA et al, 

2007 

Endividamento (Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo) / Ativo Total 

Crescimento  (Receita Líquida t (–) Receita Líquida t – 1) / Receita Líquida t -1 

Tangibilidade  (Ativo Permanente + Estoques) / Ativo Total 

Tamanho  Logaritmo Natural Vendas 

Rentabilidade  EBIT / Ativo Total 

Risco 1  ((EBIT / Ativo) – Média (EBIT / Ativo))2 

Risco 2  Desvio Padrão (EBIT / Ativo) 
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Tabela 13 – Operacionalização das determinantes em trabalhos nacionais 

(conclusão) 

AUTORES TEMAS FÓRMULA UTILIZADA 

DE FREITAS SILVA;   

VALLE  

2004 

Tamanho Tamanho da empresa = logaritmo natural das vendas liquidas anuais 

Tangibilidade dos Ativos 
Tangibilidade dos Ativos = Proxy IMOB_AT (imobilizado líquido da depreciação acumulada sobre o 
total dos ativos) 

Rentabilidade 

Rentabilidade = LAJIR_AT sendo Lajir = LL + DF + IR + CS; 1. LL = lucro líquido, incluindo a 
participação dos acionistas minoritários; 2. DF = despesa financeira líquida (da receita financeira); 3. 
IR = despesa com imposto de renda; 4.CS = contribuição social (valor adicionado no caso 
brasileiro). 

Benefício Fiscal não de dívida 

Rentabilidade = LAJIR_AT sendo Lajir = LL + DF + IR + CS; 1. LL = lucro líquido, incluindo a 
participação dos acionistas minoritários; 2. DF = despesa financeira líquida (da receita financeira); 3. 
IR = despesa com imposto de renda; 4.CS = contribuição social (valor adicionado no caso 
brasileiro).  

Economia fiscal não de dívida. Como proxy, a razão entre despesa de depreciação e ativo total 
(DEPR_AT). 

Fonte: Elaboração da autora. 
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APÊNDICE B – TABELA EMPRESAS QUE SOFRERAM PROCESSO 

DE WINZORIZAÇÃO 

Tabela 14 – Relação de empresas analisadas que sofreram o processo de 
winzorização  
 

Periodo Id Empresa setor Opcresc WOpCresc 

2006 76 Lojas Americanas Consumo Ciclíco 25,428 2,135 

2007 76 Lojas Americanas Consumo Ciclíco 40,270 2,135 

2009 76 Lojas Americanas Consumo Ciclíco 27,694 2,135 

2010 76 Lojas Americanas Consumo Ciclíco 22,947 2,135 

2007 79 Lopes Brasil Constr e Transp 62,017 2,135 

2008 79 Lopes Brasil Constr e Transp 25,065 2,135 

2009 79 Lopes Brasil Constr e Transp 85,339 2,135 

2006 85 Mendes Jr Constr e Transp 0,085 0,176 

2008 85 Mendes Jr Constr e Transp 0,135 0,176 

2010 85 Mendes Jr Constr e Transp 0,095 0,176 

2011 85 Mendes Jr Constr e Transp 0,101 0,176 

2012 85 Mendes Jr Constr e Transp 0,070 0,176 

2013 85 Mendes Jr Constr e Transp 0,033 0,176 

2008 107 Portobello  Constr e Transp 33,866 2,135 

2005 130 Sultepa Constr e Transp 0,043 0,176 

2012 130 Sultepa Constr e Transp 0,160 0,176 

2013 130 Sultepa Constr e Transp 0,064 0,176 

2012 151 Vulcabras Consumo Ciclíco 57,132 2,135 

Fonte: Elaboração da autora.  
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APÊNDICE C – TABELA RELAÇÃO DAS EMPRESAS QUE COMPÕE 

A AMOSTRA 

Tabela 15 – Relação de empresas que compõe a amostra da pesquisa 
(continuação) 

Nome Id_Empr. Setor Subsetor 
Dummy 
Venda 

Dummy 
Imob 

Bardella 7 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos 0 1 

Csu Cardsyst 23 Bens Industriais Serviços 0 0 

Embraer 32 Bens Industriais Material de Transporte 0 1 

Fras-Le 47 Bens Industriais Material de Transporte 0 1 

Inds Romi 60 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos 0 0 

Metal Leve 88 Bens Industriais Material de Transporte 0 0 

Metalfrio 89 Bens Industriais Equipamentos Elétricos 0 1 

Metisa 90 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos 0 1 

Tupy 143 Bens Industriais Material de Transporte 0 0 

Contax 19 Bens Industriais Serviços 1 0 

Forja Taurus 46 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos 1 0 

Iochp-Maxion 62 Bens Industriais Material de Transporte 1 1 

Marcopolo 83 Bens Industriais Material de Transporte 1 0 

Plascar Part 106 Bens Industriais Material de Transporte 1 0 

Randon Part 112 Bens Industriais Material de Transporte 1 1 

Schulz 123 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos 1 0 

Valid 148 Bens Industriais Serviços 1 1 

Weg 152 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos 1 1 

Ambev S/A 4 Cons Não Cíclico Bebidas 0 0 

Cacique 13 Cons Não Cíclico Alimentos Processados 0 0 

Cremer 22 Cons Não Cíclico Saúde 0 0 

Dimed 26 Cons Não Cíclico Comércio e Distribuição 0 1 

Josapar 66 Cons Não Cíclico Alimentos Processados 0 0 

M.Diasbranco 81 Cons Não Cíclico Alimentos Processados 0 0 

Natura 97 Cons Não Cíclico Prod. de Uso Pessoal e de Limp. 0 1 

Profarma 108 Cons Não Cíclico Comércio e Distribuição 0 1 

Renar 114 Cons Não Cíclico Agropecuária 0 0 

Sao Martinho 120 Cons Não Cíclico Alimentos Processados 0 0 

Souza Cruz 127 Cons Não Cíclico Fumo 0 0 

Tempo Part 139 Cons Não Cíclico Saúde 0 0 

BRF SA 11 Cons Não Cíclico Alimentos Processados 1 1 

Dasa 25 Cons Não Cíclico Saúde 1 1 

Excelsior 40 Cons Não Cíclico Alimentos Processados 1 0 
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Tabela 15 – Relação de empresas que compõe a amostra da pesquisa 
(continuação) 

Nome Id_Empr. Setor Subsetor 
Dummy 
Venda 

Dummy 
Imob 

Hypermarcas 59 Cons Não Cíclico Diversos 1 1 

JBS 63 Cons Não Cíclico Alimentos Processados 1 1 

Marfrig 84 Cons Não Cíclico Alimentos Processados 1 1 

Minerva 92 Cons Não Cíclico Alimentos Processados 1 1 

Odontoprev 100 Cons Não Cíclico Saúde 1 0 

P.Acucar-Cbd 101 Cons Não Cíclico Comércio e Distribuição 1 0 

RaiaDrogasil 111 Cons Não Cíclico Comércio e Distribuição 1 1 

SLC Agricola 125 Cons Não Cíclico Agropecuária 1 1 

V-Agro 146 Cons Não Cíclico Agropecuária 1 1 

All Amer Lat 2 Constr e Transp Transporte 0 1 

CCR SA 15 Constr e Transp Transporte 0 0 

Cr2 21 Constr e Transp Construção e Engenharia 0 0 

Eternit 36 Constr e Transp Construção e Engenharia 0 0 

Gafisa 48 Constr e Transp Construção e Engenharia 0 0 

JHSF Part 64 Constr e Transp Construção e Engenharia 0 0 

Lix da Cunha 73 Constr e Transp Construção e Engenharia 0 0 

Log-In 75 Constr e Transp Transporte 0 1 

Mendes Jr 85 Constr e Transp Construção e Engenharia 0 1 

Portobello 107 Constr e Transp Construção e Engenharia 0 0 

Sondotecnica 126 Constr e Transp Construção e Engenharia 0 0 

Sultepa 130 Constr e Transp Construção e Engenharia 0 0 

Tegma 136 Constr e Transp Transporte 0 0 

Trisul 141 Constr e Transp Construção e Engenharia 0 1 

Viver 150 Constr e Transp Construção e Engenharia 0 0 

Wilson Sons 154 Constr e Transp Transporte 0 0 

Arteris 5 Constr e Transp Transporte 1 0 

BR Brokers 9 Constr e Transp Construção e Engenharia 1 1 

Brookfield 12 Constr e Transp Construção e Engenharia 1 1 

Even 38 Constr e Transp Construção e Engenharia 1 0 

Eztec 41 Constr e Transp Construção e Engenharia 1 1 

Gol 51 Constr e Transp Transporte 1 1 

Helbor 57 Constr e Transp Construção e Engenharia 1 1 

Joao Fortes 65 Constr e Transp Construção e Engenharia 1 0 

Lopes Brasil 79 Constr e Transp Construção e Engenharia 1 1 

MRV 95 Constr e Transp Construção e Engenharia 1 1 

PDG Realt 104 Constr e Transp Construção e Engenharia 1 1 

Prumo 110 Constr e Transp Transporte 1 1 

Rodobensimob 115 Constr e Transp Construção e Engenharia 1 1 

Rossi Resid 116 Constr e Transp Construção e Engenharia 1 1 

Tecnisa 133 Constr e Transp Construção e Engenharia 1 1 

Triunfo Part 142 Constr e Transp Transporte 1 0 
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Tabela 15 – Relação de empresas que compõe a amostra da pesquisa 
(continuação) 

Nome Id_Empr. Setor Subsetor 
Dummy 
Venda 

Dummy 
Imob 

Alpargatas 3 Consumo Ciclíco Tecidos, Vestuário e Calçados 0 0 

Cedro 16 Consumo Ciclíco Tecidos, Vestuário e Calçados 0 0 

Coteminas 20 Consumo Ciclíco Tecidos, Vestuário e Calçados 0 0 

Dohler 28 Consumo Ciclíco Tecidos, Vestuário e Calçados 0 1 

Encorpar 33 Consumo Ciclíco Tecidos, Vestuário e Calçados 0 0 

Grazziotin 53 Consumo Ciclíco Comércio 0 1 

Grendene 54 Consumo Ciclíco Tecidos, Vestuário e Calçados 0 0 

Mundial 96 Consumo Ciclíco Tecidos, Vestuário e Calçados 0 0 

Pettenati 105 Consumo Ciclíco Tecidos, Vestuário e Calçados 0 1 

Santanense 118 Consumo Ciclíco Tecidos, Vestuário e Calçados 0 0 

Springer 128 Consumo Ciclíco Utilidades Domésticas 0 0 

Springs 129 Consumo Ciclíco Tecidos, Vestuário e Calçados 0 0 

Vulcabras 151 Consumo Ciclíco Tecidos, Vestuário e Calçados 0 0 

B2W Digital 6 Consumo Ciclíco Comércio 1 1 

Cia Hering 18 Consumo Ciclíco Tecidos, Vestuário e Calçados 1 0 

Estacio Part 34 Consumo Ciclíco Diversos 1 0 

Guararapes 55 Consumo Ciclíco Comércio 1 1 

Kroton 70 Consumo Ciclíco Diversos 1 1 

Le Lis Blanc 72 Consumo Ciclíco Comércio 1 1 

Localiza 74 Consumo Ciclíco Diversos 1 1 

Lojas Americ 76 Consumo Ciclíco Comércio 1 1 

Lojas Marisa 77 Consumo Ciclíco Comércio 1 1 

Lojas Renner 78 Consumo Ciclíco Comércio 1 1 

Net 98 Consumo Ciclíco Mídia 1 1 

Saraiva Livr 121 Consumo Ciclíco Mídia 1 0 

Viavarejo 149 Consumo Ciclíco Comércio 1 1 

Elekeiroz 31 Materiais Básico Químicos 0 0 

Ferbasa 43 Materiais Básico Siderurgia e Metalurgia 0 1 

Fibam 44 Materiais Básico Siderurgia e Metalurgia 0 1 

GPC Part 52 Materiais Básico Químicos 0 0 

Klabin S/A 69 Materiais Básico Madeira e Papel 0 0 

Met Duque 86 Materiais Básico Siderurgia e Metalurgia 0 1 

Metal Iguacu 87 Materiais Básico Embalagens 0 0 

Millennium 91 Materiais Básico Químicos 0 0 

Nutriplant 99 Materiais Básico Químicos 0 0 

Sid Nacional 124 Materiais Básico Siderurgia e Metalurgia 0 0 

Tekno 138 Materiais Básico Siderurgia e Metalurgia 0 1 

Unipar 144 Materiais Básico Químicos 0 0 

Usiminas 145 Materiais Básico Siderurgia e Metalurgia 0 0 

Braskem 10 Materiais Básico Químicos 1 1 

Celul Irani 17 Materiais Básico Madeira e Papel 1 1 
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Tabela 15 – Relação de empresas que compõe a amostra da pesquisa 
(conclusão) 

Nome Id_Empr. Setor Subsetor 
Dummy 
Venda 

Dummy 
Imob 

Duratex 30 Materiais Básico Madeira e Papel 1 1 

Eucatex 37 Materiais Básico Madeira e Papel 1 0 

Evora 39 Materiais Básico Embalagens 1 1 

Fer Heringer 42 Materiais Básico Químicos 1 1 

Fibria 45 Materiais Básico Madeira e Papel 1 0 

Gerdau 49 Materiais Básico Siderurgia e Metalurgia 1 0 

Gerdau Met 50 Materiais Básico Siderurgia e Metalurgia 1 0 

Panatlantica 102 Materiais Básico Siderurgia e Metalurgia 1 1 

Providencia 109 Materiais Básico Materiais Diversos 1 1 

Suzano Papel 131 Materiais Básico Madeira e Papel 1 1 

Vale 147 Materiais Básico Mineração 1 1 

Nota: alto (1) e baixo (0) crescimento. 
Fonte: Elaboração da autora. 
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APÊNDICE D – TABELA DESCRITIVO IMOBILIZADO 

Tabela 16 – Descritivo imobilizado, segundo o critério crescimento  

CRESC 
IMOB 

  Endiv_C Endiv_M Lucrat VCA BFND Sing Risco WOpCresc Tam 

 Média 0,381 0,326 0,083 0,411 0,035 0,091 0,038 2,294 6,147 

 Mediana 0,390 0,312 0,078 0,429 0,033 0,078 0,033 1,501 6,052 

ALTO 
Desvio 
padrão 

0,230 0,234 0,098 0,213 0,027 0,072 0,025 2,698 0,721 

 Máximo 0,995 0,948 0,516 0,855 0,316 0,281 0,148 2,134 7,837 

  Mínimo 0,000 0,000 -0,428 0,005 0,000 0,000 0,004 0,176 4,402 

 Média 0,391 0,306 0,080 0,416 0,032 0,100 0,033 2,839 6,316 

 Mediana 0,402 0,258 0,070 0,413 0,027 0,076 0,027 1,577 6,307 

BAIXO 
Desvio 
padrão 

0,229 0,231 0,075 0,183 0,044 0,089 0,023 3,833 0,693 

 Máximo 0,932 0,945 0,386 0,830 0,508 0,401 0,202 2,135 8,465 

  Mínimo 0,000 0,000 -0,275 0,000 0,000 0,000 0,002 0,176 4,817 

 Média 0,386 0,316 0,081 0,414 0,034 0,095 0,036 2,560 6,230 

 Mediana 0,396 0,287 0,072 0,420 0,029 0,077 0,031 1,533 6,176 

TOTAL 
Desvio 
padrão 

0,230 0,233 0,088 0,199 0,037 0,081 0,024 3,311 0,712 

 Máximo 0,995 0,948 0,516 0,855 0,508 0,401 0,202 2,134 8,465 

  Mínimo 0,000 0,000 -0,428 0,000 0,000 0,000 0,002 0,176 4,402 

Nota: Endiv_C (Endividamento Contábil); Endiv_M(Endividamento Mercado); Variável Lucrat 
(Lucratividade); VCA (Valor Colateral dos Ativos); BFND (Benefício Fiscal não Dívida); Sing 
(Singularidade); Risco (Risco); WOpCresc (Oportunidade de Crescimento); Tam (Tamanho).  
Fonte: Elaboração da autora. 
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APÊNDICE E – TABELAS DADOS EM PAINEL – EFEITO FIXO 

ENDIVIDAMENTO CONTÁBIL 

O Apêndice E apresenta os resultados (tabelas 17 a 21) dos dados em painel 

efeito fixo para os grupos de endividamento contábil, divididos da seguinte forma: 

Endividamento Contábil amostra geral; baixo crescimento pelo critério vendas; alto 

crescimento pelo critério vendas; baixo crescimento pelo critério imobilizado e alto 

crescimento pelo critério imobilizado.  

Tabela 17 – Efeito Fixo Amostra Geral - Endividamento Contábil 
 

Número de obs 979  Obs grupo min 5 

Número de grupos 126   avg 7,8 

R-sq:  máximo 0,245   max 9 

Médio 0,1907  F(15,125)  8,7 

Mínimo 0,202  Prob > F  0 

corr(u_i, Xb) -0,3609     
 

Endiv_C Coef 
Robust 
Std. Err. 

T P>|t| [95% Conf. Interval] 

Lucrat -0,609 0,122 -4,980 0,000 -0,851 -0,367 

Vca -0,023 0,057 -0,400 0,687 -0,137 0,090 

Bfnd 0,039 0,176 0,220 0,825 -0,310 0,388 

Sing -0,098 0,321 -0,300 0,762 -0,733 0,538 

Risco 0,136 0,341 0,400 0,692 -0,539 0,810 

Wopcresc 0,013 0,003 4,350 0,000 0,007 0,019 

Tam 0,233 0,052 4,450 0,000 0,129 0,337 

ano2 -0,027 0,016 -1,710 0,089 -0,058 0,004 

ano3 -0,042 0,021 -2,040 0,043 -0,083 -0,001 

ano4 0,006 0,025 0,230 0,822 -0,044 0,055 

ano5 -0,063 0,027 -2,380 0,019 -0,116 -0,011 

ano6 -0,057 0,028 -2,050 0,043 -0,113 -0,002 

ano7 -0,030 0,031 -0,950 0,346 -0,092 0,032 

ano8 -0,041 0,034 -1,230 0,220 -0,108 0,025 

ano9 -0,028 0,034 -0,830 0,411 -0,097 0,040 

_cons -1,003 0,324 -3,090 0,002 -1,645 -0,362 

sigma_u 0,193982 

sigma_e 0,105764 

rho 0,770848 
 

    

Fonte: Elaboração da autora.  
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Tabela 18 – Efeito Fixo Amostra Baixo Crescimento Vendas - Endividamento Contábil 
 

Número de obs 503   Obs grupo min 5 

Número de grupos 63   avg 8 

R-sq:  máximo 0,2945   max 9 

Médio 0,115  F(15,62)  11,77 

Mínimo 0,1258  Prob > F  0 

corr(u_i, Xb) -0,615         

 Endiv_C  Coef. 
Robust 
Std. Err. 

T P>|t|   [95% Conf.       Interval] 

lucrat -0,352 0,083 -4,250 0,000 -0,517 -0,186 

vca -0,147 0,083 -1,760 0,083 -0,313 0,020 

bfnd 0,268 0,092 2,910 0,005 0,084 0,452 

sing 0,892 0,443 2,010 0,048 0,007 1,778 

risco -0,485 0,308 -1,580 0,120 -1,099 0,130 

wopcresc 0,009 0,004 2,230 0,030 0,001 0,017 

tam 0,321 0,058 5,530 0,000 0,205 0,436 

ano2 -0,022 0,019 -1,170 0,248 -0,059 0,015 

ano3 -0,026 0,023 -1,150 0,256 -0,071 0,019 

ano4 -0,005 0,029 -0,170 0,867 -0,063 0,053 

ano5 -0,046 0,027 -1,690 0,097 -0,101 0,009 

ano6 -0,067 0,027 -2,470 0,016 -0,121 -0,013 

ano7 -0,036 0,031 -1,180 0,243 -0,098 0,025 

ano8 -0,042 0,032 -1,330 0,190 -0,106 0,021 

ano9 -0,028 0,033 -0,850 0,397 -0,094 0,038 

_cons -1,553 0,364 -4,270 0,000 -2,280 -0,826 

sigma_u 0,24979 

sigma_e 0,09090 

rho 0,88305 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Tabela 19 – Efeito Fixo Amostra Alto Crescimento Vendas - Endividamento Contábil 
 

Número de obs 476   Obs grupo min 5 

Número de grupos 63   avg 7,6 

R-sq:  máximo 0,2819   max 9 

Médio 0,1624  F(15,62)  5,48 

Mínimo 0,1705  Prob > F  0 

corr(u_i, Xb) -0,5703     

Endiv_C  Coef. 
Robust 

Std. Err. 
T  P>|t|  [95% Conf.  Interval] 

lucrat -0,862 0,262 -3,290 0,002 -1,387 -0,338 

vca 0,105 0,103 1,020 0,314 -0,102 0,312 

bfnd -0,401 0,323 -1,240 0,219 -1,048 0,245 

sing -0,505 0,280 -1,800 0,077 -1,065 0,056 

risco 0,618 0,705 0,880 0,384 -0,791 2,027 

wopcresc 0,015 0,004 3,450 0,001 0,006 0,023 

tam 0,286 0,103 2,770 0,007 0,080 0,491 

ano2 -0,060 0,029 -2,080 0,041 -0,119 -0,002 

ano3 -0,093 0,042 -2,220 0,030 -0,176 -0,009 

ano4 -0,029 0,052 -0,550 0,587 -0,133 0,076 

ano5 -0,124 0,059 -2,090 0,041 -0,243 -0,005 

ano6 -0,113 0,070 -1,610 0,113 -0,253 0,027 

ano7 -0,097 0,079 -1,220 0,227 -0,255 0,062 

ano8 -0,114 0,086 -1,330 0,187 -0,285 0,057 

ano9 -0,104 0,088 -1,190 0,240 -0,280 0,072 

_cons -1,297 0,624 -2,080 0,042 -2,544 -0,050 

sigma_u 0,20898 

sigma_e 0,11585 

rho 0,76493 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Tabela 20 – Efeito Fixo Amostra Baixo Crescimento Imobilizado - Endividamento 
Contábil 
 

Número de obs 501   Obs grupo min 5 

Número de grupos 63   avg 8 

R-sq:  máximo 0,2868   max 9 

Médio 0,093  F(15,62)  10,7 

Mínimo 0,1064  Prob > F  0 

corr(u_i, Xb) -0,6385     

Endiv_C Coef. 
Robust 

Std. Err. 
T P>|t| [95% Conf.      Interval] 

lucrat -0,554 0,161 -3,440 0,001 -0,876 -0,233 

vca -0,050 0,072 -0,700 0,490 -0,193 0,093 

bfnd -0,251 0,396 -0,630 0,528 -1,042 0,540 

sing 1,372 0,479 2,870 0,006 0,415 2,329 

risco -0,018 0,451 -0,040 0,969 -0,920 0,884 

wopcresc 0,008 0,004 1,890 0,064 0,000 0,016 

tam 0,315 0,057 5,510 0,000 0,201 0,430 

ano2 -0,021 0,019 -1,070 0,287 -0,059 0,018 

ano3 -0,046 0,027 -1,710 0,091 -0,100 0,008 

ano4 -0,011 0,029 -0,370 0,712 -0,070 0,048 

ano5 -0,063 0,032 -1,970 0,053 -0,127 0,001 

ano6 -0,071 0,031 -2,300 0,025 -0,133 -0,009 

ano7 -0,040 0,035 -1,120 0,266 -0,110 0,031 

ano8 -0,059 0,037 -1,590 0,116 -0,133 0,015 

ano9 -0,060 0,039 -1,540 0,130 -0,138 0,018 

_cons -1,581 0,382 -4,140 0,000 -2,345 -0,817 

sigma_u 0,25025 

sigma_e 0,10627 

rho 0,84723 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Tabela 21 – Efeito Fixo Amostra Alto Crescimento Imobilizado - Endividamento 
Contábil 
 

Número de obs 478   Obs grupo min 5 

Número de grupos 63   avg 7,6 

R-sq:  máximo 0,3056   max 9 

Médio 0,2616  F(15,62)  7,77 

Mínimo 0,2817  Prob > F  0 
corr(u_i, Xb) -0,3901     

Endiv_C Coef. 
Robust 

Std. Err. 
T P>|t| [95% Conf. Interval] 

Lucrat -0,541 0,186 -2,910 0,005 -0,913 -0,169 

Vca 0,042 0,111 0,380 0,703 -0,179 0,264 

Bfnd 0,195 0,159 1,220 0,226 -0,124 0,513 

Sing -0,938 0,209 -4,480 0,000 -1,356 -0,520 

Risco -0,167 0,504 -0,330 0,742 -1,175 0,841 

wopcresc 0,018 0,004 4,840 0,000 0,010 0,025 

Tam 0,228 0,088 2,580 0,012 0,051 0,404 

ano2 -0,039 0,025 -1,550 0,127 -0,090 0,011 

ano3 -0,041 0,033 -1,240 0,218 -0,107 0,025 

ano4 0,019 0,039 0,480 0,636 -0,059 0,096 

ano5 -0,068 0,043 -1,570 0,121 -0,154 0,018 

ano6 -0,067 0,050 -1,320 0,190 -0,168 0,034 

ano7 -0,047 0,053 -0,890 0,377 -0,154 0,059 

ano8 -0,048 0,057 -0,850 0,399 -0,161 0,065 

ano9 -0,023 0,060 -0,380 0,704 -0,142 0,096 

_cons -0,942 0,536 -1,760 0,083 -2,013 0,128 

sigma_u 0,18982 

sigma_e 0,09964 

rho 0,78397 

Fonte: Elaboração da autora. 
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APÊNDICE F – TABELAS DADOS EM PAINEL – EFEITO FIXO 

ENDIVIDAMENTO MERCADO 

O Apêndice F apresenta os resultados (tabelas 22 a 26) dos dados em painel 

efeito fixo para os grupos de endividamento mercado, divididos da seguinte forma: 

Endividamento Mercado amostra geral; baixo crescimento pelo critério vendas; alto 

crescimento pelo critério vendas; baixo crescimento pelo critério imobilizado e alto 

crescimento pelo critério imobilizado.  

Tabela 22 – Efeito Fixo Amostra Geral - Endividamento Mercado 
 

Número de obs 979   Obs grupo min 5 

Número de grupos 126   avg 7,8 

R-sq:  máximo 0,3844   max 9 

Médio 0,231  F(15,125)  16,51 

Mínimo 0,2668  Prob > F  0 
corr(u_i, Xb) -0,0675     

Endiv_M Coef. 
Robust 
Std. Err. 

T P>|t| [95% Conf. Interval] 

Lucrat -0,565 0,109 -5,160 0,000 -0,781 -0,348 

Vca 0,084 0,062 1,340 0,182 -0,040 0,207 

Bfnd 0,114 0,159 0,720 0,475 -0,201 0,430 

Sing 0,051 0,237 0,220 0,830 -0,418 0,521 

Risco -0,215 0,318 -0,680 0,501 -0,844 0,415 

wopcresc -0,010 0,004 -2,210 0,029 -0,018 -0,001 

Tam 0,139 0,047 2,950 0,004 0,046 0,232 

ano2 -0,034 0,013 -2,710 0,008 -0,060 -0,009 

ano3 -0,086 0,019 -4,480 0,000 -0,125 -0,048 

ano4 0,064 0,022 2,900 0,004 0,020 0,108 

ano5 -0,064 0,023 -2,830 0,005 -0,108 -0,019 

ano6 -0,040 0,024 -1,650 0,102 -0,088 0,008 

ano7 0,030 0,027 1,120 0,263 -0,023 0,084 

ano8 0,018 0,029 0,620 0,536 -0,039 0,075 

ano9 0,035 0,030 1,180 0,242 -0,024 0,095 

_cons -0,510 0,287 -1,780 0,078 -1,077 0,057 

sigma_u 0,17426 

sigma_e 0,10392 

rho 0,73767 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Tabela 23 – Efeito Fixo Amostra Baixo Crescimento Vendas - Endividamento Mercado 
 

Número de obs 503   Obs grupo min 5 

Número de grupos 63   avg 7,8 

R-sq:  máximo 0,3454   max 9 

Médio 0,0897  F(15,62)  8,68 

Mínimo 0,1168  Prob > F  0 
corr(u_i, Xb) -0,3364     

Endiv_M Coef. 
Robust 
Std. Err. 

T P>|t| [95% Conf. Interval] 

Lucrat -0,342 0,111 -3,090 0,003 -0,564 -0,120 

Vca 0,040 0,092 0,430 0,665 -0,144 0,224 

Bfnd 0,217 0,126 1,730 0,089 -0,034 0,468 

Sing 0,688 0,478 1,440 0,155 -0,268 1,644 

Risco -0,782 0,343 -2,280 0,026 -1,468 -0,096 

wopcresc -0,008 0,006 -1,400 0,165 -0,020 0,003 

Tam 0,215 0,057 3,740 0,000 0,100 0,330 

ano2 -0,028 0,016 -1,780 0,080 -0,060 0,003 

ano3 -0,072 0,025 -2,920 0,005 -0,121 -0,023 

ano4 0,050 0,028 1,760 0,084 -0,007 0,106 

ano5 -0,048 0,027 -1,780 0,081 -0,102 0,006 

ano6 -0,044 0,027 -1,610 0,112 -0,098 0,010 

ano7 0,017 0,028 0,600 0,550 -0,040 0,074 

ano8 0,026 0,031 0,850 0,399 -0,036 0,088 

ano9 0,035 0,033 1,050 0,298 -0,031 0,100 

_cons -0,984 0,358 -2,750 0,008 -1,700 -0,267 

sigma_u 0,22536 

sigma_e 0,10139 

rho 0,83166 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Tabela 24 – Efeito Fixo Amostra Alto Crescimento Vendas - Endividamento Mercado 
 

Número de obs 476   Obs grupo min 5 

Número de grupos 63   avg 7,6 

R-sq:  máximo 0,4611   max 9 

Médio 0,2834  F(15,62)  11,7 

Mínimo 0,3243  Prob > F  0 
corr(u_i, Xb) -0,2485     

Endiv_M Coef. 
Robust 
Std. Err. 

 T P>|t|  [95% Conf. Interval] 

Lucrat -0,798 0,180 -4,420 0,000 -1,158 -0,437 

Vca 0,117 0,085 1,380 0,174 -0,053 0,287 

Bfnd -0,060 0,209 -0,290 0,775 -0,477 0,357 

Sing -0,211 0,175 -1,200 0,234 -0,561 0,140 

Risco 0,486 0,505 0,960 0,340 -0,523 1,494 

wopcresc -0,012 0,005 -2,360 0,022 -0,023 -0,002 

Tam 0,163 0,087 1,870 0,066 -0,011 0,338 

ano2 -0,059 0,019 -3,140 0,003 -0,097 -0,021 

ano3 -0,124 0,032 -3,850 0,000 -0,189 -0,060 

ano4 0,045 0,038 1,190 0,238 -0,031 0,121 

ano5 -0,106 0,042 -2,520 0,014 -0,191 -0,022 

ano6 -0,079 0,051 -1,560 0,124 -0,180 0,022 

ano7 -0,008 0,059 -0,140 0,891 -0,126 0,110 

ano8 -0,040 0,063 -0,640 0,524 -0,166 0,085 

ano9 -0,015 0,066 -0,230 0,818 -0,147 0,116 

_cons -0,632 0,532 -1,190 0,239 -1,696 0,431 

sigma_u 0,15322 

sigma_e 0,10425 

rho 0,68355 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Tabela 25 – Efeito Fixo Amostra Baixo Crescimento Imobilizado - Endividamento 
Mercado 
 

Número de obs 501   Obs grupo min 5 

Número de grupos 63   avg 8 

R-sq:  máximo 0,3713   max 9 

Médio 0,1075  F(15,62)  12,28 

Mínimo 0,1337  Prob > F  0 
corr(u_i, Xb) -0,4646     

Endiv_M Coef. 
Robust 
Std. Err. 

T P>|t| [95% Conf.   Interval] 

Lucrat -0,513 0,145 -3,540 0,001 -0,802 -0,223 

Vca 0,112 0,073 1,540 0,128 -0,033 0,258 

Bfnd -0,152 0,410 -0,370 0,713 -0,972 0,668 

Sing 1,071 0,499 2,150 0,036 0,074 2,068 

Risco -0,483 0,421 -1,150 0,256 -1,324 0,358 

wopcresc -0,011 0,007 -1,660 0,103 -0,024 0,002 

Tam 0,226 0,049 4,610 0,000 0,128 0,324 

ano2 -0,046 0,019 -2,440 0,018 -0,085 -0,008 

ano3 -0,097 0,030 -3,260 0,002 -0,156 -0,037 

ano4 0,045 0,030 1,500 0,140 -0,015 0,104 

ano5 -0,076 0,031 -2,470 0,016 -0,137 -0,014 

ano6 -0,060 0,031 -1,960 0,055 -0,122 0,001 

ano7 0,008 0,033 0,240 0,811 -0,058 0,073 

ano8 0,000 0,036 -0,010 0,992 -0,072 0,071 

ano9 0,002 0,037 0,060 0,951 -0,072 0,076 

_cons -1,093 0,330 -3,310 0,002 -1,753 -0,432 

sigma_u 0,21425 

sigma_e 0,10783 

rho 0,79789 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Tabela 26 – Efeito Fixo Amostra Alto Crescimento Imobilizado - Endividamento 
Mercado 
 

Número de obs 478   Obs grupo min 5 

Número de grupos 63   avg 7,6 

R-sq:  máximo 0,4424   max 9 

Médio 0,3268  F(15,62)  10,99 

Mínimo 0,3601  Prob > F  0 
corr(u_i, Xb) 0,0465     

 Endiv_M Coef. 
Robust 

Std.  Err. 
T P>|t|  [95% Conf.  Interval] 

lucrat -0,570 0,152 -3,750 0,000 -0,874 -0,266 

vca 0,032 0,128 0,250 0,801 -0,223 0,288 

bfnd 0,273 0,114 2,400 0,019 0,046 0,501 

sing -0,488 0,192 -2,540 0,014 -0,872 -0,104 

risco -0,058 0,443 -0,130 0,896 -0,943 0,827 

wopcresc -0,009 0,005 -1,830 0,073 -0,019 0,001 

tam 0,087 0,070 1,240 0,221 -0,054 0,227 

ano2 -0,019 0,014 -1,360 0,177 -0,047 0,009 

ano3 -0,070 0,021 -3,300 0,002 -0,112 -0,027 

ano4 0,090 0,027 3,300 0,002 0,036 0,145 

ano5 -0,042 0,026 -1,570 0,120 -0,095 0,011 

ano6 -0,014 0,029 -0,470 0,639 -0,073 0,045 

ano7 0,056 0,033 1,690 0,096 -0,010 0,121 

ano8 0,045 0,034 1,330 0,187 -0,022 0,112 

ano9 0,079 0,037 2,130 0,037 0,005 0,152 

_cons -0,163 0,431 -0,380 0,706 -1,025 0,699 

sigma_u 0,16463 

sigma_e 0,09792 

rho 0,73867 

Fonte: Elaboração da autora. 

 
  


