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Resumo
Esta pesquisa analisou a influência do horizonte de investimento nas decisões de financiamento
tomadas em função do sentimento do investidor. A teoria de Catering foi utilizada para suportar o
pressuposto de que o gestor possui habilidade para identificar o mispricing de sua empresa e, com
base  nessa  informação,  tomar  decisões  em  prol  de  investidores  de  curto  prazo  ou  com  curto
horizonte de investimento. A relação entre o custo de capital de terceiros e o índice de sentimento
permitiu  criar  uma  estimativa  desse  custo  em  função  do  sentimento.  Utilizando  a  decisão  de
financiamento em função do sentimento como variável dependente e o horizonte de investimento,
calculado pelo Turnover das ações das empresas, como principal variável independente, analisou-se
245 empresas não-financeiras, listadas na B3, no período de 2010 a 2017, por meio de um painel de
dados não balanceado. Os resultados indicaram uma relação negativa entre o custo de capital de
terceiros e o horizonte de investimento, sugerindo o interesse por dívidas mais baratas, em períodos
de otimismo, por empresas com horizonte de investimento curto (maior Turnover). Esse fato foi
corroborado pelo  rompimento  da  hierarquia  sugerida  pela  Teoria  do  Pecking Order,  quando se
observou fatores explicativos, tais como Turnover e ROA para a variação de dívida. Além da análise
restrita  da  hipótese  de pesquisa,  foi  avaliada  a  possibilidade  de  alguma característica  da  firma
mediar a relação entre o horizonte de investimento e o custo de capital de terceiros em função do
sentimento, sugerindo redução das despesas financeiras em momentos de otimismo quando há a
interação entre o crescimento de receitas e o horizonte de investimento.
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SENTIMENTO DO INVESTIDOR E A INFLUÊNCIA DO HORIZONTE DE 

INVESTIMENTO EM DECISÕES DE FINANCIAMENTO 

 

RESUMO 

Esta pesquisa analisou a influência do horizonte de investimento nas decisões de 

financiamento tomadas em função do sentimento do investidor. A teoria de Catering foi 

utilizada para suportar o pressuposto de que o gestor possui habilidade para identificar o 

mispricing de sua empresa e, com base nessa informação, tomar decisões em prol de 

investidores de curto prazo ou com curto horizonte de investimento. A relação entre o custo 

de capital de terceiros e o índice de sentimento permitiu criar uma estimativa desse custo em 

função do sentimento. Utilizando a decisão de financiamento em função do sentimento como 

variável dependente e o horizonte de investimento, calculado pelo Turnover das ações das 

empresas, como principal variável independente, analisou-se 245 empresas não-financeiras, 

listadas na B3, no período de 2010 a 2017, por meio de um painel de dados não balanceado. 

Os resultados indicaram uma relação negativa entre o custo de capital de terceiros e o 

horizonte de investimento, sugerindo o interesse por dívidas mais baratas, em períodos de 

otimismo, por empresas com horizonte de investimento curto (maior Turnover). Esse fato foi 

corroborado pelo rompimento da hierarquia sugerida pela Teoria do Pecking Order, quando 

se observou fatores explicativos, tais como Turnover e ROA para a variação de dívida. Além 

da análise restrita da hipótese de pesquisa, foi avaliada a possibilidade de alguma 

característica da firma mediar a relação entre o horizonte de investimento e o custo de capital 

de terceiros em função do sentimento, sugerindo redução das despesas financeiras em 

momentos de otimismo quando há a interação entre o crescimento de receitas e o horizonte de 

investimento. 

 

Palavras-chave: Horizonte de investimento; Capital de Terceiros; Pecking-order; Teoria de 

Catering. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Modelos tradicionais de finanças corporativas tratam o processo decisório como uma 

estratégia racional dos gestores em busca de objetivos específicos (Jensen & Meckling, 1976; 

Modigliani & Miller, 1958, 1963). Entretanto, alguns elementos relacionados ao movimento 

do mercado e ao interesse de alguns de seus participantes, podem modificar a racionalidade da 

tomada de decisão pelos gestores (Baker & Wurgler, 2011). Em relação a decisões de 

financiamento, esta pesquisa considera a capacidade de investidores com curto horizonte de 

investimento em alterar as decisões tomadas pelos gestores. Seguindo os pressupostos da 

Teoria de Catering, os gestores aproveitariam momentos de mispricing para atender os 

anseios de investidores de curto prazo. Nesse sentido, para aumentar o resultado de curto 

prazo, os gestores buscariam dívidas mais baratas, dado o aumento do valor da empresa em 

momentos de otimismo no mercado (Morck, Shleifer, & Vishny, 1990). 

 Além do arcabouço teórico apresentado por Myers (1984) e Myers e Majluf (1984), 

relativo às abordagens do tradeoff e do pecking order, quanto a decisões relacionadas à 

estrutura de capital, há as vertentes relacionadas à identificação do timing do mercado 

(Market timing) para definição de emissão de ações (Baker & Wurgler, 2002) ou de dívidas 

(Elliott, Koëter-Kant, & Warr, 2008). Dada a proximidade entre o timing de ações e de 

dívidas (Bilinski & Mohamed, 2015), argumenta-se a possibilidade de o gestor optar por 

alterar sua estrutura de capital, emitindo dívidas, em períodos de otimismo. Dessa forma, sob 

otimismo, a hierarquia proposta pelo pecking order não seria obedecida, pois a gestão poderia 

emitir prioritariamente dívidas, ao invés de se financiar com lucros retidos. Pressupõe-se, 
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portanto, a oportunidade de se financiar com dívidas superficialmente baratas pela ocorrência 

de mispricing no preço da ação da empresa. 

 Outras pesquisas (Bethke, Gehde-Trapp, & Kempf, 2017; Bilinski & Mohamed, 2015; 

Elliott et al., 2008; Gilchrist, Himmelberg, & Huberman, 2005; Jong, Duca, & Dutordoir, 

2013) utilizaram diversas proxies (indicador VIX, Consumer Sentiment Index, dentre outras) 

para identificar o momento de mercado. Nesta pesquisa, o momento de mercado é 

identificado por meio de índice de sentimento do investidor (Baker & Wurgler, 2012; Habib 

& Hasan, 2017; Nayak, 2010), criado com informações do mercado de capitais brasileiro. 

Associa-se, portanto, o momento de mercado à ocorrência de mispricing, permitindo a análise 

baseada nos pressupostos da Teoria de Catering. Assim, momentos otimistas são 

considerados o timing de mercado, denotando mispricing. 

 Seguindo os pressupostos da Teoria de Catering, nos quais está inserida a ocorrência 

de mispricing, incorpora-se a intenção do gestor em focar suas decisões para investidores de 

curto horizonte de investimento (Baker & Wurgler, 2011). A preocupação com o curto prazo 

decorre do fato de o gestor ser exigido por preços maiores no curto prazo, independente de 

suas decisões serem, em teoria, de longo prazo (Zhang & Gimeno, 2016). A pesquisa é 

motivada, portanto, pela seguinte questão de pesquisa: qual a influência do horizonte de 

investimento nas decisões de financiamento tomadas em função do sentimento do 

investidor? 
 A pesquisa avança ao propor um momento de mercado com base no sentimento do 

investidor, associando-o ao custo de capital de terceiros para obtenção de uma estimativa 

desse custo em função do sentimento do investidor. Adicionalmente, apresenta o horizonte de 

investimento das empresas como um fator a ser observado ao se avaliar decisões de 

financiamento. Os resultados, em linhas gerais, indicam uma redução do custo de capital de 

terceiros em períodos de mispricing (otimismo) em prol de investidores de curto prazo. 

Contudo, não foi possível atribuir ao horizonte de investimento, nem ao mispricing, a 

mudança na hierarquia de financiamento proposta pela teoria do pecking order. 

 Além desta introdução, quatro outras seções são apresentadas. Trata-se, na seção 

seguinte, da revisão de literatura sobre decisões de financiamento, sentimento do investidor e 

horizonte de investimento, com o intuito de fundamentar as Hipóteses de pesquisa. A terceira 

seção trata da metodologia utilizada para enfrentar cada hipótese proposta, seguida da seção 4, 

na qual são relatados os resultados da pesquisa. Na seção 5, expõe-se a conclusão e, por fim, 

apresentam-se as referências. 

 

2 DECISÕES DE FINANCIAMENTO, SENTIMENTO DO INVESTIDOR E O 

HORIZONTE DE INVESTIMENTO 
 A utilidade do gestor na determinação da estrutura de financiamento dos ativos 

contempla suas preferências dentro da variedade de possibilidades e fenômenos capazes de 

influenciar o valor da empresa. Encontrar, no mundo real, o ponto ótimo determinante da 

maximização da riqueza do acionista, sob a existência de custos de transação, não constitui 

tarefa fácil. Jensen e Meckling (1976) mencionam dificuldades como mensurar e avaliar o 

desempenho do administrador, criar um índice capaz de indicar a remuneração, elaborar 

contratos completos, além de contar com a disponibilidade de gestores no mercado. 

Reconhecendo a dificuldade de definir as motivações para a escolha de uma estrutura de 

capital ótima, Myers (1984) direciona as pesquisas em duas formas de imaginar a estrutura de 

capital: as abordagens do tradeoff e o pecking order. 

 Ao invés de criar modelos baseados em anúncios das escolhas gerenciais sobre a 

estrutura de capital, propõe-se assumir a detenção pelos gestores de informações especiais 

capazes de mudar opções de financiamento, cujas escolhas serão interpretadas pelos 

investidores como boa ou má notícia (Myers, 1984; Myers & Majluf, 1984). Dessa forma, 
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Myers (1984) compara o tradeoff estático com o pecking order. Para o primeiro, a empresa 

estabeleceria um endividamento-alvo e gradualmente se direcionaria para ele, assim como 

uma empresa ajusta os dividendos com vista a uma meta de pagamentos e, para o segundo, a 

empresa adotaria uma ordem de preferência (hierarquia) na sua forma de financiamento, 

priorizando o financiamento interno ao externo. 

 A hierarquia na escolha de financiamento é condizente com a proposta da Teoria de 

Catering. De acordo com Baker e Wurgler (2011), o ambiente de otimismo prevê uma 

hierarquia nas decisões de financiamento. Um gestor jamais venderia seu capital em 

momentos inoportunos, porém, o excesso de confiança pode reverter a hierarquia proposta 

pelo pecking order. Se o excesso de confiança for modelado como redutor do risco de ganhos, 

os gestores podem considerar sua dívida como subvalorizada e muito cara como fonte de 

capital. Por outro lado, os gestores podem, sob o efeito do otimismo, perceber suas ações 

como sobrevalorizadas. (Baker & Wurgler, 2011). A escolha da forma de financiamento do 

gestor, portanto, pode não se vincular a decisões de investimento. 

 A pressão exercida pelo mercado nas decisões de investimento do gestor, conforme 

relatado por Morck, Shleifer e Vishny (1990), possui reflexo nas decisões de financiamento. 

Quanto maior o valor atribuído pelo mercado às empresas, menor será seu custo para captar 

recursos no mercado. Sendo o mercado eficiente, não haveria como escolher uma forma 

vantajosa de se financiar, porém, sob sentimento do investidor, as empresas podem tornar o 

custo da dívida irracionalmente baixo quando o mercado sobrevaloriza as ações. Nesses casos 

de alta no preço das ações e redução no custo da dívida, Blanchard, Rhee e Summers (1993) 

argumentam a possibilidade de a gestão apenas vender ações em troca de dívida sem alterar o 

investimento realizado. Nessa perspectiva, se o sentimento afetar os preços das ações, não 

implica em mudança no investimento, mas somente na forma como a empresa é financiada. 

 A atratividade do financiamento por ações também se reflete no financiamento por 

dívidas. Embora o pessimismo dos investidores possa contribuir para uma troca entre ações e 

dívidas, deve-se considerar a limitação do mercado de dívida, quando o valor da dívida se 

deteriorar igualmente às ações. Credores potenciais, presumivelmente, utilizam o valor da 

empresa, ao decidir quanto emprestar e seus respectivos termos. O aumento no preço das 

ações ampliará a capacidade de endividamento e reduzirá o seu custo, sendo reversa essa 

afirmativa, quando o valor das ações caírem (Morck et al., 1990). Assim, o aumento do valor 

da empresa torna a empresa mais atrativa para os credores, sendo possível propor ações 

oportunistas do gestor no sentido de aproveitar momentos de otimismo para conseguir dívidas 

mais baratas. Assim, da mesma forma que a gestão utiliza o timing de mercado para decidir 

sobre estratégias de investimentos em ações (Baker & Wurgler, 2002), é possível utilizar 

estratégias para reduzir custos de dívidas em prol de melhores resultados no curto prazo. 

 Dessa forma, dentre os dois objetivos da gestão, o Market Timing e o Catering, esta 

pesquisa se concentra no incentivo de Catering, cuja utilização do mispricing ocorre por 

habilidade do gestor em sua identificação e utilização, com vistas aos interesses de 

investidores de curto prazo. De um modo geral, pesquisas voltadas para essa área demonstram 

proximidade entre o mercado de títulos e o mercado de capitais, sobretudo quando se trata da 

relação com o sentimento do investidor. Algumas pesquisas se concentram em identificar o 

timing do mercado de ações em relação ao mercado de títulos, demonstrando a existência de 

momentos nos quais o sentimento do investidor (mispricing) afetam decisões de 

financiamento. 

 Elliott, Koëter-Kant e Warr (2008) decompõem o índice book-to-market como meio de 

identificar o momento de mispricing para avaliar se esse seria o timing do mercado de dívidas 

ao se relacionar com o comportamento dos preços das ações. Ao utilizar modelos de valuation 

(modelo de lucro residual), Elliott, Koëter-Kant e Warr (2008) evidenciam efeito do mercado 

de ações no momento de emissão de dívidas. Em consonância com esses achados, Bilinski e 
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Mohamed (2015), mesmo utilizando um período amostral posterior ao utilizado por Elliott, 

Koëter-Kant e Warr (2008), concluem haver emissão de dívidas quando o mercado de ações 

está otimista (em alta). Dessa forma, existem evidências da utilização do timing do mercado 

de ações pelo mercado de dívidas (debt market timing). 

 Os pressupostos de Morck, Shleifer e Vishny (1990) sobre a redução do custo de 

financiamento em momentos de alta no mercado de ações parecem, portanto, fazer sentido 

com base no timing do mercado de dívida. Para Antoniou, Zhao e Zhou (2009), quando o 

ambiente sugere baixa inflação e taxa de juros, os gestores se sentem mais confiantes em 

emitir dívidas, cujo prazo também seria influenciado pela expectativa de taxas futuras. Assim, 

escolhas relacionadas à dívida corporativa possuem significativa relação com o timing de 

mercado (Antoniou et al., 2009). 

 De acordo com Baker e Wurgler (2011), a associação de decisões de financiamento e 

o canal de Catering e o Market Timing podem ocorrer por ações quanto à emissão ou 

recompra de ações, emissão de dívida, intermediação financeira e estrutura de capital. Para 

esta pesquisa, considera-se a perspectiva de Graham e Harvey (2001) sobre o “timing” do 

gestor em relação a taxas de juros. Graham e Harvey (2001) questionaram se executivos 

buscavam emitir dívida quando as taxas eram favoráveis, tendo sido respondido 

positivamente pelos respondentes. Assim, da mesma forma como podem usar o timing do 

mercado para emitir ações, poderiam fazê-lo para emitir dívida, observada a viabilidade da 

taxa de juros. 

 O momento de mercado é avaliado por meio de proxies para mispricing (Elliott et al., 

2008), assim como por meio de indicadores como o VIX (Bethke et al., 2017), o Consumer 

Sentiment Index (Jong et al., 2013), indicadores de market timing (Antoniou et al., 2009; 

Zavertiaeva & Nechaeva, 2017) ou por índices de sentimento baseados na dispersão da 

previsão de analistas (Gilchrist et al., 2005), retornos anormais (Bilinski & Mohamed, 2015) 

ou por índices baseados no comportamento do mercado acionário (Baker & Wurgler, 2012; 

Habib & Hasan, 2017; Nayak, 2010). Independente da medida utilizada, as evidências 

apontam para uma relação entre o mercado acionário e o mercado de dívida. 

 Conforme já discutido, o aumento do valor da empresa tende a influenciar a redução 

do custo da dívida (Morck et al., 1990). Assim, além de emitir ações em momentos de 

sobrevalorização das ações, como propõe o Market Timing (Baker & Wurgler, 2002; Bolton, 

Chen, & Wang, 2011, 2013), os gestores poderiam optar por emitir dívida, influenciando 

positivamente o resultado contábil e, consequentemente, atendendo aos interesses de 

acionistas de curto prazo como propõe a Teoria de Catering. O Market Timing foi testado no 

mercado brasileiro por Mendes, Basso e Kayo (2009), sendo refutada a sua ocorrência, 

abrindo espaço para se analisar a utilização do timing de mercado para tomadas de decisões 

voltadas ao mercado de dívida, confirmando a proposição de Morck, Shleifer e Vishny (1990) 

quanto a redução das taxas de juros em períodos otimistas. 

 Assim, utilizando medidas representativas do comportamento do mercado acionário, é 

possível propor momentos de mispricing, nos quais a gestão, seguindo os preceitos da Teoria 

de Catering, buscariam dívidas mais baratas, dado o otimismo do mercado acionário. 

Assume-se, portanto, o pressuposto da proximidade do timing entre os mercados acionário e 

de dívida, conforme apontam as evidências empíricas apresentadas. Além desse pressuposto, 

há o fato do custo de dívida menor implicar no momento propício para emissão de dívida 

(Antoniou et al., 2009; Zavertiaeva & Nechaeva, 2017). Diante do exposto, considerando a 

habilidade de curto prazo dos gestores em prever taxas de juros futuras (Barry, Mann, Mihov, 

& Rodríguez, 2009), propõe-se a seguinte hipótese de pesquisa: 

 

 H1: A gestão da empresa opta por dívidas mais baratas, aproveitando altas no 

sentimento do investidor, em prol de investidores de curto prazo. 
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 Para uma análise mais robusta sobre H1, com vistas à Teoria de Catering, faz-se 

necessário avaliar se o financiamento gerado no período obedeceu à hierarquia de 

financiamento proposta pelo Pecking Order, para a qual, esgotada a possibilidade de 

financiamento com lucros retidos, a firma buscaria financiamento via empréstimos e, por 

último, emissão de ações (Myers, 1984; Myers & Majluf, 1984). Sob essa análise, espera-se o 

desrespeito à hierarquia proposta pelo Pecking Order. Sendo assim, a gestão reduziria seu 

custo de dívida, concomitantemente com a reversão da hierarquia prevista pelo Pecking 

Order, emitindo ações (Baker & Wurgler, 2011). Considerando a proximidade do timing do 

mercado acionário e o de dívida, busca-se avaliar se, concomitante à emissão de ações 

(reversão da Pecking Order), há uma redução do custo de capital de terceiros. Isto posto, 

propõe-se uma hipótese complementar à H1, como segue: 

 

 H1a: A hierarquia proposta pela Teoria do Pecking Order é revertida, em prol de 

investidores de curto prazo, dada a emissão de dívidas em função do sentimento do investidor. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Amostra e Estimação da Decisão de Financiamento em Função do Sentimento 

 A amostra foi definida dentre as empresas de capital aberto, listadas na B3 S.A. – 

Brasil, Bolsa, Balcão (doravante, B3), no período de 2008 a 2016, com período efetivo de 

análise de 2010 a 2017, dada a defasagem de algumas variáveis. A frequência dos dados é 

trimestral. Foram excluídas as empresas do setor financeiro, especialmente por terem uma 

estrutura de financiamento e de ativos peculiar, diferenciando-as das demais empresas. 

Adicionalmente, foram excluídas as empresas com Patrimônio Líquido negativo, com dados 

faltantes e sem dois períodos consecutivos anuais, necessários para o cálculo de algumas 

variáveis por meio de sua variação. Os dados foram coletados na plataforma do Economatica
®

 

e os dados referentes ao mercado de capitais para composição do índice de sentimento do 

investidor, não disponíveis nessa plataforma, nos sítios web da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e da B3. As proxies para sentimento do investidor foram coletadas 

diretamente no sítio web da instituição responsável pela sua elaboração e/ou divulgação. 

 Após o processo de coleta de dados, a amostra, composta por 245 empresas e 5.469 

observações decorreu do processo de exclusão de algumas observações, sendo: i) exclusão e 

empresas financeiras: 951 observações, empresas com Patrimônio Líquido negativo: 741 

observações e dados inválidos: 948 observações. 

  Para analisar a hipótese de que a gestão da empresa opta por dívidas mais 

baratas, aproveitando altas no sentimento do investidor, em prol de investidores de curto 

prazo, o custo de capital de terceiros foi mensurado em função do sentimento do investidor. 

Essa mensuração consistiu em estimar um coeficiente de variação para cada empresa da 

amostra. Assume-se, portanto, que cada firma possui efeito idiossincrático em relação ao 

sentimento do investidor do período, estimado pela Equação 1: 

 

    (1) 
 1 

 Em que, Decisãoi,t: Decisão tomada pela empesa i no tempo t; Sentimentot: 

Sentimento do investidor no tempo t; αi: Decisão da empresa i não influenciada por 

sentimento; β: Coeficiente para estimação da decisão da empresa i, dado o sentimento do 

tempo t; εi: termo do erro; 

 Ao multiplicar o coeficiente de variação pelo sentimento do investidor, tem-se, 

portanto, o valor esperado do custo de capital de terceiros (decisão de financiamento), em 

função do sentimento do investidor, para cada empresa e período. 

 Considerando a necessidade de cautela ao atribuir um valor estimado para uma 

variável dependente, estimações como Weighted least Squares (WLS) e Feasible Generalized 
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Least Squares (FGLS) são preferíveis. Contudo, dada a robustez a outliers e 

heterocedasticidade, além de dispensar pressupostos, adotou-se o estimador Theil-Sen (1950). 

 O sentimento do investidor foi mensurado em consonância com Baker e Wurgler 

(2006), por incorporar o movimento de variáveis relativas ao mercado de capitais. Outras 

pesquisas (Xavier & Machado, 2017; Yoshinaga & Castro Júnior, 2012) construíram índices 

com ajuste à realidade do mercado brasileiro. O índice proposto, nesta pesquisa, foi 

construído com dados brasileiros, com frequência mensal, composto pelo número de IPOs 

(NIPO), proporção de altas e baixas – Advancing and Declining (AD), Prêmio de Dividendos 

(PDIV) e Participação de investidores individuais no volume financeiro de negociação da B3 

(PartInvInd). Além desse índice, avaliou-se o ICC divulgado pela FecomércioSP como proxy 

alternativa para o sentimento do investidor. 

 Após determinadas as variáveis a serem utilizadas, construiu-se a Análise de 

Componentes Principais (ACP) com as variáveis livres de efeitos macroeconômicos 

(ortogonalização). As variáveis utilizadas por Baker e Wurgler (2006) para ortogonalização 

serviram de parâmetro para as utilizadas no neste estudo: crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o crescimento no consumo de 

bens duráveis, não duráveis e serviços, o crescimento do emprego e o indicador de recessão 

do National Bureau of Economic Research (NBER). De acordo com esse método, a ACP foi 

gerada com os resíduos decorrentes da regressão de cada variável contra as variáveis 

macroeconômicas. 

 Realizou-se, ainda, a Análise Paralela, com o intuito de avaliar a retenção de 

componentes principais com base nos eigenvalues superiores ao percentil 95% de uma 

amostra aleatória com o mesmo número de vetores utilizados na ACP (Jolliffe, 2002). 

Considerando válidas as proxies, procedeu-se a ACP com as variáveis ortogonalizadas. O 

resultado do índice é dado pela Equação 2. 

 

 
(2) 

 2 

 O primeiro componente principal dessa ACP explica 49% da variância da amostra 

com variáveis ortogonalizadas. O índice refere-se, portanto, à primeira componente principal, 

definida pela regra de Kaiser (autovalor > 1) e pela análise paralela, cujos resultados 

sugeriram a permanência da primeira componente principal. 

 

3.2 Variáveis da Pesquisa e Modelo Econométrico 

 A variável dependente da pesquisa consiste no Custo de capital de terceiros, estimado 

em função do sentimento (KdfS). Dada a apresentação conjunta de todas as despesas 

financeiras em uma única conta contábil, não foi possível separar, como pretendido, apenas as 

despesas com juros decorrentes de empréstimos. Dessa forma, após análise de notas 

explicativas de algumas empresas, optou-se por utilizar a despesa financeira reportada, porém 

dividida por todos os passivos onerosos (passivo circulante e não circulante, deduzido de 

fornecedores, impostos e passivos trabalhistas/tributários/fiscais) do período anterior. As 

demais variáveis são apresentadas no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Variáveis da pesquisa 

Variável Código 
Sinal 

Esperado 
Definição e cálculo 

Horizonte de 

Investimento 

HOR – Quantidade de título negociados pela empresa, divido pela 

quantidade ações outstanding da empresa (Turnover) 

CapexfS CpxfS  Variação dos ativos permanentes, escalados pelo ativo total do 

ano anterior, mensurada em função do sentimento do investidor 

Endividamento Lev  Nível de empréstimos e financiamentos, calculado pela divisão 

entre o passivo oneroso dividido pelo ativo total 
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Retorno sobre o 

Ativo 

ROA  Índice de rentabilidade, calculado pela razão entre o lucro 

operacional e o ativo total da empresa 

Crescimento G  Variação trimestral da receita líquida, ponderada pelo ativo 

total do trimestre anterior 

Fluxo de Caixa 

Operacional 

FCO  Geração de caixa pelas atividades da empresa, disponível na 

demonstração de fluxo de caixa, ponderado pelo ativo total do 

ano anterior 

Tamanho Tam  Porte da empresa –logaritmo natural do ativo total 

 

 Para analisar a Hipótese de pesquisa H1, de que a gestão da empresa opta por dívidas 

mais baratas, aproveitando altas no sentimento do investidor, em prol de investidores de curto 

prazo, utilizou-se da Equação 3. 

 

  (3) 

 3 

 A análise da Hipótese de pesquisa H1 se concentra no coeficiente β2. Espera-se um 

sinal negativo desse coeficiente, indicando a redução do custo de capital de terceiros em 

função de sentimento, quando há aumento do Turnover (redução no horizonte de 

investimento). Adicionalmente, avaliou-se o efeito do Turnover em conjunto com outras 

características das empresas. Essa avaliação se deu com a análise dos coeficientes β9 a β13, no 

intuito de identificar alguma característica que, variando conjuntamente com o Turnover, 

pudesse apresentar o sinal esperado para o coeficiente β2. Caso algum coeficiente de β9 a β13 

apresente sinal negativo, não se rejeita a Hipótese de pesquisa, condicionada à característica 

que está em interação com o horizonte de investimento (Turnover). 

 Para análise da Hipótese de pesquisa complementar (H1a), de que a hierarquia proposta 

pela Teoria do Pecking Order é revertida, em prol de investidores de curto prazo, dada a 

emissão de dívidas em função do sentimento do investidor, segue-se o modelo estrito do 

Pecking Order, para o qual todos os componentes do deficit são exógenos e a dívida pode ser 

emitida livremente, não havendo motivos para emitir ações (Shyam-Sunder & Myers, 1999). 

A hipótese do Pecking Order é testada, conforme Equação 4, em que, ΔDt: Dívida emitida 

pela empresa i, no período t (ou dispensada, quando DEFt for negativo). DEFit: Deficit de 

fluxo de caixa e βPO: Coeficiente indicativo da ocorrência do Pecking Order. 

 

 (4) 
 4 

 Espera-se que o coeficiente α seja igual a zero e βPO, coeficiente do Pecking Order, 

seja igual a 1, para assumir emissão de dívida, pois a Equação 4 não assume todas as 

possibilidades de emissão – DEFt não inclui emissão de ações ou recompras. Assim, ao 

assumir βPO = 1, a predição do Pecking Order é satisfeita. Para análise da hipótese H1a, nesta 

pesquisa, espera-se βPO = 0, assumindo a emissão de ações ao invés de dívida, cujos efeitos 

são controlados por setor, ano e variáveis intrínsecas às empresas utilizadas na hipótese de 

pesquisa H1. 

 A equação 4 será alterada com o acréscimo de variáveis de controle mencionadas no 

Quadro 1, como meio de analisar a hipótese sob a perspectiva de a variação da dívida ter sido 

influenciada por sentimento. O termo ΔDi,t será avaliado em sua forma original e em função 

do sentimento. Quando analisada a variação das dívidas em função do sentimento, espera-se 

haver mudanças quanto à explicação do deficit de fluxo de caixa. De acordo com a teoria do 

Pecking Order, o deficit explica toda emissão de dívida, motivo pelo qual se espera que βPO 

igual a 1. Porém, quando em função do sentimento, a empresa poderá variar sua dívida em 

função do otimismo do mercado, em prol de investidores de curto prazo, conforme 

pressupostos da teoria de Catering. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Estatísticas Descritivas 

 A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas de todos os dados componentes dos 

modelos econométricos apresentados na Equação 3. 

 
Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis dos modelos econométricos 

Variável Média Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo 
Desvio 

Padrão 

KdfS -0,0005 -0,2235 -0,0013 0,0000 0,0010 0,1690 0,0097 

CpxfS 0,0008 -1,0824 -0,0422 0,0000 0,0421 0,9655 0,1526 

Turnover 0,0599 0,0000 0,0076 0,0335 0,0785 2,1102 0,0949 

Lev 0,3043 0,0000 0,1648 0,3063 0,4238 2,7696 0,1815 

ROA 0,0094 -49,1263 0,0061 0,0169 0,0306 2,0020 0,6662 

G 0,0044 -1,9395 -0,0086 0,0031 0,0169 0,9216 0,0572 

FCO 0,0174 -2,5340 0,0002 0,0178 0,0358 0,3962 0,0533 

Tamanho 15,0261 9,6062 13,9212 15,0331 16,0528 20,6524 1,6238 

Nota: CpxfS: Capex em função do sentimento; KdfS: Capital de terceiros em função do sentimento; GRdfS: Gerenciamento de resultados em 
função do sentimento; Turnover: Proxy de horizonte de investimento; Lev: Endividamento; ROA: Retorno do Ativo; G: Crescimento das 

receitas; FCO: Fluxo de Caixa Operacional; Tamanho: Logaritmo natural do ativo total; Analista: Quantidade de analistas. 

 

 Observa-se, na Tabela 1, a variável dependente KdfS com valor médio próximo a zero 

(-0,0005), porém com sinal negativo. Com base na média, o custo de capital de terceiros 

diminui frente ao otimismo, convergindo com a Hipótese de a gestão optar por dívidas mais 

baratas em períodos de otimismo. A dispersão de variação de decisão em função do 

sentimento fica evidente entre empresas. A principal variável independente analisada, o 

Turnover, proxy para o horizonte de investimento, revela que há na amostra empresas 

negociadoras de até 2,11 vezes a quantidade de suas ações outstanding e empresas sem 

negociação. Em média, as empresas negociam 6% (0,0599) de suas ações outstanding, tendo 

um valor mediano de 3,35% (0,0335). A diferença entre o valor do 3º quartil e o valor 

máximo demonstra a existência de um grupo de empresas responsáveis pelos maiores valores 

de Turnover no mercado acionário brasileiro. 

 Com base no endividamento, tem-se que a dívida bruta de um trimestre chegou a 

representar quase 1/3 (1 terço) do ativo total do trimestre anterior, podendo chegar a quase 3 

vezes (2,7696), ao se observar o valor máximo de endividamento, ou nenhum endividamento, 

conforme valor mínimo. A rentabilidade média (ROA) se aproximou de 0,9%, apresentando 

valores negativos próximos a 4900% e positivos de 200%. Baixos índices de rentabilidade 

interferem na capacidade de reinvestimento das empresas, no custo da captação de recursos, 

bem como no estímulo ao gerenciamento de resultados. Esse panorama relatado para o ROA, 

pode ter explicação no pouco crescimento de receitas observado no período da análise. O 

fluxo de caixa, possivelmente em decorrência da baixa rentabilidade e da recessão econômica, 

também apresentou baixos índices em relação ativo total da empresa no trimestre anterior. 

Outro aspecto a ser observado é o tamanho da empresa, pois tem-se, na amostra, empresas 

grandes e pequenas com valores de ativos variando de milhões para bilhões, conforme a 

variável ‘Tamanho’, representada pelo logaritmo dos ativos totais. 

 Dentre as análises de correlação realizadas, destaca-se a correlação negativa entre o 

Turnover e o custo de capital de terceiros (-0,19). A análise da correlação permite avaliar a 

direção e a força de associação de uma relação linear entre as variáveis pesquisadas. Embora 

não implique na relação entre as varáveis, os resultados da correlação demonstram haver 

direções convergentes com a hipótese de pesquisa. Outro ponto importante é o fato de o 

Capex em função do sentimento possuir relação negativa (-0,06) com o custo de capital de 

terceiros, denotando a redução do custo da dívida quando há maiores investimentos pretéritos. 
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4.2 Análise das Hipóteses de Pesquisa 

 Nesta seção, busca-se avaliar a decisão de financiamento, via custo de capital de 

terceiros, quando há otimismo no mercado. Em momentos otimistas, há a propensão de 

empresas utilizarem o canal de Catering e Market Timing para emissão ou recompra de ações, 

emissão de dívidas, dentre outras (Baker & Wurgler, 2011). Para Graham e Harvey (2001), os 

gestores possuem o “timing” em relação à taxa de juros, podendo aproveitar momentos 

favoráveis para emitir dívidas. Considerando a influência do valor da empresa no custo da 

dívida (Morck et al., 1990), a perspectiva é de haver redução do seu custo em função do 

sentimento do investidor. Assim, em momentos otimistas, as empresas podem obter custo de 

financiamento menor, dadas as expectativas positivas do mercado. Após aplicar os testes de 

exogeneidade estrita (Wooldridge, 2010), verificou-se regressores não exógenos para a 

Hipótese de pesquisa 1 (H1). Os resultados da Tabela 2 foram estimados por GMM-Sys. 

  
Tabela 2 – Estimações painel GMM com efeitos fixos (H1) 

 Nota: Kd: Custo de capital de terceiros em função do sentimento; Cpx: Capex em função do sentimento; HOR: Horizonte (mensurado 

pelo Turnover); Lev: Endividamento; ROA: Retorno do Ativo; G: Crescimento das receitas; FCO: Fluxo de Caixa Operacional; Tam: 

Logaritmo natural do ativo total, representando o tamanho da empresa; * significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 
1%; Todas as variáveis apresentaram estacionariedade; Termo da constante omitido da tabela. 

 Toda Amostra Horizonte Curto Horizonte Longo 

Capital de Terceiros t-1 0,334*** -0,120 0,585*** 

Horizonte t-1 -0,259*** -0,348*** 0,411 

CapexfS t-1 0,007 -0,099 0,003 

Endividamento t-1 -0,010 -0,055 0,003 

Retorno do Ativo t-1 -0,019 0,014 -0,009 

Crescimento t-1 0,060 0,056 -0,020 

Fluxo de Caixa Operacional t-1 -0,133** -0,359** 0,052 

Tamanho t-1 -0,002 -0,004 0,001 

Horizonte t-1 *CapexfS t-1 -0,088 0,716 1,034 

Horizonte t-1 *Endividamento t-1 0,209** 0,368*** -0,929 

Horizonte t-1 *Retorno do Ativo t-1 0,073 -0,130 6,411 

Horizonte t-1 *Crescimento t-1 -0,827* -0,399 4,194* 

Horizontet-1 *Fluxo Caixa Operacional t-1  0,393 1,350* -9,407** 

Dummy de Setor / Dummy de Ano Sim / Sim Sim / Sim Sim / Sim 

Número de observações 5101 2342 2287 

Número de Instrumentos / Grupos 120 / 242 66 / 154 97 / 172 

Teste de Wald (p-value) 0,000 0,000 0,000 

Teste Arellano/Bond – AR1 / AR2 0,000 / 0,441 0,006 / 0,964 0,000 / 0,356 

Teste de Hansen / dif-Hansen 0,104 / 0,922 0,251 / 0,293 0,248 / 0,934 

 

 A análise descrita na Tabela 2 se volta para o coeficiente β2, na expectativa de ser 

negativo, sugerindo um menor custo de capital de terceiros em função do sentimento quando 

as empresas possuem curto horizonte de investimento. De forma similar à análise da primeira 

hipótese (H1), avaliam-se as interações do Horizonte com as variáveis específicas da firma por 

meio dos coeficientes β9 a β13, bem como a análise com toda a amostra e, posteriormente, com 

duas amostras classificadas por horizonte longo e horizonte curto, com base no valor mediano 

do Turnover. Os instrumentos utilizados são válidos (p-valueAR2 > 0.10), não são 

sobreidentificados (pvalueHansen > 0,10) e os ajustes do GMM-sys, sob correção de 

Windmeijer (2005), são eficientes (pvaluedif-Hansen > 0,10), frente ao GMM-dif. 

 Os resultados mostrados na Tabela 2  sugerem a não rejeição da Hipótese de pesquisa 

1 (H1), dada a relação negativa entre o Turnover (Horizonte) e o custo de capital de terceiros 

(β2= -0,259), ao se analisar toda a amostra. Nesse caso, há a indicação de redução do capital 

de terceiros em função do sentimento (otimismo), quando empresas possuem investidores 

com curto horizonte de investimento. A proposição para a Hipótese 1 (H1), formulada nesta 



10 

 

pesquisa, considera o aproveitamento, pela gestão, de momentos oportunos para emitir 

dívidas a menor custo. Para caracterização do direcionamento e decisão à teoria de Catering, 

a redução do custo de capital em função do sentimento deve ter influência do horizonte de 

investimento das empresas. 

 O aumento do fluxo de caixa operacional, analisado isoladamente, também contribuiu 

para redução do custo de capital de terceiros em função do sentimento (β7= -0,133), porém 

sem influência do horizonte de investimento. O horizonte de investimento influencia 

negativamente, como esperado, quando as empresas possuem crescimento de receitas (β12= 

-0,827). Nessa linha, empresas com curto horizonte de investimento, associado ao 

crescimento de receitas em períodos anteriores, conseguem praticar a redução do custo de 

capital em momentos otimistas, favorecendo o resultado de curto prazo com redução de 

despesas financeiras, em prol de investidores de curto prazo. Por outro lado, quando são 

endividadas, empresas com curto horizonte de investimento tem o seu custo de capital 

majorado (β10= 0,209). 

 A análise com amostras classificadas por horizonte de investimento, demonstrou 

resultados similares entre os resultados até então apresentados, quanto aos resultados das 

empresas com horizonte curto de investimento, com exceção da interação entre o Horizonte e 

o crescimento de receitas, por não apresentar significância estatística. Nessa interação, 

observa-se o aumento do custo de capital de terceiros quando a amostra é composta apenas 

por empresas com horizonte longo (β12= 4,194). Além disso, empresas com horizonte longo 

de investimento reduzem seu custo de capital, ao possuírem maior fluxo de caixa operacional 

(β13= -9,407). 

 Os resultados apresentados nesta seção convergiram com a teoria de Catering, seja ao 

observar o horizonte de investimento de forma isolada pela variável Horizonte em toda 

amostra, seja pelo desmembramento em amostra de empresas com curto horizonte de 

investimento ou pela interação com o crescimento. Embora não se tenha identificado estudos 

com o mesmo escopo de análise do canal de Catering nos moldes adotados nesta pesquisa, 

pode-se sugerir uma convergência com outros achados (Antoniou et al., 2009; Mefteh & 

Oliver, 2010), por indicar condições favoráveis para emissão de dívida, qual seja, o otimismo 

medido pelo sentimento do investidor. De uma forma mais abrangente, se associa a estudos 

(Bilinski & Mohamed, 2015; Elliott et al., 2008; Jong et al., 2013; Nayak, 2010) cujos 

achados aproximam o timing do mercado de dívidas com o de ações, sugerindo a habilidade 

do gestor para escolher o melhor momento para emitir dívidas baseado nas condições do 

mercado. 

 

4.3 Análise da ocorrência da Pecking Order (H1a) 

 A análise proposta para esta seção se concentra no coeficiente relativo ao deficit de 

fluxo de caixa (βPO), do qual se espera valor igual a 1, satisfazendo a noção de emissão de 

dívida para suprir apenas o deficit de fluxo de caixa. Consiste em avaliar se a inclusão de 

novas variáveis ao modelo estrito, proposto por (Shyam-Sunder & Myers, 1999), revela 

outras relações com a emissão de dívidas. Para Shyam-Sunder e Myers (1999), o deficit de 

fluxo de caixa é exógeno e é totalmente responsável pela decisão da empresa em emitir 

dívidas. Ao incluir novas variáveis, espera-se relação da variação da dívida com o Turnover, 

indicando a influência do horizonte de investimento na decisão de emitir dívidas, além de 

outras variáveis de controle para demonstrar a falta de influência única do deficit de fluxo e 

caixa. Essa análise foi realizada em duas etapas. Na primeira, a variação da dívida foi 

analisada, conforme modelo tradicional estrito da Pecking Order. Na segunda etapa, a 

variação de dívida foi mensurada em função do sentimento, no intuito de verificar se, sob 

otimismo, a gestão modificava sua decisão de emissão de dívidas. Os resultados da primeira 

etapa são apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Análise da ocorrência da Pecking Order (modelo tradicional) 

  
Nota: ΔD: Variação da dívida; DEF: Deficit de fluxo e caixa; HOR: Horizonte (mensurado pelo Turnover); Lev: Endividamento; ROA: 
Retorno do Ativo; G: Crescimento das receitas; FCO: Fluxo de Caixa Operacional; Tam: Logaritmo natural do ativo total, representando 

o tamanho da empresa; * significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%; erros robustos à heterocedasticidade e 

autocorrelação dos resíduos. 

 Sem Controle Controle de 

Setor e ano 

Controle de 

Setor, ano e 

Horizonte 

Todos os 

controles e 

interações 

Deficit de Caixa t 0,091*** 0,089*** 0,090*** 0,091*** 

Horizonte t-1   -0,018*** -0,017 

Endividamento t-1    -0,003 

Retorno do Ativo t-1    -0,017** 

Crescimento t-1    0,000 

Fluxo de Caixa Operacional t-1    -0,014 

Tamanho t-1    0,001 

Horizonte t-1 *Endividamento t-1    -0,010 

Horizonte t-1 * Retorno do Ativo t-1    0,045 

Horizonte t-1 *Crescimento t-1    -0,021 

Constante 0,002*** 0,007 0,009** -0,001 

Dummy de Setor / Dummy de Ano Não / Não Sim / Sim Sim / Sim Sim / Sim 

Número de observações 5395 5395 5395 5395 

R
2
 / R

2
 Ajustado 0,074 / 0,073 0,103 / 0,100 0,106 / 0,103 0,109 / 0,105 

Estatística F 428,523*** 38,578*** 37,473*** 26,184*** 

 

 Os resultados da Tabela 3 demonstram, em todos os modelos um coeficiente βPO 

diferente de zero (coeficientes estatisticamente significativos). Por outro lado, esses mesmos 

coeficientes também apresentam valores diferente de 1, pois são próximos apenas 10% (βPO= 

0,091 / 0,089 / 0,090 / 0,091), contrariando hipótese do Pecking Order. Para a Teoria do 

Pecking Order, 100% do deficit de fluxo de caixa deve explicar a variação de dívida.  O 

coeficiente do intercepto (constante), esperado ser igual a zero, também contraria a teoria do 

Pecking Order. 

 Nesse contexto, quando βPO é diferente de 1, há uma indicação de outras motivações 

para a variação da dívida além do deficit de fluxo de caixa. Nesta pesquisa, essas motivações 

são relacionadas ao horizonte de investimento das empresas, individualmente, e em conjunto 

com outras características da empresa. Para fins de análise da hipótese de pesquisa H1a, esses 

resultados são esperados, porém não são suficientes para indicar os pressupostos da Teoria de 

Catering. Para tal, a decisão do gestor, influenciada por otimismo (mispricing), teria relação 

com o horizonte de investimento da empresa. O horizonte de investimento, representado pelo 

Turnover (β1= -0,018), apresenta significância estatística no terceiro modelo apresentado na 

Tabela 3, mas não persiste para o quarto modelo. 

 Na Tabela 4, a variação da dívida foi mensurada em função do sentimento, conforme 

metodologia proposta na Seção 3.3. Assim, a variação da dívida foi regredida contra o 

sentimento do investidor, gerando o valor da dívida em função do sentimento, após a 

aplicação dos coeficientes obtidos na regressão realizada em cada empresa da amostra. Nesse 

caso, por ser influenciado pelo mispricing ocorrido em momento de otimismo, o gestor 

tenderá a mudar a estratégia teórica da Pecking Order, passando a cumprir os pressupostos da 

Teoria de Catering, ao agir em prol de investidores de curto prazo. 
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Tabela 4 – Análise da ocorrência da Pecking Order (modelo em função do sentimento) 

  
Nota: ΔD: Variação da dívida; DEF: Deficit de fluxo e caixa; HOR: Horizonte (mensurado pelo Turnover); Lev: Endividamento; ROA: 
Retorno do Ativo; G: Crescimento das receitas; FCO: Fluxo de Caixa Operacional; Tam: Logaritmo natural do ativo total, representando 

o tamanho da empresa; * significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%; erros robustos à heterocedasticidade e 

autocorrelação dos resíduos. 

 Sem Controle Controle de 

Setor e ano 

Controle de 

Setor, ano e 

Horizonte 

Todos os 

controles e 

interações 

Deficit de Caixa t 0,001 0,001 0,002 0,003 

Horizonte t-1   -0,007 *** -0,004* 

Endividamento t-1    -0,002 

Retorno do Ativo t-1    0,000 

Crescimento t-1    0,004* 

Fluxo de Caixa Operacional t-1    0,000 

Tamanho t-1    0,000 

Horizonte t-1 *Endividamento t-1    -0,008 

Horizonte t-1 * Retorno do Ativo t-1    0,018** 

Horizonte t-1 *Crescimento t-1    -0,017 

Constante 0,000 -0,001 0,000 -0,002 

Dummy de Setor / Dummy de Ano Não / Não Sim / Sim Sim / Sim Sim / Sim 

Número de observações 5395 5395 5395 5395 

R
2
 / R

2
 Ajustado 0,000 / 0,000 0,016 / 0,013 0,027 / 0,024 0,034 / 0,030 

Estatística F 1,929 5,483*** 8,763*** 7,566*** 

 

 Conforme proposto pela hipótese de pesquisa H1a, os pressupostos da Teoria do 

Pecking Order se modificam, quando o gestor está sujeito a otimismo do mercado. O fato de 

o deficit de fluxo de caixa não apresentar significância estatística em nenhum modelo revela 

haver a emissão de dívida para fins alheios ao suprimento do deficit de fluxo de caixa. A 

Tabela 4 também evidencia a emissão de mais dívidas quando empresas mais rentáveis 

possuem horizonte de investimento curto (β8 = 0,018) e quando há crescimento de receitas no 

trimestre anterior (β4 = 0,004). Isoladamente, empresas com horizonte curto apresentam 

redução da emissão de dívidas (β1 = -0,007 e -0,004). 

 Os resultados encontram similaridade aos achados de Iquiapaza, Amaral e Araújo 

(2008), ao identificar influência do deficit de fluxo de caixa na emissão de dívidas, mas não 

uma relação exclusiva como pressuposto por Shyam-Sunder e Myers (1999). Associa-se 

também ao fato de a rentabilidade se apresentar negativamente relacionada à emissão de 

dívidas (β3= -0,017 – Tabela 3). Essa relação negativa entre a rentabilidade e a emissão de 

dívidas, componente dos pressupostos da Pecking Order (empresas mais rentáveis se 

financiam com retenção de lucro), também foi evidenciada em outras pesquisas (Correa, 

Basso, & Nakamura, 2013; David, Nakamura, & Bastos, 2009; Iquiapaza et al., 2008) no 

cenário brasileiro. Quanto aos resultados relativos à emissão de dívida em função do 

sentimento do investidor (Tabela 4), os resultados encontram proximidade com Antoniou, 

Guney e Paudyal (2008), por revelar a influência do ambiente econômico na estrutura de 

capital das empresas. Embora com abordagens diferentes, esta pesquisa se insere dentre as 

pesquisas com interesse em buscar evidências da influência de fatores exógenos às firmas 

(Morck et al., 1990) nas suas decisões de financiamento. 

 

4.2 Testes de Robustez 

 Nesta seção são apresentados testes de robustez para avaliar a consistência dos 

resultados frente a segregação de amostra por outras características, uso de proxy alternativa 

para sentimento do investidor, winsorização e balanceamento do painel, conforme Tabela 5. 
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Tabela 5 – Sensibilidade dos resultados da hipótese H1 

 

Nota: Kd: Custo de capital de terceiros em função do sentimento; Cpx: Capex em função do sentimento; HOR: Horizonte (mensurado pelo Turnover); Lev: Endividamento; ROA: Retorno do Ativo; G: Crescimento das 

receitas; FCO: Fluxo de Caixa Operacional; Tam: Logaritmo natural do ativo total, representando o tamanho da empresa; * significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%; Todas as variáveis 
apresentaram estacionariedade; Termo da constante omitido da tabela. 

 

Mispricing Ciclo de Vida 
Proxy 

Alternativa 
Winsorizada 

Painel 

Balanceado Alto 

Mispricing 

Baixo 

Mispricing 
Maduras Novas Crescimento 

Não 

Maduras 

Kdt-1 0,330*** 0,469*** 0,662*** 0,141 0,572*** 0,098 0,837*** 0,259** 0,622*** 

HORt-1 0,141* -0,258*** -0,104 -0,312*** 0,068* -0,363*** -6,292*** -0,286*** 0,003 

Cpxt-1 -0,005 0,033 0,005 -0,048 0,007 0,004 -0,024* -0,022 <0,000 

Levt-1 -0,012 -0,018 -0,003 -0,022 0,004 -0,150 0,017 0,005 <0,000 

ROAt-1 -0,099** -0,014 0,013 -0,014 -0,008 0,056** -0,002 -0,125 0,004* 

Gt-1 -0,008 -0,016 0,036 -0,034 0,008 -0,060 -0,014 0,116 <0,000 

FCOt-1 -0,021 -0,228* -0,078 -0,118 0,017 -0,181 0,067* -0,120 0,001 

Tamt-1 0,002 -0,001 0,001 0,001 <0,001 0,001 -0,005*** -0,001 <0,001 

HORt-1 * Cpxt-1 -0,224 -0,486 -0,185 -0,097 -0,205** -0,509 0,389*** x-x -x- 

HORt-1 * Lev t-1 -0,462** 0,713*** -0,125 0,828** -0,169** 0,671*** -0,151 0,139 -0,008 

HORt-1 * ROAt-1 0,622 -0,179** 0,433 0,069 0,191 -1,185** 0,262** -0,667 0,017 

HORt-1 * Gt-1 0,353 -0,261 0,887 -0,385 -0,372 0,063 -0,718** -0,734 -0,012 

HORt-1 * FCOt-1  0,276 0,778 2,663 0,808 0,589 0,602 0,307 0,190 -0,056 

Dummy (Setor / Ano) Sim / Sim Sim / Sim Sim / Sim Sim / Sim Sim / Sim Sim / Sim Sim / Sim Sim / Sim Sim / Sim 

VIF médio x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x 2,81 

Número de observações 2377 2387 1252 813 301 1758 5038 5101 2144 

R
2
 / R

2
 Ajustado x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x 0,438 / 0,431 

Estatística F x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x 61,165*** 

Nº de Instrumentos / Grupos 97 / 168 97 / 164 68 / 201 97 / 157 77 / 118 97 / 219 141 / 242 96 / 242 x-x 

Teste de Wald (p-value) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x-x 

Arellano/Bond – AR1 / AR2 0,011 / 0,195 0,018 / 0,197 0,096 / 0,317 0,043 / 0,720 0,042 / 0,255 0,096 / 0,573 0,010 / 0,937 0,001 / 0,339 x-x 

Hansen / dif-Hansen 0,095 / 0,620 0,179 / 0,577 0,366 / 0,470 0,582 / 0,817 0,992 / 0,993 0,352 / 0,267 0,172 / 0,989 0,150 / 0,627 x-x 
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 Os resultados da hipótese de pesquisa H1 (Tabela 2) convergiram com a noção de 

haver redução do custo de capital de terceiros em momentos otimistas, em prol de 

investidores de curto prazo. Convergem com essa hipótese o fato e empresas possuírem maior 

fluxo de caixa operacional e crescimento nas vendas no trimestre anterior. Porém, quando as 

empresas possuem curto horizonte e maior endividamento, o custo e capital de terceiros 

aumenta. Esse contexto é analisado na Tabela 5, sob outras perspectivas. 

 A sensibilidade dos resultados apresentados na Tabela 5 convergem com aqueles 

quando a amostra é composta por empresas com baixo mispricing. Nessa amostra, a hipótese 

de haver redução do custo de capital de terceiros em prol de investidores de curto prazo 

também não é rejeitada, além do fato de a interação entre o horizonte de investimento e o 

endividamento aumentarem o custo de capital de terceiros. Empresas com alto mispricing, por 

outro lado apresentam comportamentos opostos quando se avalia a proposição da hipótese de 

pesquisa 1 (H1). O fato de os pressupostos da Teoria de Catering acontecerem apenas entre 

empresas com baixo mispricing sugere a noção de que o valor de mercado das empresas com 

alto mispricing ou estão em seus níveis mais elevados, não sendo possível para a gestão 

induzir o seu aumento com investimento. Fato diferente quando as empresas possuem maior 

espaço para aumentar seu valor de mercado em função do sentimento – baixo índice market-

to-book. 

 Quanto aos estágios de ciclo de vida, os resultados das empresas novas possivelmente 

influenciaram os resultados da amostra com empresas não maduras (novas + crescimento). Os 

resultados das empresas novas convergiram aos resultados anteriormente apresentados, 

demonstrando a sensibilidade das empresas novas ao fato de conseguirem reduzir seu custo de 

capital de terceiros, baseado no horizonte de investimento de seus investidores. O fato de a 

empresa ser nova implica no aumento de seu custo de capital de terceiros, mesmo quando 

possuem horizonte curto, quando as empresas são mais endividadas. Assim, os resultados 

apresentados são sensíveis às empresas novas. 

 A proxy alternativa apresenta resultados convergentes ao sentimento do investidor 

com variáveis do mercado de capitais, ao apresentar o coeficiente relativo ao horizonte de 

investimento (β2,ICC=-6,292) negativo. Os resultados também são robustos à outliers, 

considerando a winsorização das variáveis explicativas, quando é avaliada a Hipótese de 

pesquisa 1 (H1), conforme coeficiente (β2,Winsorizada=-0,286) apresentado na Tabela 5. 

Entretanto na amostra com painel balanceado, a maioria dos coeficientes não apresentaram 

significância estatística.  Destaca-se o fato de o endividamento, nesses testes de sensibilidade 

não ter apresentado sinal negativo, como nos resultados iniciais, mas, no caso do ICC, é 

sugerida uma redução no custo de capital de terceiros em empresas com maiores ativos 

(β8,ICC=-0,005) e quando empresas com curto horizonte de investimento possuem crescimento 

de receitas (β12,ICC=-0,718). 

 Aspectos positivos como aumento no fluxo de caixa operacional (β7,ICC=0,067) e 

associação do horizonte de investimento com o CAPEXfS (β9,ICC=0,389) e a Rentabilidade 

(β11,ICC=0,262) aumentam o custo de capital de terceiros em função do otimismo retratado 

pelo índice de confiança do consumidor. Nesse caso, há a sugestão de que o otimismo do 

ICC, juntamente com fatores positivos para a empresa (investimento em CAPEX, 

rentabilidade e aumento do fluxo de caixa operacional) contribuem para os investidores de 

curto horizonte de investimento captarem dívidas mais caras. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Seguindo os pressupostos da Teoria de Catering, esta pesquisa assume a habilidade do 

gestor em identificar a ocorrência do mispricing de sua empresa e tomar decisões de 

financiamento voltadas aos investidores de curto horizonte de investimento. Adotou-se, 

portanto, o pressuposto de que um índice de sentimento, criado com variáveis relacionados ao 
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mercado acionário brasileiro fosse capaz de indicar o momento (timing) de mercado para as 

tomadas de decisões com vistas a aproveitar a valoração da empresa e obter dívidas mais 

baratas. O horizonte de investimento, mensurado pelo Turnover das ações, associado à 

decisão de financiamento tomada em função do sentimento, permitiu avaliar a hipótese de que 

a gestão da empresa opta por dívidas mais baratas, aproveitando altas no sentimento do 

investidor, em prol de investidores de curto prazo. Adicionalmente, ao testar a teoria do 

pecking order, considerando o efeito do sentimento investidor, avaliou-se a hipótese de 

pesquisa complementar, com a proposição de que a hierarquia proposta pela Teoria do 

Pecking Order é revertida, em prol de investidores de curto prazo, dada a emissão de dívidas 

em função do sentimento do investidor. 

 Os pressupostos da Teoria de Catering foram observados, considerando a redução das 

despesas financeiras em momentos de otimismo, influenciada pelo o aumento Turnover, 

denotando a busca por dívidas mais baratas em períodos de mispricing em prol de 

investidores de curto prazo. A redução do custo de capital de terceiros também foi 

impulsionada para empresas com maior fluxo de caixa operacional e com horizonte curto 

associado ao crescimento de receitas (interação) no trimestre anterior. As evidências mostram 

um aumento do custo de capital de terceiros quando empresas de curto horizonte são mais 

endividadas.  

 Esse aspecto não tradicional para emissão de dívidas encontra suporte nos achados 

relacionados à Teoria Pecking Order, obtidos pela estimação do seu modelo estático no 

intuito de avaliar se a emissão de dívidas acontecia, exclusivamente, para cobrir do deficit 

financeiro. Foi evidenciada a existência de outros fatores, além do deficit financeiro, para 

emissão de dívidas, dentre eles, a rentabilidade e o horizonte de investimento. A relação 

negativa com a rentabilidade é esperada, pois empresas mais rentáveis emitem menos dívida 

por se financiarem com lucros retidos, conforme a Teoria do Pecking Order. Já a relação com 

o horizonte de investimento indica uma menor variação da dívida quando horizonte de 

investimento é mais curto, revelando a fuga de dívidas por encarecer o custo de capital de 

terceiros, conforme mencionado.  

 Adicionalmente, estimou-se o valor esperado da variação de dívidas em função do 

sentimento, nos moldes realizados na hipótese 1 (H1). Ao aplicar o modelo estático do 

Pecking Order, verificou-se não haver, sob condições de otimismo, relação entre o deficit de 

caixa e a emissão de dívidas. Permaneceu a relação com o horizonte de investimento. A 

dívida, sob sentimento otimista, passa a ser emitida quando há crescimento das receitas e 

quando o horizonte de curto de investimento está associado a uma maior rentabilidade das 

empresas. Assim, a Teoria do Pecking Order, confirmando achados de outras pesquisas, não 

foi revelado no mercado brasileiro em seu modelo tradicional. Ao inserir o efeito do otimismo 

do mercado de capitais o rompimento da hierarquia de financiamento também se confirma. 

 Os testes de robustez realizados indicaram a consistência dos resultados ao segregar a 

a amostra por mispricing, revelando que apenas empresas com baixo índice market-to-book 

(baixo mispricing) possuem custo de capital menor quando as empresas possuem mais 

investidores de curto horizonte de investimento. Empresas com alto mispricing possuem 

menor custo e capital de terceiros quando são mais rentáveis e quando possuem curto 

horizonte de investimento e endividamento. Quanto aos estágios de ciclo de vida, apenas as 

empresas não maduras, influenciadas pelas novas, possuem resultados convergentes com os 

resultados anteriormente apresentados. O uso de ICC como proxy alternativa para o 

sentimento do investidor e a winsorização dos dados também não modificam os resultados. 

Ao balancear o painel de dados, os resultados não apresentam significância. 

 As contribuições decorrentes dos resultados são decorrentes da inserção da Teoria de 

Catering nas discussões sobre o processo decisório nas empresas e da inclusão do horizonte e 

investimento como fator explicativo para decisões. Com base nos resultados é possível indicar 
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implicações práticas como a observação de características como endividamento, ciclo de vida 

e nível de mispricing na observação do custo de capital de terceiros das empresas. A depender 

da característica, o custo de capital de terceiros das empresas pode ser subavaliado em 

momentos de otimismo. 
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