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RESUMO 

 

O estudo apresenta por objetivo identificar os efeitos da causalidade dos elementos da estrutura 

de capital sobre a estrutura dos ativos por meio da análise envoltória de dados. O alicerce teórico 

pauta-se na teoria de estrutura capital, abordando as perspectivas do pecking oder e da teoria 

do static trade off. O trabalho analisou as contas do Passivo e do Ativo de empresas do setor de 

Consumo Cíclica Da BM&FBovespa, totalizando 39 empresas investigadas. O processo de 

análise consistiu no cálculo da eficiência das empresas por meio da Análise Envoltória de 

Dados. Inicialmente considerou-se o desempenho geral, e na sequência foram retiradas as 

informações do passivo uma a uma para verificação do seu efeito sobre o desempenho das 

empresas. Os resultados obtidos levaram a constatação de que os Impostos a Pagar, Passivo 

Não Circulante e Patrimônio Líquido influenciaram na redução do desempenho das empresas. 

Isso implica que estas contas tendem a possuir proporções reduzidas para algumas empresas o 

que acarretaria na elevação do desempenho destas, visto que o capital é um recurso e o ativo 

desta empresa seria o produto. A conta de Financiamento de Longo Prazo foi tida como não 

significativa o que implica que esta não sofre variabilidade de empresa para empresa. Conclui-

se assim que existe relação causal entre o capital de Terceiros de Longo Prazo, os Impostos a 

Pagar e o Patrimônio Líquido das empresas no que tange o desempenho de gestão financeira 

das empresas. 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido a vasta plataforma teórica sobre estrutura de capital e ao grande interesse 

despertado pelos pesquisadores desta temática, um número significativo de estudos buscam 

analisar os fatores determinantes do endividamentos das empresas, tanto no contexto nacional, 

quanto no internacional (NAKAMURA et al, 2007). A tomada de decisão (principalmente a de 

cunho gerencial) acerca da definição da estrutura de capital, envolve a análise de aspectos como 

a dificuldade de captar recursos de logo prazo, riscos e benefícios fiscais na utilização de capital 

de terceiros (PROCIANOY; SCHNORRENBERGER, 2004). 

Para determinar, ou selecionar a estrutura de capital, tem-se diversas teorias para 

evidenciar os custos e benefícios associados a esta decisão. Porém conforme Perobelli e Famá 

(2002) a grande dificuldade conjectura na comprovação das teorias. Pois conforme os autores, 

a grande dificuldade de comprovar tais teorias reside nos conceitos abstratos introduzidos pelas 

mesmas, e por utilizarem variáveis que não são diretamente observáveis. 

Nesse sentido busca-se identificar fatores que determinam a estrutura de capital das 

empresas. Ressalta-se que o conceito de estrutura de capital consiste no nível de endividamento 

das empresas. Assim, a identificação deste fatores, permite uma maior validade empírica das 

teorias, bem como fornece a informação aos administradores sobre quais fatores considerar na 

política de estrutura de propriedade (NAKAMURA et al, 2007). 

Posto isto, o principal estudo que discute a estrutura de capital é Modigliani e Miller 

(1958), tido como o marco da teoria moderna de finanças. Porém neste estudo, os autores 

adotaram uma perspectiva de um mercado de capitais perfeito, apontando assim a irrelevância 

das políticas de estrutura de capital.  

Visto isso, Nakamura et al. (2007) ressalta que circunda a ideia de um nível ótimo de 

endividamento, determinado pela combinação de fatores encontrados na literatura. Porém isso 

não exclui outras possibilidades de explicar a estrutura de capital das empresas. Imposta pelo 

estudo de Modigliani e Miller (1958), surgiram diversas pesquisas para explicar como as 

empresas se financiam. Por sua vez, as pesquisas assumiram as imperfeições existentes no 

mercado (impostos, custos de falência, custos de agência e assimetria de informações) de modo 

a proporcionar o surgimento de novas teorias sobre estrutura de capital (BRITO; CORRAR; 

BATISTELLA, 2007). 

Em consonância com esta perspectiva, tem-se a teoria do Pecking Order e a teoria do 

Static Trade Off. A teoria do Pecking Order, pauta-se da definição de uma hierarquia de 

recursos para financiamentos. Por sua vez, a Teoria do Trade Off baseia-se em uma meta de 

endividamento, estabelecida pelos custos e benefícios da dívida. 

Ao analisar a estrutura de capital das empresas brasileiras (fontes de recursos de curto e 

longo), busca-se também verificar os efeitos causais sobre a estrutura dos ativos. Jorge e 

Armanda (1999) defendem a influência da estrutura de ativos e estrutura de capital. Esta 

perspectiva consubstancia-se no fato de que empresas com maior quantidade de ativos, 

poderiam se endividar mais (RAJAN, ZINGALES, 1995; JORGE, ARMANDA, 1999; 

PEROBELLI, FAMÁ, 2002; BRITO, CORRAR, BATISTELLA, 2007).  

Os autores consideram que os ativos tangíveis são mais facilmente avaliados no 

mercado e remetem que quanto maior o valor dos ativos tangíveis, maior será a propensão ao 

endividamento. Brito, Corrar e Batistella (2007) afirmam que caso a empresa venha entrar em 

processo de falência, os seus ativos podem ser vendidos, gerando menores custos. Por esse 

motivo os credores preferem emprestar para empresas que possuam maior número de ativos. 

Assim, Brito, Corrar e Batistella (2007) finalizam que as empresas com maior quantidade de 
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ativos tangíveis sejam mais endividadas, tendo uma percentagem maior em dívidas de longo 

prazo e um percentual menor em dívidas de longo prazo. Corroborando, Frank e Goyal (2003) 

salientam que o ponto principal é a análise da tangibilidade dos ativos, principalmente para se 

diferenciar entre as teorias pecking order e static trade off. 

Em relação ao conceito de estrutura de capital, vale ressaltar que geralmente remete-se 

para a obtenção de recursos de longo prazo. Mas Brealey e Myers (2003) efetuam um 

contraponto para inserção das fontes de curto prazo. Perante essa discussão, desencadeia a 

seguinte questão de pesquisa a ser investigada: Quais os efeitos da causalidade dos elementos 

da estrutura de capital sobre a estrutura dos ativos por meio da análise envoltória de dados? 

Para responder o problema levantado, assume-se como objetivo do estudo, identificar 

os efeitos da causalidade dos elementos da estrutura de capital sobre a estrutura dos ativos por 

meio da análise envoltória de dados em empresas do setor de Consumo Cíclico da 

BM&FBovespa. 

Na literatura encontrou-se diversos estudos pautados na análise da estrutura de capital, 

tanto sob a ótica da teoria Pecking Order, quanto da teoria do Static trade-off. Além disso, são 

diversas as abordagens dos fatores de estrutura de capital, analisando-se rentabilidade, 

lucratividade, valor de mercado, composição do ativo, setor, tamanho, risco das empresas. 

Dentre estas abordagens tem-se os estudos de Rajan e Zingales (1995), Jorge e Armanda (1999), 

Perobelli e Famá (2002), Procianoy e Schnorrenberger (2004), Nakamura et al. (2007), Lara e 

Mesquita (2008), Medeiros e Daher (2008), Ceretta et al. (2009), Pohlmann e Iudícibus (2010), 

Tristão e Dutra (2012) e Corrêa, Basso e Nakamura (2013). 

Conforme enfatizado por Perobelli e Famá (2002) e Nakamura et al. (2007), grande 

parte dos estudos baseiam-se na estimação de regressões, assumindo-se como variável 

dependente o nível de endividamento e como variáveis independentes proxies para os atributos 

teóricos não observáveis. Buscando uma nova perspectiva, emprega-se no presente estudo o 

modelo de Análise Envoltória de Dados (DEA). 

Os modelos DEA permitem, pois são sensíveis a este modelo, identificar a eficiência de 

uma empresa considerando a sua disparidade em alguma informação considerada. Ou seja, 

quando uma empresa possui o menor nível de endividamento de curto prazo, e este é 

considerado em uma análise de eficiência, esta empresa será eficiente (SEIFORD, TONE, 

COOPER, 2006). Este efeito é descrito como causalidade do modelo, onde uma empresa se 

destaca por ser um dos extremos em alguma informação considerada pelo modelo. É por este 

fato que esta pesquisa se utiliza do modelo DEA para verificar a causalidade das contas 

contábeis sobre o desempenho na relação Ativos e Passivos. 

 

2. ESTRUTURA DE CAPITAL 

Uma das principais temáticas abordadas em finanças corporativas refere-se a estrutura 

de capital das organizações. Conforme o conceito elencado por Brito, Corrar e Batistella (2007) 

a estrutura de capital é a forma de utilização do capital próprio e capital de terceiros para o 

financiamento dos ativos. O capital de terceiros é representado pelos recursos oriundos de 

dívidas enquanto que o capital próprio representa os recursos fornecidos pelos sócios. 

O trabalho de maior destaque na moderna teoria de finanças foi de Modigliani e Miller 

(1958). Desde então, muito se discute sobre como o valor da empresa é influenciado pela sua 

forma de financiamento. Em torno dessa discussão tem-se duas vertentes: uma tradicionalista 

(DURAND, 1952) e posteriormente a teoria de Modigliani e Miller (1958). 

A abordagem de Durand (1952) admite que a estrutura de capital influencia no valor da 

empresa. Conforme o autor, o custo do capital de terceiros permanece estável até um certo nível 

de endividamento, depois este se eleva devido ao aumento do risco de falência. O autor ainda 

infere que a empresa deveria se endividar até que o custo de capital total atingisse um patamar 
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mínimo, encontrando-se a estrutura de capital ótima, refletindo na maximização do valor da 

empresa. 

Para Mederios e Daher (2008) os tradicionalistas defendiam que quanto maior o risco, 

maior seria o custo de capital e menor o valor da empresa. Famá e Grava (2000) ressaltam que 

tal aplicação também é consistente no mercado acionário, pois a aplicação em investimentos de 

maior risco, deveria gerar um retorno maior. 

De forma contrária, surge a teoria de Modigliani e Miller (1958). Com essa teoria os 

autores ressaltam que a forma de financiamento adotada por uma empresa é irrelevante, quando 

analisado com o valor da empresa, sendo que não há uma estrutura de capital ótima, pois o valor 

da empresa independe da forma pela qual os ativos são financiados.  

Conforme Santos, Pimenta Júnior e Cicconi (2009) após o estudo de Modigliani e Miller 

(1958) diversas pesquisas voltaram-se para a análise da estrutura de capital. Nakamura et al. 

(2007) reforçam essa afirmativa, sendo realizados tanto estudos teóricos, quanto empíricos, 

baseados ou não na realidade norte-americana. Isso certamente foi motivado a partir da exclusão 

de algumas premissas (imposto de renda, inexistência de assimetria de informação, ausência de 

custos de transação) que forma levantadas por Modigliani e Miller (1958). 

Em um estudo posterior publicado em 1963 por Modigliani e Miller, considera-se a 

existência de imposto maior do que zero, assumindo que a estrutura de capital sofre influência 

de benefícios fiscais devido aos endividamentos. Sob esta perspectiva os autores assumem que 

quanto maior a alavancagem, menor o imposto de renda a ser pago para um mesmo lucro antes 

dos impostos (SANTOS; PIMENTA JÚNIOR; CICCONI, 2009). 

Em relação a este trabalho, Brito, Corrar e Batistella (2007) ressalta que em virtude 

desses benefícios, as empresas tendem a aumentar seus níveis de dívida. Esse crescimento, 

impacta diretamente no fluxo de caixa das empresas, mediante pagamento de juros, o que pode 

ocasionar a probabilidade de falência das empresas, tendo por consequência um aumento no 

custo do capital de terceiros. Dessa forma, os autores ressaltam que o nível de endividamento, 

para obter benefícios fiscais é aplicável até um determinado nível, pois ultrapassando esse nível 

o risco de falência tende a aumentar. 

Após os estudos de Modigliani e Miller (1958, 1963), surgiram as abordagens atreladas 

aos custos de agência com Jensen e Meckling (1976) e assimetria da informação com Myers e 

Majluf (1984) e Harris e Ravi (1991). A partir desses estudos, que originaram-se a teoria 

pecking oder e a static trade-off de Myers (1984). 

 

2.1 Pecking order 

A teoria do pecking order configura em um ambiente com assimetria de informação e 

onde os custos de transação são relevantes. Assumindo isso, a teoria baseia-se numa hierarquia 

de preferências dos recursos de capital de terceiros e capital próprio, sendo que a preferência é 

por recursos oriundos dos investidores. Com isso, Nakamura et al. (2007) salientam que as 

empresas com maior rentabilidade, seriam também as com menor nível de endividamento. 

Além disso, essas empresas conseguem captar maiores recursos dos credores para um longo 

prazo. 

Conforme Medeiros e Daher (2008), o motivo dessa teoria, ser baseada numa hierarquia 

consubstancia na assimetria de informações entre gestores e investidores. Pois essa assimetria 

levaria a perda de valor para os acionistas atuais, caso a empresa decida ofertar novas ações, 

pois esses poderiam ser avaliados de forma errônea pelo mercado, impactando em uma 

subavaliação para os novos acionistas. 

A ótica desta teoria pela ordem de preferência fundamenta-se no fato de que recursos 

internos (capital próprio) não têm custos de transação e no fato de que a emissão de novas 

dívidas tendem a sinalizar uma informação positiva sobre a empresa, e a emissão de novas ações 
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sinaliza para uma informação negativa sobre a empresa (MYERS, 1984; MYERS, 

MAJLUF,1984). 

Nakamura et al. (2007) complementam que devido a assimetria informacional, os 

gestores, possuem informações privilegiadas se comparados com os investidores, logo toda vez 

que a empresa anuncia a captação de recursos, sinaliza-se que aos investidores uma informação 

que eles não possuem. 

Com base na perspectiva dessa teoria, indica-se que as empresas maiores (tamanho) 

apresentam um maior nível de endividamento. Primeiramente por terem a possibilidade de 

resolver os problemas de assimetria com custos menores. Segundo, por pagarem menos pelos 

recursos captados de terceiros. E por fim, apresentam um menor risco, por serem mais 

diversificadas (NAKAMURA et al., 2007). 

Outra variável analisada por esta teoria é o crescimento das vendas. Conforme o 

crescimento da empresa, a tendência é buscar novas fontes de financiamento, priorizando-se os 

recursos de terceiros (MYERS, 1984). Outra variável é a liquidez corrente. Com o aumento da 

liquidez, tem-se um maior grau de endividamento, pois as empresas teriam melhores condições 

de pagar os empréstimos.  

Em relação aos ativos, Harris e Raviv (1991) e Titman e Wessels (1988), afirmam que 

as empresas com maior valor de ativos tangíveis tendem receber maiores recursos financeiros 

de terceiros. Pois em caso de falência, ela teria maior probabilidade de arcar com suas 

obrigações, reduzindo também os problemas de agência (seleção adversa). 

 

2.2 Static trade-off 

Pela teoria Static trade-off as empresas buscam uma estrutura de capital ótima, de 

maneira a maximizar os benefícios e minimizar os custos do endividamento. Myers (1984) 

salienta que a empresa possui uma meta de endividamento e caminha em sua direção. Essa 

meta, baseia-se no custo e no benefício da dívida, onde o custo de falência se contrapõem ao 

benefício fiscal. Nakamura et al. (2007) salienta que a juntando os custos de falência esperados, 

com os custos de agência decorrentes do uso excessivo de dívidas, ter-se-ia uma teoria trade-

off expandida, pois analisar-se-ia os custos de falência mais os custos de agências como sendo 

custos de dificuldades financeiras. 

Conforme Myers (1984) dois fatores influenciam nas decisões de estrutura de capital 

diante da abordagem dessa teoria: a economia fiscal, mediante um maior uso das dívidas e os 

custos de falência que aparecem quando o nível de endividamento for mais elevado. Da mesma 

forma, empresas com um elevado risco (medido pela volatilidade dos resultados ou dos retornos 

operacionais), tendem a estar mais expostas a situações de falência, sendo assim também menos 

endividadas (NAKAMURA et al., 2007). 

A abordagem de Myers (1984) não considera explicitamente a existência de problemas 

de agência. Mas Nakamura et al. (2007) salientam que estes são ligados a estrutura de capital. 

Pois os mesmos são oriundos da diferenças dos interesses de gestores e investidores. Assim, 

esses conflitos geram um impacto sobre as decisões de estrutura de capital. 

Entre os determinantes da meta de endividamento, destaca-se o estudo de Titman e 

Wessels (1988) que analisa os ativos das empresas, o setor, o tamanho, a volatilidade e 

lucratividade. Os autores concluem que a lucratividade é capaz de explicar os baixos níveis de 

endividamento e o tamanho das empresas interfere na escolha do endividamento de curto e 

longo prazo, pois as empresas menores, apresentam maior dificuldade de obter fontes de 

recursos de longo prazo. As demais variáveis do estudo não configuraram uma relação com o 

endividamento. 

De forma geral, a teoria trade-off trabalho com a seguinte lógica elucidada por Santos, 

Pimenta Júnior e Cicconi (2009). Os administradores, devem substituir o capital de terceiros 
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pelo capital próprio, e o capital próprio, pelo capital de terceiros, até alcançar uma estrutura 

ótima, usufruindo assim dos incentivos fiscais. 

 

2.3 Estudos empíricos 

Conforme constatado na literatura, são diversos os pontos divergentes entre as duas 

teorias, dentre eles a lucratividade e o pagamento de dividendos, conforme detalhado por 

Medeiros e Daher (2008). 

Pela teoria static trade-off, quanto maior a lucratividade das empresas, maiores seriam 

os motivos para o endividamento, sendo que com este fato, tentaria diminuir a carga tributária 

pela dedução dos juros dos lucros. Porém pela teoria pecking order uma maior lucratividade 

fariam com que essa seja principal fonte de obtenção de recursos, não recorrendo para 

empréstimos por exemplo. Assim pela static trade-off tende-se para uma relação positiva entre 

lucratividade e estrutura de capital enquanto que pela pecking order espera-se uma relação 

inversa (MEDEIROS, DAHER, 2008). 

Em relação ao pagamento de dividendos, Medeiros e Daher (2008) salientam que pela 

static trade off, diminui-se os conflitos de agência, logo incorre-se uma relação negativa com o 

endividamento. Por outro lado, pela pecking order assumir-se-ia uma relação direta entre 

dividendos e endividamento, pois este compõem o déficit financeiro das empresas. 

Apontadas as divergências, apontam-se alguns estudos importantes para o avanço na 

discussão da estrutura de capital das empresas. No quadro 01 elenca-se alguns dos principais 

estudos pautados no cenários brasileiro acerca da estrutura de capital. 

 
Quadro 01 - Estudos Nacionais 

Autores Resultados 

Procianoy e 

Schnorrenberger 

(2004) 

Tendo por objetivo testar a existência de relação entre a estrutura de controle e as decisões 

de estrutura de capital das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo 

entre 1995 e 2000. Além do controle acionário, tamanho e lucratividade, os autores testaram 

as variáveis setor e ao ano como influenciadoras das decisões de estrutura de capital. As 

variáveis da estrutura de controle mostraram-se significativas para os índices de 

endividamento, da mesma forma como o tamanho, lucratividade, ano e setor. Os autores 

concluíram que as companhias que apresentam maior concentração em sua estrutura de 

controle tendem a apresentar aversão ao endividamento e risco financeiro. 

Nakamura et al. 

(2007) 

Os autores investigaram os fatores determinantes da estrutura de capital das companhias 

abertas brasileiras. Para isso, utilizaram uma amostra de 91 empresas, analisando o período 

de 1999 a 2003, aplicando-se a técnica Panel Data Dinâmico. Os autores concluem que o 

comportamento dos tomadores de decisão das empresas brasileiras seguem a lógica de 

escolha de flexibilidade e controle (Pecking Order), mas com uma dinâmica de ajuste de 

grau de endividamento ótimo de curto prazo (Trade-off). 

Brito, Corrar e 

Batistella (2007) 

Esta pesquisa analisou a estrutura de capital das maiores empresas, investigando a relação 

entre o nível de endividamento e os fatores apontados pela teoria como seu determinante. 

Os resultados indicam que os fatores risco, tamanho, composição dos ativos e crescimento 

são determinantes da estrutura de capital das empresas, enquanto que o fator rentabilidade 

não é determinante. Os resultados, também, mostram que o nível de endividamento da 

empresa não é afetado pelo fato de ela ser de capital aberto ou de capital fechado. 

Lara e Mesquita 

(2008) 

Os autores testaram qual a influência da estrutura de capital de empresas brasileiras sobre a 

rentabilidade. Os dados utilizados correspondem a 70 empresas, nos últimos sete anos, 

utilizando o método dos Mínimos Quadrados Ordinários para a estimação de uma função 

relacionando o retorno sobre o patrimônio líquido com os índices de endividamento de curto 

e longo prazos e também com o total de recursos próprios. Os resultados indicaram que as 

taxas de retorno apresentam correlação positiva com endividamento de curto prazo e 

patrimônio líquido e correlação inversa com endividamento de longo prazo. 

Ceretta et al. 

(2009) 

O estudo buscou mediante uma análise de regressão com dados em painel, verificar os 

fatores determinantes da estrutura de capital de 45 empresas pertencentes ao Índice da Bolsa 

de Valores de São Paulo (IBOVESPA) entre os anos de 1995 e 2007. Para isso, foram 

analisadas 16 variáveis explicativas e suas respectivas defasagens ao longo de 12 anos. Seis 
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variáveis analisadas foram significativas. Os resultados encontrados não corroboraram as 

teorias, o que indica uma possível incompatibilidade entre os pressupostos destas e o 

mercado acionário brasileiro. Das dimensões estudadas, apenas a tangibilidade mostrou-se 

significativa, enquanto os fatores macroeconômicos apresentaram maior relevância do que 

o esperado. 

Correa, Basso e 

Nakamura 

(2013) 

Este estudo analisou o nível de endividamento das maiores empresas brasileiras, à luz da 

teoria de Pecking Order e a teoria de trade-off, testando seus determinantes. Os resultados 

demonstraram relação negativa entre o nível de endividamento e o grau de tangibilidade dos 

ativos e a rentabilidade, e uma relação positiva do endividamento com o risco. As empresas 

de capital estrangeiro são mais endividadas que empresas nacionais. Os resultados sugerem 

que a teoria de Pecking Order é mais consistente do que a teoria de trade-off para explicar a 

estrutura de capital das companhias abertas brasileiras. Os autores reforçam a relação 

negativa entre endividamento e rentabilidade, confirmando vários outros resultados de 

pesquisa obtidos na realidade brasileira. No mais verificaram a existência de elevados custos 

de transação, confirmando o comportamento de Pecking Order dos administradores. 

Fonte: elaborado pelos autores com base na literatura. 

 

No âmbito internacional, destaca-se o estudo de Titman e Wessels (1988) que é pioneiro 

na Modelagem Estrutural Linear. As contribuições dos autores pautam-se no fato de 

considerarem novos determinantes para a estrutura de capital e por examinarem a relação entre 

os atributos e os instrumentos de financiamento (curto prazo e longo prazo). 

Posteriormente, apresenta-se a pesquisa de Rajan e Zingales (1995) voltada para o 

estudo dos fatores relacionados a estrutura de capital. Dentre eles tem-se: 1) Tamanho: grandes 

empresas tendem para um maior nível de endividamento, 2) Ativos Tangíveis: empresas que 

possuem com elevados valores em ativos tangíveis, apresentam maior nível de endividamento, 

(3) Lucratividade: empresas mais lucrativas possuem um menor índice de endividamento, e (4) 

Valor de mercado sobre valor contábil: empresas com alto valor de mercado possuem menor 

nível de endividamento. 

Analisando particularmente, os fatores relacionados a estrutura de capital 

(endividamento), apresenta-se no Quadro 02 um levantamento efetuado por Santos, Pimenta 

Júnior e Cicconi (2009). 

 
Quadro 02 – Fatores e resultados de estudos sobre estrutura de capital 

Autores Fatores Estudados Resultados 

Marsh (1982) 

Estrutura-meta de capital  Existência de uma estrutura-meta confirmada, 

apesar de poder ser modificada 

Condições de mercado, Tamanho, risco 

de falência e composição dos ativos 

Relação confirmada com o endividamento 

Bradley, Gregg 

e Kim (1984) 

Setor Setor influencia a estrutura de capital 

Risco e Especificidade dos ativos Relação negativa com o endividamento 

Escudos fiscais não dívida Relação positiva com o endividamento 

Titman e 

Wessels (1988) 

Escudos fiscais não dívida e Risco Relação negativa não confirmada 

Crescimento e Valor colateral dos ativos Relação positiva não confirmada 

Especificidade dos ativos e Lucratividade Relação negativa com o endividamento 

Setor Setor influencia a estrutura de capital 

Tamanho Relação positiva com o endividamento 

Klock e Thies 

(1992) 

Lucratividade e Risco Relação negativa com o endividamento 

Tangibilidade dos ativos e Crescimento Relação positiva com o endividamento 

Alavancagem operacional Relação negativa não confirmada 

Rajan e 

Zingales (1995) 

Valor colateral dos ativos e Tamanho Relação positiva com o endividamento 

Oportunidade de investimento e 

Lucratividade 

Relação negativa com o endividamento 

Jorge e Armada 

(2001) 

Tamanho Relação positiva não confirmada 

Crescimento e Risco Relação positiva com o endividamento 

Rentabilidade Relação negativa com o endividamento 
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Composição do ativo Relação não confirmada com o endividamento 

Escudos fiscais não dívida  Relação negativa não confirmada 

Setor e Controle acionário Relação não confirmada 

Fonte: Santos, Pimenta Júnior e Cicconi (2009, p. 74). 

 

Perante este cenário apresentado por Santos, Pimenta Júnior e Cicconi (2009) no 

Quadro 02, verifica-se ainda que mediante diversas técnicas empregadas ainda tem-se 

resultados inconclusivos acerca da estrutura de capital, principalmente voltada para a 

abordagem dos fatores que a compõem. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Esta seção tem finalidade de descrever a instrumentalização da pesquisa empírica para 

que fique evidente os passos tomados na coleta e tratamento dos dados e para que o objetivo de 

identificar os efeitos da causalidade dos elementos da estrutura de capital sobre a estrutura dos 

ativos por meio da análise envoltória de dados em empresas do setor de Consumo Cíclico da 

BM&FBovespa fosse atendido. Dentro da perspectiva metodológica esta pesquisa pode ser 

entendida como descritiva quanto aos seus objetivos, documental quanto a estrutura de coleta 

dos dados e quantitativa quanto a abordagem. 

 

3.1 Coleta dos Dados, População e Amostra 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram coletados junto a base da Economática® e 

tratam-se das empresas listadas na BM&FBovespa no setor de Consumo Cíclico. Esta 

população foi determinada por conta de ser este o setor com maior número de empresas listadas. 

As empresas listadas neste setor totalizam 76, sendo que estas possui diferentes características 

de atividade. 

Definiu-se como período de análise os anos de 2010, 2011 e 2012, sendo que para 

participar da amostra considerada na pesquisa a empresa deveria possuir divulgada todas as 

informações dos balanços para os três anos analisados. A seleção da amostra também levou em 

consideração se o Patrimônio Líquido da empresa era negativo ou não. Empresas com esta conta 

contábil negativa foram descartadas da amostra visto que esta merecem análise isolada do 

contexto do setor, visto que esta situação não é predominante no setor. 

A amostragem da pesquisa pode ser considerada acidental e totalizou 38 empresas 

analisadas. Este número é suficiente para ser comparado e aplicado o modelo DEA na análise 

da eficiência e os testes de médias para verificação da existência ou não de efeito causal das 

contas em questão. 

 

3.2 Tratamento dos Dados 

Esta pesquisa se subdivide em dois momentos quanto a sua análise dos dados. 

Primeiramente serão calculados os indicadores de eficiência das empresas pertencentes à 

amostra por meio do modelo DEA BCC de orientação a Inputs. Em um segundo momento a 

pesquisa se foca na comparação dos efeitos da alteração do conjunto de variáveis de insumos 

no desempenho das empresas. 

O modelo de Data Envelopmente Analysis (DEA) é uma construção teórica voltada a 

mensuração do desempenho, ou descrição da eficiência de unidades tomadoras de decisão 

(DMU). Esta discussão advêm de obras anteriores a Farrel (1957), entretanto esta foi a primeira 

obra a dar uma vertente efetiva ao modo como foi concebido o modelo atual. O modelo clássico, 

adotado atualmente, segue a descrição de Cooper, Charnes e Rhodes (1978) passando por 

Bharnes, Charnes e Cooper (1984). Estes dois trabalhos descrevem o modelo DEA como um 
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Problema de Programação Linear que permite mensurar o desempenho máximo possível para 

um DMU quando comparada como os demais entes de mercado. O modelo utilizado pode ser 

descrito como: 

 

min 𝜃 = 𝑎1𝑣01 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑣0𝑛 + 𝑣 

𝑠𝑎: 𝑏1𝑢01 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑢0𝑚 + 𝑢 = 1 
(𝑏1𝑢𝑖1 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑢𝑖𝑚 + 𝑢) − (𝑎1𝑣𝑖1 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑣𝑖𝑛 + 𝑣) ≤ 0 

𝑢𝑖𝑗 , 𝑣𝑖𝑘 ≥ 0 

Onde: 𝑢, 𝑣 – representam respectivamente os outputs e os inputs. 

 

As fórmula descritas acima, representam o modelo de retornos variáveis de orientação 

Input, que foi o utilizado para o tratamento dos dados deste trabalho. Este modelo foi utilizado 

haja vista que não sofre a influência externa a escala das variáveis fruto das diferenças 

contingenciais inerentes ao tamanho das empresas. O trabalho de Seiford, Tone, Cooper (2006) 

descreve que quando uma DMU possui algum insumo mínimo dentro do grupo, esta DMU é 

automaticamente eficiente, esta interferência pode gerar viés dentro da análise de eficiência das 

empresas quanto a sua estrutura de capital. Este efeito se enquadra, segundo os autores, como 

causal de eficiência por conta da escala. E sobre esta implicação que esta investigação de 

alicerça. 

Das informações utilizadas para a caracterização do modelo destaca-se como Outputs 

ou Produtos os valores presentes da contas de Ativo Circulante, Caixa e Equivalentes de Caixa, 

Ativo Não Circulante, Realizável a Longo Prazo, Investimentos e Imobilizado. Como Inputs 

ou Insumos do modelo DEA, que correspondem a descrição da Estrutura de Capital estão as 

seguintes contas: Passivo Circulante, Impostos a Pagar, Financiamentos de Curto Prazo, 

Passivo Não Circulante, Financiamentos a Longo Prazo e Patrimônio Líquido. Estas 

informações foram selecionadas com base nas descrições de trabalhos importantes para o tema 

como Rajan e Zingales (1995), Jorge e Armanda (1999), Perobelli e Famá (2002), Procianoy e 

Schnorrenberger (2004), Nakamura et al. (2007), Lara e Mesquita (2008), Medeiros e Daher 

(2008), Ceretta et al. (2009), Pohlmann e Iudícibus (2010), Tristão e Dutra (2012) e Corrêa, 

Basso e Nakamura (2013). 

Para verificar a eficiência das empresas, bem como os efeitos da estrutura de capital das 

mesmas, inicialmente calculou-se o desempenho das empresas para todos os insumos e os 

produtos. O efeito da estrutura de capital foi percebido por meio do cálculo de novos 

indicadores de eficiência onde foi retirado o insumo cujo efeito pretendeu-se medir. 

A verificação do efeito causal foi realizado para dados pareados, onde o teste de medias 

realizado, teste – t, levou em consideração a diferença do índice de eficiência geral e o índice 

de eficiência calculado para a identificação do efeito causal. O teste de média considerou o 

quanto as médias se afastam de zero que representaria a não existência de efeito causal. Os 

resultados obtidos são descritos abaixo. 

 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A análise dos dados da pesquisa leva em consideração os dois momentos do 

processamento dos dados, o primeiro quando são calculados os indicadores de eficiência das 

empresas por meio do modelo DEA. Em um segundo momento verifica-se a confirmação ou 

não da hipótese de existência de efeito causal sobre o desempenho da relação entre a estrutura 

do ativo da empresa para com a estrutura de capital. 
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A Tabela 01 descreve os resultados do desempenho geral das empresas em comparação 

com os efeitos das contas do passivo sobre o desempenho. São comparadas inicialmente as 

contas do Passivo Circulante, Impostos a Pagar e Financiamento a Curto Prazo. 

 
Tabela 01 – Eficiências auferidas na análise da relação entre elementos do Ativo para com o Passivo 

 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Geral Passivo Circulante Impostos a Pagar 
Financiamentos de 

Curto Prazo 

Abril Educa 0,994 0,990 1 0,992 0,929 1 0,975 0,987 0,984 0,969 0,971 1 

Alpargatas 1 1 1 1 1 1 0,909 0,950 0,924 1 1 0,978 

Anhanguera 1 1 1 0,975 1 0,789 1 1 1 0,965 0,974 1 

Arezzo Co 0,952 0,978 1 0,420 0,651 0,781 0,952 0,978 0,955 0,952 0,978 1 

B2W Digital 1 1 1 1 1 1 1 0,961 1 1 1 1 

BHG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bic Monark 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Brasmotor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,933 

Cambuci 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cedro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,936 

Cia Hering 0,990 0,981 1 0,967 0,856 0,903 0,990 0,981 0,947 0,990 0,964 1 

Coteminas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dohler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dufry Ag 1 0,993 0,964 1 0,934 1 1 0,991 0,981 0,981 0,955 1 

Encorpar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,964 

Estacio Part 1 1 1 0,937 0,639 1 1 1 1 0,933 0,976 1 

Grazziotin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Grendene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ind Cataguas 1 1 1 1 1 1 0,970 0,966 0,955 1 1 1 

Localiza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Locamerica 1 1 0,976 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lojas Americ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,957 

Lojas Hering 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lojas Marisa 1 1 0,978 0,457 0,675 0,929 1 1 0,978 1 1 1 

Lojas Renner 0,990 0,956 1 0,865 0,831 1 0,990 0,956 0,991 0,990 0,944 0,928 

Multiplus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mundial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,987 

Nadir Figuei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Net 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Saraiva Livr 0,978 1 0,933 0,956 0,919 0,917 0,922 0,943 0,933 0,978 1 1 

Springer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Springs 0,932 0,936 0,948 0,919 0,891 0,928 0,888 0,914 0,910 0,932 0,936 1 

SPturis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technos 1 1 1 1 1 0,813 0,993 1 0,987 1 1 0,982 

Tectoy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Time For Fun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Viavarejo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vulcabras 1 1 0,917 1 1 0,917 1 0,947 0,889 1 1 0,917 

Fonte: resultados da pesquisa. 
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Perante a análise geral da eficiência, onde foram confrontados todos as informações sem 

exclusão de nenhuma delas. Verificou que o desempenho foi elevado, visto que o menor 

indicador de eficiência auferido foi da empresa Vulcabras em 2010, correspondendo ao valor 

0,917. Esta constatação se deu por conta do espaço de busca ser elevado para o modelo, visto 

que o modelo considerado é um problema de programação linear com um total de 14 variáveis 

de decisão. 

No comparativo do desempenho geral para com o desempenho do modelo que 

considerou a retirada das variáveis em questão, percebe-se uma leve redução do desempenho. 

Para o efeito causado pela retirado do Passivo Circulante verifica-se que este influenciou de 

forma mais significativa a empresa Arezzo Co, haja vista a redução considerável de seu score 

de eficiência. As empresas Alpargatas, Ind Cataguases, Springs e Technos foram mais afetadas 

em seu desempenho com a retirada da variável Impostos a Pagar, o que implica que esta 

empresas tenderam, para o período analisado, a possuir um menor percentual de impostos a 

serem pagos no período, não dependendo tanto destes recursos na manutenção da empresa. O 

efeito sobre a eficiência causado pela retirada da informação dos financiamentos de curto prazo 

foram mais percebido nas empresas Alpargatas, Anhanguera, Estácio Part entre outras. A 

tendência é que estas empresas tendem a depender menos destes recursos para manter seu 

equilíbrio financeiro, visto que a retirado destas informações acarretaram na redução do 

desempenho das mesmas. 

Esta análise levou em consideração, principalmente os elementos circulantes presentes 

no balanço patrimonial das empresas. Para verificar os efeitos das demais informações a Tabela 

02 apresenta esta comparação, de forma semelhante ao que foi realizado para estas primeiras 

informações. 

 
Tabela 02 – Eficiências auferidas na análise da relação entre elementos do Ativo com o Passivo 

(Continuação...) 

 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Geral 
Passivo Não 

Circulante 

Financiamentos de 

Longo Prazo 
Patrimônio Líquido 

Abril Educa 0,994 0,990 1 0,981 0,890 1 0,994 0,990 1 1 0,829 1 

Alpargatas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,637 1 1 

Anhanguera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Arezzo Co 0,952 0,978 1 0,831 0,912 0,892 0,952 0,978 0,964 1 0,773 0,753 

B2W Digital 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,660 

BHG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bic Monark 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Brasmotor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cambuci 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,313 0,540 

Cedro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,361 1 1 

Cia Hering 0,990 0,981 1 0,864 0,867 0,970 0,978 0,981 0,976 1 0,789 0,836 

Coteminas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,869 1 1 

Dohler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dufry Ag 1 0,993 0,964 1 0,878 0,836 1 0,993 1 1 0,352 0,467 

Encorpar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,737 1 1 

Estacio Part 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Grazziotin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Grendene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ind Cataguas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Localiza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,648 1 1 

Locamerica 1 1 0,976 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lojas Americ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,990 0,358 0,345 

Lojas Hering 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lojas Marisa 1 1 0,978 1 1 0,942 1 0,994 0,968 0,438 0,435 0,551 

Lojas Renner 0,990 0,956 1 0,967 0,904 1 0,937 0,956 1 0,344 0,347 0,963 

Multiplus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mundial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nadir Figuei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Net 1 1 1 0,960 1 1 1 1 1 0,853 1 1 

Saraiva Livr 0,978 1 0,933 0,932 1 0,849 0,978 1 0,933 0,924 0,865 0,536 

Springer 1 1 1 1 1 0,741 1 1 1 1 1 1 

Springs 0,932 0,936 0,948 0,908 0,923 0,911 0,932 0,936 0,948 0,852 0,744 0,940 

SPturis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,895 

Tectoy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,670 1 

Time For Fun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Viavarejo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vulcabras 1 1 0,917 1 1 0,773 1 1 0,917 0,433 0,486 0,378 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

Esta Tabela 02 descreve a comparação entre o desempenho geral das empresas na 

comparação entre Ativo e Capital das empresas. Os resultados descrevem os elementos do 

passivo de longo prazo, como o Passivo Circulante, os Financiamentos de Longo Prazo e o 

Patrimônio Líquido que é o capital próprio dos acionistas. Quando o modelo retira uma das 

informações dos Insumos, como é o casos, o desempenho de uma empresa diminui isso implica 

que esta empresa possui esta informação retirada como um de seus fortes no processo de 

gerenciamento financeiro das empresas. 

Nesta alçada pode-se destacar os resultados das empresas Arezzo, Cia Hering, Dufry, 

Springer e Vulcabrás como empresas com maior redução da eficiência quando a retirado do 

Passivo Não Circulante da empresa, o que induz que estas empresas eram consideradas mais 

eficientes no geral por possuírem menor capital oriundo de obrigações de longo prazo. Os 

efeitos da retirada do índice de Financiamento de Longo Prazo não implicaram em grandes 

alterações em nenhuma das empresas. Este fato se dá por conta da provável padronização dos 

recursos de longo prazo que todo o setor de Consumo Cíclico possui, considerando que as 

empresas mantei percentual de Financiamento de longo prazo equiparado com suas 

concorrentes no mercado. No que se refere ao efeito do Patrimônio Líquido sobre o 

desempenho, percebe-se que as empresas analisadas sofreram mairo variação em seu 

desempenho, e confrontado com as pressuposições do modelo DEA, verifica-se que estas 

empresa mais afetadas como o caso da empresa Cambuci e da Vulcabras, tem baixo patrimônio 

líquido quando comparada as demais fontes de capital, o que induz a disparidade do limite de 

endividamento entre as empresas conforme defende Modigliani e Miller (1958). 

Para verificar a existência causalidade dos elementos de fontes de capital sobre a relação 

de estrutura da empresa e estrutura de capital da empresa. O teste t para a verificação da 



 

 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

13 
 

diferença entre média e a média nula, foi realizado e os resultados são apresentados na Tabela 

03. 

 
Tabela 03 – Comparação estatística dos efeitos causais das fontes de Capital 

 2012 2011 2010 

 
t df Sig. 

Dif. 

Média 
t df Sig. 

Dif. 

Média 
t df Sig. 

Dif. 

Média 

Passivo Circulante 1,789 37 0,082 0,035 2,590 37 0,014 0,040 2,042 37 0,048 0,019 

Impostos a Pagar 2,136 37 0,039 0,007 2,565 37 0,015 0,007 2,339 37 0,025 0,007 

Financiamento de 

Curto Prazo 
1,830 37 0,075 0,004 2,450 37 0,019 0,004 0,815 37 0,421 0,004 

Passivo Não 

Circulante 
2,180 37 0,036 0,010 2,335 37 0,025 0,012 2,385 37 0,022 0,021 

Financiamento de 

Longo Prazo 
1,208 37 0,235 0,002 1,020 37 0,314 0,000 0,155 37 0,878 0,000 

Patrimônio Líquido 3,053 37 0,004 0,099 3,495 37 0,001 0,128 3,279 37 0,002 0,101 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

Os resultados do teste de médias leva em consideração a constatação cujo índice de 

significância for inferior a 0,05. Na Tabela 03 três informações da estrutura de capital foram 

significativas para o modelo, Impostos a Pagar, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido. 

Todas estas implicaram na redução da eficiência da empresas quando de sua retirada do 

conjunto de análise. Constata-se que este resultado, tomando por base os efeitos causais sobre 

o modelo DEA destacado por Cooper, Seiford, Tone (2006), implicam que estas informações 

sofrem maior variabilidade entre as empresas, considerando o percentual destas contas sobre o 

capital total. 

Sobre o Patrimônio Líquido percebe-se que muitas empresas possuem baixo percentual 

de capital próprio em sua estrutural de capital. De forma semelhante verifica-se que o Passivo 

Não Circulante também influência sobre a eficiência confirmando a tendência das empresas de 

da prioridade a Obrigações de Curto Prazo, que é corroborado pela não significância do Passivo 

Circulante. Financiamento de Longo Prazo foi uma informação não significante em nenhum 

ano analisado. 

Os resultados apresentados mostram a existência de relação causal dentro da estrutura 

de capital das empresas quando considerada a análise da eficiência das empresas no 

comparativo entre os elementos do Ativo e os elementos do Passivo. Este comparativo levou 

em consideração a construção e as pressuposições do modelo DEA de avaliação de 

desempenho. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho considerou a discussão como alicerce fundamental a discussão referente a 

teoria de estrutura de capital. Muitos autores e pesquisas mostraram elementos distintos para se 

considerar como a estrutura ótima de capital, se a empresa deve se submeter a um percentual 

mais elevado de capital de terceiros ou preferir o equilíbrio entre o capital próprio e o de 

terceiros. Estas discussões geram questionamentos sobre a influência deste equilíbrio na 

eficiência do gerenciamento dos recursos. Cada empresa por sua vez estabelece um estrutura 

de capital ótimo em que leva em consideração a aceitação do risco por parte dos acionistas entre 

outras informações. Neste contexto a eficiência da gestão do capital pode ser influenciada por 

contas ou características intrínsecas da empresas que afetam diretamente no desempenho. Desta 

forma este artigo objetivou analisar os efeitos da causalidade dos elementos da estrutura de 
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capital sobre a estrutura dos ativos por meio da análise envoltória de dados em empresas do 

setor de Consumo Cíclico da BM&FBovespa, 

O trabalho analisou as contas do Passivo e do Ativo de empresas do setor de Consumo 

Cíclica Da BM&FBovespa, totalizando 39 empresas investigadas. O processo de análise 

consistiu no cálculo da eficiência das empresas por meio da Análise Envoltória de Dados. 

Inicialmente considerou-se o desempenho geral, e na sequência foram retiradas as informações 

do passivo uma a uma para verificação do seu efeito sobre o desempenho das empresas. Para 

verificar que efetivamente ocorreu o efeito da estrutura de capital no desempenho da empresa 

utilizou-se o teste te de médias para uma amostra, com média igual a zero. 

Os resultados obtidos levaram a constatação de que os Impostos a Pagar, Passivo Não 

Circulante e Patrimônio Líquido influenciaram na redução do desempenho das empresas. Isso 

implica que estas contas tendem a possuir valores reduzidos para algumas empresas o que 

acarretaria na elevação do desempenho destas, visto que o capital é um recurso e o ativo desta 

empresa seria o produto. A conta de Financiamento de Longo Prazo foi tida como não 

significativa o que implica que esta não sofre muita variabilidade de empresa para empresa. 

Conclui-se assim que existe relação causal entre o capital de Terceiros de Longo Prazo, 

os Impostos a Pagar e o Patrimônio Líquido das empresas no que tange o desempenho de gestão 

financeira das empresas. 
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