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RESUMO 

Este trabalho investiga a influência da governança corporativa sobre a escolha das fontes 

financiadoras das empresas, ou seja, sua estrutura de dívida. Para tanto, foi proposta uma 

modelagem com dados em corte transversal com 236 empresas de capital aberto. Os resultados 

mostraram que empresas com níveis mais elevados de governança corporativa tomam mais 

recursos por meio de títulos corporativos, ao passo que essa relação mostrou-se negativa para 

recursos tomados junto a fontes financiadas pelo governo. A governança corporativa não se 

mostrou relevante para o endividamento junto a bancos ou para captações externas. Foi 

observado que empresas com níveis mais elevados de governança tendem a endividar-se, 

simultaneamente, por meio de múltiplas fontes, o que pode ser indicativo da maior 

acessibilidade ao mercado de crédito para essas empresas, corroborando o modelo teórico de 

assimetria de informações. 

 

Palavras-chave: governança corporativa; estrutura de dívida; assimetria de informação. 

 

Área temática do evento: Mercados Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC). 

 

1 INTRODUÇÃO 

Muito pouco se sabe acerca das razões que conduzem a escolha das empresas em relação 

as suas fontes financiadoras. Os fatores determinantes para a captação de recursos por meio de 

bancos, títulos corporativos ou captações externas são ainda pouco conhecidos. Também é 

necessário reconhecer que há empresas que não optam por uma fonte de financiamento 

específica, mas promovem um mix utilizando, simultaneamente, várias fontes de financiamento 

(BOOT; THAKOR, 1997; REPULLO; SUAREZ, 1997; DEMARZO; FISHMAN, 2007; 
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RAUH; SUFI, 2010). Investigações dessa natureza são relevantes em razão de suas implicações 

práticas para a gestão financeira das empresas, tendo em vista que os diferentes instrumentos 

de captação apresentam aspectos distintos relativos aos custos de transação, acessibilidade às 

fontes financiadoras, maturidade da dívida, necessidade de ativos colaterais como garantia de 

pagamento, disponibilidade de informações ao mercado, impacto sobre o fluxo de caixa, 

incentivo aos gerentes entre outros. Essa questão mostra-se ainda mais pertinente ao considerar 

o caso brasileiro, pelo fato de haver significativa intervenção governamental no mercado de 

crédito, na forma de empréstimos concedidos às empresas por meio do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), conforme ressaltou Lucinda (2004). 

Além de haver implicações práticas para a gestão das empresas, o estudo da estrutura 

de dívida corporativa possui um arcabouço teórico bastante rico e pouco validado 

empiricamente no Brasil. A revisão da literatura sobre esse tema mostrou que há importantes 

associações entre os fatores que conduzem a composição da estrutura de dívida das empresas e 

a qualidade e quantidade das informações disponibilizadas ao mercado (DIAMOND, 1984, 

1991; FAMA, 1985; RAJAN, 1992; PARK, 2000). 

Os bancos, em razão do acesso privilegiado as informações da empresa, apresentam 

maior capacidade de monitoramento de suas ações, o que, consequentemente, poderia 

desestimular a tomada de decisão do gestor em questões que envolvem assumir níveis mais 

elevados de risco (FAMA 1985; PARK, 2000). Nesta perspectiva, empresas com necessidades 

de monitoramento advindas de problemas de agência ou de assimetria de informações junto ao 

mercado tenderiam a optar pelo endividamento bancário. 

 Krishnaswami, Spindt e Subramaniam (1999) examinaram o impacto dos custos de 

transação, da regulação, da assimetria de informação e de conflitos de agência sobre a escolha 

entre a dívida por meio de títulos e a dívida privada. Os autores identificaram que as empresas 

com maior porte e com maior volume de lançamento de dívida são favorecidas pelos ganhos de 

economia de escala relacionados aos custos de transação e se endividam mais por meio de 

títulos públicos. O estudo de Hadlock e James (2002) constatou que empresas sub-avaliadas 

pelo mercado tendem a preferir o endividamento bancário, tendo em vista a capacidade do 

banco de avaliar com maior acurácia o valor real da empresa, reduzindo, desse modo, a 

assimetria de informações. À vista disso, Diamond (1989, 1991) defende que empresas que 

apresentam maior assimetria de informação tendem a endividar-se mais por meio de bancos, ao 

passo que empresas maiores tendem a buscar recursos por meio de títulos corporativos. 

Isso ocorre em razão de os novos tomadores iniciarem seu processo de aquisição de 

reputação por meio de dívidas passíveis de monitoramento (bancárias), para então, num 

segundo momento, trocarem tais dívidas por outras de colocação pública. O histórico de 

monitoramento passado favorece a redução do risco moral e a assimetria de informações, 

permitindo o endividamento por meio de fontes não bancárias. Os tomadores de empréstimos 

que dependem do monitoramento por meio de empréstimos bancários são aqueles classificados 

como de médio risco, pois esta classificação de risco é muito baixa para produzir efeitos de 

reputação que eliminem o risco moral, mas é alta o suficiente para que o risco moral seja 

eliminado pelo monitoramento. 

Em síntese, a revisão da literatura sobre esse tema é robusta em argumentos que 

associam a assimetria de informações à escolha das fontes financiadoras da empresa. Contudo, 

uma das dificuldades relacionadas a mensuração da assimetria de informações se pauta em 

como mensurar essa variável na pesquisa empírica. 

Tendo em vista que a adoção de práticas de governança corporativa exigem maior 

transparência e disponibilidade de informações, é possível afirmar que empresas que possuem 

níveis mais elevados de governança corporativa reduzem sua assimetria de informações junto 

ao mercado, e nessa perspectiva, quanto maior a qualidade da governança corporativa, menor a 

assimetria de informações, e essa relação pode influenciar a escolha da empresa em relação as 
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suas fontes financiadoras. Deste modo, a pergunta norteadora desse trabalho foi assim definida: 

A qualidade da governança corporativa é fator que influencia a escolha da empresa em relação 

às suas fontes financiadoras? Ao responder essa questão, espera-se lançar luz sobre um tema 

pouco investigado no Brasil e que apresenta importantes repercussões práticas e teóricas para a 

gestão organizacional. 

Este trabalho está estruturado de forma que após a introdução apresenta-se o referencial 

teórico abordando a diversidade da estrutura da dívida, a assimetria de informação e a 

governança corporativa. Na sequencia, são apresentados os procedimentos metodológicos e a 

análise dos resultados e, por fim, as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Diversidade da Estrutura de Dívida 

A estrutura de dívida de uma empresa pode ser compreendida como a forma pela qual a 

empresa compõe seu endividamento, escolhendo dentre os diversos instrumentos e fontes de 

dívida disponíveis no mercado. 

A revisão da literatura mostrou que são escassos os estudos e pesquisas dedicados à 

compreensão da forma pela qual as empresas escolhem suas fontes de recursos e estruturam 

suas dívidas. (FAMÁ; FIGUEIREDO, 2007; RAUH; SUFI, 2010; COLLA; IPPOLITO; LI, 

2011). Dentre os poucos estudos que se dedicaram a investigar esta temática, destacam-se os 

trabalhos de Jonhson (1997) e de Denis e Mihov (2002), que detalharam a estrutura de 

endividamento das empresas estabelecendo diferenças entre 3 tipos de dívida: dívida bancária, 

dívida não bancária e dívida por meio de colocações públicas de títulos corporativos. O trabalho 

de Rauh e Sufi (2010) pode ser apontado como pioneiro ao promover uma categorização mais 

profunda dos diversos instrumentos de dívida, propondo sete tipos diferentes de dívida que 

podem compor o capital de terceiros. As categorias de dívida estabelecidas pelos autores foram: 

i) dívida bancária; ii) títulos de dívida; iii) dívida programada (que são isentas de registro no 

Securities and Exchange Commission); iv) colocações privadas (que abrangem dívidas que não 

estavam sob 45 a regra 144A ou títulos de classificação ambígua); v) títulos de dívida 

conversível; vi) dívidas com garantia em bens imóveis ou equipamentos; e por fim, a categoria 

“outros”, que incluiu dívidas não classificadas nas categorias acima descritas. De forma 

semelhante, Colla, Ippolito e Li (2011), estabeleceram cinco categorias de dívida, saber: i) notas 

comerciais (commercial paper); ii) linhas de crédito rotativo (revolving credit facilities); iii) 

empréstimos bancários (term loans); iv) títulos sênior e subordinados; e por fim, v) 

arrendamentos de capital. 

A distinção entre fontes de dívida privada e por meio de títulos de dívida corporativa, 

pode ser apontada como clássica nos estudos dedicados à compreensão da forma pela qual as 

empresas escolhem suas fontes de dívida (EASTERWOOD; KADAPAKKAN, 1991; 

CHEMMANUR; FULGHIERI, 1994; CAREY; POST; SHARPE, 1996; HOUSTON; JAMES, 

1996; KRISHNASWAMI et al., 1999; HADLOCK; JAMES, 2002; LUCINDA; SAITO, 2005; 

FAMA; FIGUEIREDO, 2007). 

Lucinda (2005) lembra que o sistema financeiro brasileiro possui um baixo 

desenvolvimento quando comparado a outros sistemas financeiros mundiais, sobretudo quando 

utilizados o crédito ao setor privado e o mercado de capitais como parâmetros de comparação. 

Por outro lado, no que se refere à concessão de crédito ao setor privado, por meio de bancos de 

desenvolvimento, o Brasil apresenta um desenvolvimento superior quando comparado a outros 

países com sistema financeiro semelhante. Dentre os bancos de desenvolvimento que atuam no 

país, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é o mais 

proeminente. O sistema BNDES é, segundo Lucinda (2004), o principal instrumento de 

intervenção do governo no sistema de concessão de crédito ao setor privado. 
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Além da diversidade de instrumentos de financiamento que pode estar presente na 

estrutura de dívida das empresas, é possível observar o uso simultâneo de diferentes 

instrumentos de dívida. Em um estudo realizado em 305 empresas, Rauh e Sufi (2010) 

identificaram que aproximadamente três quartos delas utilizavam, simultaneamente, dois ou 

mais tipos de dívida. Este resultado se revelou consistente com os modelos teóricos que 

preveem o “espalhamento” do endividamento entre fontes distintas, como forma de mitigar 

problemas de agência, logo, os modelos propostos por Diamond (1993), Park (2000), DeMarzo 

e Fishman (2007) corroborados pela pesquisa. Por fim, Rauh e Sufi (2010) concluíram que a 

estrutura de endividamento era marcada pela heterogeneidade. 

Não obstante a potencial diversidade dos instrumentos de dívida das empresas, a revisão 

da literatura mostrou que os modelos teóricos relativos ao tema estrutura de capital, em geral, 

tratam o capital de terceiros como uma fonte de recursos uniforme e homogênea. Uma parte 

considerável das pesquisas acadêmicas sobre o endividamento das empresas, conforme ressalta 

Johnson (1997), não faz distinção entre dívida privada (junto a bancos, por exemplo) e títulos 

de dívida (debêntures e commercial paper) e uma das razões para que isso ocorra pode estar 

relacionado a busca por um modelo de mais fácil tratamento ou ainda pela ausência ou limitação 

de informações. 

Contudo, é necessário ressaltar que há diferentes instrumentos de dívida que participam 

da composição do capital de terceiros, com características distintas em vários aspectos, tais 

como: origem dos recursos, maturidade, colateralidade, acessibilidade, prioridade de 

recebimento e impacto sobre o fluxo de caixa, custos de transação, incentivos aos gerentes entre 

outros. Dessa forma, ao tratar o endividamento junto a terceiros como uma fonte de recursos 

uniforme, tais características diferenciadoras são ignoradas, quando são, na verdade, 

potencialmente relevantes para a compreensão da forma pela qual as empresas estruturam sua 

política de capital (JOHNSON, 1997; DENIS; MIHOV, 2002; RAUH; SUFI, 2010; COLLA; 

IPPOLITO; LI, 2011). 

 

2.2 Estrutura de Dívida, Assimetria de Informações e a Governança Corporativa 

A assimetria de informação, segundo Stiglitz (1985), surge entre dois agentes quando 

um deles possui informações que não são de conhecimento do outro.  Harris e Raviv (1991), 

expõem que, em geral, os administradores possuem mais informações relativas à empresa do 

que seus proprietários, logo, há uma diferença na qualidade e na quantidade de informações 

entre ambos, fato esse que pode gerar conflitos de interesses entre eles. Essa relação é o escopo 

de estudo da Teoria da Agência. 

A assimetria de informações também é observada entre agentes internos e externos à 

empresa. Um dos seus efeitos, segundo apontado por Myers e Majluf (1984), está na 

precificação incorreta no valor das ações, uma vez que os investidores possuem menos 

informações sobre a empresa. A assimetria de informação, segundo Akerlof (1970), pode ser 

considerada como uma falha do mercado, que pode afetar as decisões relacionadas à alocação 

de recursos.  

A assimetria de informações entre a empresa e o mercado pode influenciar a escolha da 

fonte de endividamento. Se uma empresa com boas perspectivas futuras é subavaliada pelo 

mercado, o levantamento de recursos por meio do mercado de capitais pode ser mais caro do 

que deveria, o que favorece o endividamento por meio de bancos. Em razão de sua capacidade 

de monitoramento e de acesso à informação privilegiada, o endividamento por meio de bancos 

pode sinalizar ao mercado que a empresa possui boas perspectivas. Corroborando esta 

afirmação, James (1987) e também Lummer e McConnell (1989) verificaram que empresas que 

anunciavam a obtenção de novas linhas de crédito tinham suas ações valorizadas pelo mercado. 

Entretanto, empresas com alta qualidade de crédito ou com pouca assimetria de informação 

podem não se beneficiar de um endividamento por meio de bancos. 
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Nessa direção, Diamond (1989, 1991) enfatizou a relação entre a assimetria de 

informações e a escolha da fonte financiadora por parte da empresa e observou que, quanto 

maior a assimetria de informações sobre uma empresa, maior a tendência ao endividamento por 

meio de fontes de financiamento privadas. Este autor propôs, em 1991, um modelo predizendo 

que novos tomadores irão iniciar seu processo de aquisição de reputação por meio de dívidas 

passíveis de monitoramento (bancárias), para então, num segundo momento, trocar tais dívidas 

bancárias por outras de colocação pública. Isso ocorre em razão do histórico de monitoramento 

passado favorecer a redução do risco moral e a assimetria de informações, permitindo o 

endividamento por meio de fontes não bancárias. Os tomadores de empréstimos, que dependem 

do monitoramento por meio de empréstimos bancários são classificados como de médio risco, 

tendo em vista que esta classificação de risco é muito baixa para produzir efeitos de reputação 

que eliminem o risco moral, mas é alta o suficiente para que o risco moral seja eliminado pelo 

monitoramento. 

Diamond (1989) defende que a análise de problemas de incentivo no mercado de dívidas 

é mais severa nos primeiros anos da empresa, uma vez que há pouco registro de sua atuação no 

mercado, e desta forma, as taxas de juros tendem a ser mais altas. Por conseguinte, tais taxas 

tendem a reduzir à medida que o tomador de empréstimos adquire uma boa reputação, como 

resultado da menor assimetria de informação e da redução do risco moral. A reputação é 

entendida como algo que emerge ao longo do tempo, sendo um aprendizado acerca das 

características de um agente. A seleção adversa torna-se menos severa à medida que é possível 

traçar um histórico de boa reputação. 

Dentre as formas de minimizar a assimetria de informações entre a empresa e o mercado, 

está adoção de práticas de governança corporativa que definem e disciplinam os papéis dos 

envolvidos na gestão da empresa, tornando a gestão mais transparente além de disponibilizar 

ao mercado maior conteúdo informativo. A maior quantidade de informações disponibilizadas 

publicamente pelas empresas reduz a percepção quanto ao risco, o que favorece a emissão de 

ações e a intensidade com que ocorre a negociação dessas ações (DIERKENS, 1991). 

A adoção de boas práticas de governança requer que as informações sobre a empresa 

sejam evidenciadas em maior quantidade e qualidade, alinhando os interesses dos investidores 

e da administração (TIROLE, 2001), de forma a reduzir o incentivo a divulgação de 

informações incompletas ou distorcidas (LEUZ et al., 2003). Um exemplo são as empresas 

brasileiras que emitem American Depositary Receipts (ADR) e que precisam incorporar as 

recomendações da Sarbenes Oxley como condição para a negociação de suas ações em 

mercados externos. Sayther (2003) lembra que tais recomendações incluem ações mais focadas 

nas práticas de governança corporativa. Deste modo, a simetria de informações reduz o risco 

dos investidores virem a tomar decisões equivocadas e os auxilia na escolha da alocação de 

seus recursos frente as diversas opções de investimento que o mercado oferece (BUSHMAN; 

SMITH, 2001). 

Para Silveira, Perobelli e Barros (2008) é esperado que empresas com melhores níveis 

de governança desfrutem de condições mais vantajosas para captar recursos externos. Tais 

autores observaram que a governança corporativa pode ser determinante para a alavancagem 

financeira, em particular daquelas relacionadas com a dimensão estrutura de propriedade e 

conselho de administração. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo se configura como teórico-empírico ao analisar as relações entre a qualidade 

da governança corporativa, entendida como fator que reduz a assimetria de informações, e a 

escolha por fontes específicas de endividamento. Em relação a abordagem do problema, esta 

investigação se caracteriza como quantitativa-descritiva, por fazer uso de procedimentos 
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estatísticos. Para a coleta de dados foi empregado o levantamento ou survey, com uso de dados 

secundários. Esta seção descreve os procedimentos metodológicos adotados. 

Para fins deste trabalho, a amostra foi composta por empresas não financeiras e de 

capital aberto listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), uma vez que tais 

empresas têm, como uma de suas obrigações legais, a tarefa de disponibilizar dados relativos a 

composição de seu endividamento. Estes dados são disponibilizados por meio de notas 

explicativas em website da Bovespa e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Deste 

modo, compuseram a amostra um total de 236 empresas, cujos dados foram levantados em 

perspectiva temporal de corte transversal relativos ao ano de 2013. Como critério para integrar 

a amostra, a empresa deveria apresentar qualquer nível de endividamento junto a terceiros, 

especificando pelo menos uma fonte financiadora. 

Tendo em vista alcançar os objetivos propostos por esse trabalho, foi testado um modelo 

de regressão multivariada que buscou analisar os fatores explicativos para a qualidade da 

governança corporativa. O modelo testado foi assim descrito: 

 

GCi = α + β1bancosi + β2tcorpi + β3ihhi + β4capexternai + β5divsubi+ β5tamit + β5roai+ εit      

(Equação 1) 

 

A variável dependente Índice de Governança Corporativa (GC) foi incorporada ao 

modelo tendo em vista que seus níveis mais elevados pressupõem maior transparência na gestão 

e portanto, menor assimetria de informações junto ao mercado. Para a composição do índice de 

governança, foi realizado um levantamento acerca das informações das empresas por meio de 

dados secundários, conforme proposto Silveira (2004) que considerou, na construção desse 

índice, quatro dimensões baseadas nos estudos de Jensen (2001) e nas recomendações do código 

de melhores práticas de governança corporativa do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa) e da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a saber: acesso às informações, 

conteúdo das informações, estrutura do conselho de administração e estrutura de propriedade e 

controle. Para mensurar a qualidade da governança corporativa das empresas foram utilizados 

quatro grupos de informações, com 21 questões, conforme Quadro 1. 
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Quadro 1 – Construção do Índice de Governança 

Grupos Questões analisadas 

1. Acesso às 

informações 

1.1 É possível obter o relatório anual (RA) da empresa por meio da internet? 

1.2 A empresa possui website? 

1.3 O website dispõe de documentos relativos a governança corporativa? 

1.4 O website dispõe de apresentações para analistas ou dados que possibilitem projeções 

operacionais e financeiras da empresa? 

1.5 O website é bilíngue? 

1.6 O website possui uma seção de relações com os investidores? 

1.7 As informações foram obtidas sem a necessidade de contato direto com a empresa para 

sua obtenção? 

2. Conteúdo 

das 

informações 

públicas 

2.1 O RA inclui uma seção específica dedicada à implementação de princípios de 

Governança Corporativa? 

2.2 Os demonstrativos são apresentados em US-GAAP ou IAS-GAP? 

2.3 O RA, website ou algum outro documento corporativo apresenta o valor 

adicionado/destruído pelo negócio? 

2.4 A empresa produz e publica seus relatórios financeiros legalmente exigidos na data 

exigida? 

3. Estrutura do 

conselho de 

Administração 

3.1 Os cargos de diretor executivo e presidente do conselho de administração são ocupados 

por pessoas diferentes? 

3.2 A empresa possui um conselho de administração com 5 a 9 membros? 

3.3 Mais que 80% do conselho de administração é composto por conselheiros externos? 

3.4 O conselho de administração possui mandato unificado de um ou dois anos? 

3.5 A empresa possui acordo ou contrato de acionista? 

4. Estrutura de 

propriedade e 

controle 

4.1 A empresa emite apenas ações com direito a voto (ON)? 

4.2 As ações preferenciais correspondem a menos que 50% do total de ações ordinárias? 

4.3 O(s) controlador(es) possui(em) menos do que 70% do total de ações ordinárias? 

4.4 A empresa concede tag along aos detentores de ações preferenciais? 

4.5 A empresa emite ADR e lista suas ações na Bolsa de Nova Iorque? 

Fonte: Silveira (2004) e com base em recomendações do código de melhores práticas de governança corporativa 

do IBGC e da CVM. 

 

Os grupos referem-se ao acesso às informações das empresas, ao conteúdo das 

informações públicas, à estrutura do conselho de administração e à estrutura de propriedade e 

controle. Para obter as informações necessárias à composição do índice foram analisados os 

websites das empresas, o relatório da administração (RA) e as demonstrações financeiras 

publicadas no site da Bovespa. O índice foi criado a partir de 21 questões por meio de respostas 

binárias (0 e 1), sendo 0 para as respostas negativas e 1 para as respostas positivas. O índice foi 

calculado a partir da média das respostas, e dessa forma, quanto mais próximo de 1, maior a 

qualidade da governança corporativa. A resposta para cada pergunta recebeu peso igual em 

razão de serem estes mais fáceis de serem reproduzidos e menos sujeitos à subjetividade dos 

pesquisadores do que índices ponderados (SILVEIRA; PEROBELLI; BARROS, 2008). 

Metodologia semelhante a essa pode ser encontrada em Brown e Caylor (2004), Silveira, 

Perobelli, Barros, (2008), Durnev e Kim (2005), Leal e Silva (2005), Black, Jang e Kim (2006) 

entre outros. 

Quanto as variáveis explicativas, quatro delas foram constituídas por fontes específicas 

de endividamento: bancos (bancos), títulos corporativos (tcorp), dívida subsidiada pelo governo 

(divsub) e recursos captados externamente (capexterna). Outras fontes de financiamento não 

foram incorporadas em razão de se mostrarem pouco expressivas, o que dificultaria a análise 

estatística. As informações sobre a composição do endividamento foram obtidas a partir das 

notas explicativas disponíveis no site da CVM. Além das variáveis de endividamento 
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específico, foi incluída uma variável que mensurou o grau de concentração do endividamento 

por meio da metodologia do índice de Herfindahl-Hirschman (iih), que teve como objetivo 

investigar se as empresas com maior grau de governança corporativa fazem uso de diferentes 

fontes de financiamento simultaneamente ou se tendem a concentrar seu endividamento numa 

única fonte. Como variáveis de controle, foram incluídas variáveis proxies para tamanho e 

lucratividade. As variáveis explicativas são descritas nas linhas que se seguem. 

Bancos (bancos): Os recursos captados por meio desta fonte tinham como origem os 

bancos que atuam no país e que disponibilizam empréstimos em moeda nacional e estrangeira. 

Esta transferência de recursos pode efetivar-se por meio de vários tipos de produtos financeiros: 

cédulas de crédito em seus variados tipos, empréstimos para capital de giro, conta garantida, 

linhas de crédito automático, descontos de duplicatas, operações de vendor e compror, entre 

outras. 

Títulos Corporativos (tcorp): Esta fonte de recursos englobou a captação de recursos 

em moeda nacional, por meio de títulos corporativos de dívida com colocação pública ou 

privada, e passíveis de negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão, e assumiram 

principalmente a forma de debêntures no longo prazo e notas promissórias (commercial paper) 

no curto prazo. 

Dívida Subsidiada (divsub): Esta categoria abrangeu todas as formas de financiamento 

obtido mediante intervenção direta do governo na concessão de crédito ao setor privado, o que 

ocorreu, sobretudo, na forma de crédito por meio de bancos de desenvolvimento, especialmente 

o BNDES. Esta forma de financiamento representa a atuação governamental na estrutura de 

dívida das empresas e se materializa na forma dos seguintes produtos de crédito: EXIM-

BNDES, Finame, BNDES-Prosoft, BNDES-Capital inovador entre outros. Nesta categoria 

também foi inclusa a concessão de crédito por meio da FINEP (Financiadora de Estudos e 

Projetos). 

Dívida de captação externa (capexterna): Nesta categoria estão inclusas todas as 

formas de captação direta de recursos em mercado estrangeiro, excluindo captações em moeda 

estrangeira ocorridas em território nacional. Em geral, observa-se que esta forma de 

endividamento ocorreu por duas formas principais: i) títulos corporativos emitidos no exterior 

na forma de bonds, medium term notes e commercial paper e ii) bancos estrangeiros que 

oferecem linhas de crédito com recursos obtidos no exterior. 

IHH (ihh): Buscando investigar se as empresas com maior qualidade de crédito tendem 

a diversificar seu endividamento ou se o concentram numa única fonte de dívida, foi proposto 

o cálculo do índice de Herfindahl-Hirschman, que foi adaptado para os propósitos desse 

trabalho. Caso uma empresa empregue exclusivamente um único tipo de dívida, o ihh será igual 

a 1. Caso empregue simultaneamente os quatro tipos de dívida testado em iguais proporções, o 

ihh será igual a zero. 

Tamanho (tam): A variável tamanho foi mensurada a partir do logaritmo do ativo total 

e foi inserida nesse estudo em razão de sua importância identificada no trabalho de revisão de 

literatura, que defende que empresas maiores tendem a apresentar níveis mais elevados de 

governança corporativa. 

Lucratividade (roa): A variável lucratividade foi mensurada a partir do quociente entre 

o lucro operacional e o ativo total, e buscou analisar se as empresas mais lucrativas apresentam 

níveis mais elevados de governança corporativa. 

O Quadro 2 apresenta uma síntese das variáveis utilizadas. 
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Quadro 2 – Variáveis utilizadas no estudo e suas definições 

Variáveis independentes Sigla Definição operacional 

Bancos bancos 
Razão da dívida tomada junto a bancos no Brasil pelo ativo 

total. 

Títulos corporativos tcorp 
Razão da dívida tomada por meio de debêntures e commercial 

paper emitidos no Brasil pelo ativo total. 

Dívida subsidiada pelo 

governo 
divsub 

Razão da dívida tomada junto a fontes de crédito subsidiado 

pelo governo e o ativo total. 

Índice de Herfindahl-

Hirschman  
ihh 

Grau de concentração do endividamento que assumiu valores 

entre 1 e 0. 

Tamanho tam Logaritmo natural do ativo total. 

Lucratividade roa Razão do lucro operacional sobre o ativo total. 

Fonte: Os autores (2015). 

 

O modelo foi testado utilizando o software Stata, versão 12 empregando estimadores de 

mínimos quadrados ordinários. Foram analisadas a ocorrência de possíveis violações nos 

pressupostos dos estimadores, mais especificamente a multicolinearidade e a 

heterocedasticidade. 

Tomando como base a revisão da literatura, mais especificamente o modelo teórico da 

assimetria de informações, foram propostas três hipóteses principais: 

H1: Empresas que apresentam maior qualidade de governança corporativa captam mais 

recursos por meio de títulos corporativos. 

H2: Empresas com maior assimetria de informações captam recursos por meio de 

bancos. 

H3: Empresas com níveis mais elevados de governança corporativa possuem acesso a 

fontes de financiamento diversificadas. 

No que se refere a fonte de financiamento subsidiado pelo governo, este estudo adotou 

uma postura exploratória em razão de não haver estudos conduzidos no Brasil sob essa temática 

e que pudessem amparar a proposição de hipóteses. 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

A estatística descritiva apresenta as principais informações a respeito dos dados 

utilizados no processo de investigação, sendo estes dispostos na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Estatística descritiva das variávies 

Variável Sigla Média Desvio padrão Valor mínimo Valor máximo 

Governança corporativa GC 0,7363 0,2017 0,2380 0,9857 

Título corporativo Tcorp 484999.7 1190943 0 9414240 

Bancos Bancos 1627055 4793872 0 4320000 

Dívida Subsidiada Divsub 633066 5028624 0 7670000 

Captação externa Capexterna 7857,63 79967.9 0 1083498 

Índice herfindahl-hirschman Ihh 0,6658 0,2977 0,1267 1 

Tamanho Tam 14.6808 2.03592 8.694 20.7502 

Rentabilidade  Roa 0,4535 32.9851 -13.4195 28.35608 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A média da variável governança corporativa apresentou um valor de 0,73, que variou 

de 0,98 para o valor máximo e 0,23 para seu valor mínimo. As variáveis título corporativo, 

bancos, dívida subsidiada e captação extra tiveram seu valor mínimo igual a zero, esse resultado 

sugere que as empresas não ofertaram títulos corporativos ao mercado, que não realizados 

empréstimos em moeda nacional via bancos, a não existência de financiamento obtido por meio 

da atuação do governo e a não terem sido realizadas captações em mercado estrangeiro. 



 

10 

O modelo de regressão proposto para esse trabalho foi testado por meio de estimadores 

de mínimos quadrados ordinários.  Os resultados obtidos estão descritos na Tabela 2. O teste F 

rejeitou a hipótese de que todos os coeficientes são estatisticamente iguais a zero a 1% de 

significância. O valor de R2 obtido foi igual a 0.4357, o que implica que aproximadamente 

43,57% da variância da variável dependente pode ser explicada pelo modelo.  A análise dos p-

valores indicou que a variável independente tcorp foi significativa a 1%, com efeitos parciais 

positivos, indicando que níveis mais elevados de governança corporativa estão associados a 

tomada de recursos por meio de títulos corporativos.  A variável independente divsub mostrou-

se significativa a 5% e apresentou efeitos parciais negativos, indicando que níveis mais baixos 

de qualidade de governança corporativa estão relacionados a tomada de recursos junto à essa 

fonte. Também foram identificados efeitos parciais negativos em relação à variável ihh, 

mostrando que empresas com mais alto grau de governança corporativa tendem a apresentar 

menores valores de ihh, ou seja, tendem a utilizar mais de uma fonte de financiamento 

simultaneamente.  A variável que mensurou o tamanho da empresa mostrou-se significativa a 

1%, com efeitos parciais positivos, apontando que empresas com maior qualidade de 

governança tendem a apresentar maior porte. Já as variáveis independentes bancos, capexterna 

e roa não se mostram estatisticamente significativas para explicar a variável dependente GC. 

 
Tabela 2 – Variável dependente Governança Corporativa 

Estimação por MQO  Estimação com correção robusta de White 

Variáveis 

independentes 

 

Coeficiente  z P-valor por MQO Coeficiente z P-valor por MQG 

 

Tcorp 0.33977 3.29 0.001 0.33977 2.96 0.003 

Bancos -0.06538 -0.29 0.778 -0.06538 -0.18 0.861 

Divsub -0.4512265 -2.72 0.032 -0.4512265 -3.90 0.000 

Capexterna 0.006015 0.81 0.417 0.006015 1.22 0.223 

Ihh -0.235171 -6.13 0.000 -0.235171  -7.12 0.000 

Tam 0.033150 5.50 0.000 0.033150      4.38 0.000 

Roa 0.000024 0.79 0.429 0.000024 0.98 0.327 

Cons 0.395954 4.06 0.000 0.395954 4.27 0.000 

Fonte: Dados da pesquisa (2015), software Stata versão 12. 

 

Para averiguar o ajuste do modelo e a validade dos resultados encontrados foram 

testados dois tipos de violação dos pressupostos do modelo de mínimos quadrados ordinários: 

multicolinearidade e heterocedasticidade. 

Para analisar a multicolinearidade, foi conduzido o teste VIF (variance inflation fator), 

que mostrou que o modelo não apresenta esse tipo de violação, uma vez que o maior valor de 

VIF encontrado foi 1.47 e segundo esse teste, a multicolinearidade somente está presente para 

valores de VIF iguais ou superiores a 10. Corroborando esse resultado, o menor valor para a 

estatística 1/VIF foi 0,82. 

Para testar a heterocedasticidade, os resultados não foram conclusivos, uma vez que o 

teste de Breush-Pagan apontou para a homocedasticidade dos dados, enquanto o teste de White 

apontou para a existência de heterocedasticidade. Tendo em vista essa divergência nos 

resultados dos testes e por não haver conhecimento sobre a natureza da heterocedasticidade, foi 

conduzida uma correção robusta de White, cujos resultados corroboraram os resultados 

anteriormente obtidos, sendo estes também dispostos na Tabela 2. 

Ao analisar os resultados obtidos, foi possível validar primeira hipótese. Foi observado 

que níveis mais elevados de governança corporativa estão associados ao endividamento por 

meio de títulos corporativos. Tais resultados corroboram os pressupostos de Diamond (1991) 

que defende que menores níveis de assimetrias de informações junto ao mercado favorecem a 
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tomada de recursos por meio de títulos corporativos. Isto ocorre em razão de a empresa passar 

a usufruir dos benefícios advindos da reputação, o que permite o endividamento por meio de 

instrumentos de captação com menor grau de monitoramento. Lucinda (2004) coloca que a 

colocação de títulos junto ao mercado requer a disposição de grande quantidade de informações 

ao mercado, e dessa forma, empresas com mais alto grau de governança teriam maior acesso 

ao mercado de capitais, o que se confirmou na análise empírica dos dados. 

No que tange a segunda hipótese proposta, não foram observadas associações entre a 

captação de recursos junto a bancos e a governança corporativa. Dessa forma, não foi 

corroborada, para o caso brasileiro, a afirmação de Diamond (1991) que defende que quanto 

maior a assimetria de informações sobre uma empresa, maior seu endividamento por meio de 

fontes privadas. Foi observado quem as empresas que reúnem condições para captar recursos 

no mercado de capitais também o fazem junto a bancos. Uma possível explicação para esse 

resultado foi proposta por Besanko e Kanatas (1993) que verificaram que a captação de recursos 

no mercado de capitais pode falhar na ausência de crédito bancário, tendo em vista que o banco 

exerce a função de monitoramento da empresa, e a captação junto a bancos sinaliza boa 

capacidade de pagamento da empresa. Outra possível explicação pode estar associada ao baixo 

desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, que impõe a empresa captar recursos 

também junto a bancos (LUCINDA, 2004). 

O  fato de a variável independente ihh apresentar efeitos parciais negativos em relação 

a variável dependente GC permitiu observar que empresas com mais alto grau de governança 

tendem a utilizar diferentes fontes de financiamento, o que pode ser um indicativo da 

acessibilidade proporcionada por níveis mais elevados de governança corporativa. Em relação 

aos recursos subsidiados pelo governo, foi observada a existência de relações estatisticamente 

significativas em relação a variável dependente com efeitos parciais negativos, mostrando que 

empresas com níveis mais baixos de governança tendem a captar recursos por meio de fontes 

subsidiadas. Tal achado pode ser um indício da atuação do governo no mercado de capitais 

como provedor de recursos para empresas que teriam dificuldades para captar recursos por meio 

de outras fontes dado o baixo nível de disclosure destas empresas. Nesse sentido, a atuação do 

governo pode ser compreendida como um meio para suprir a ausência de um mercado de 

capitais mais eficiente. 

Por fim, foi observado que empresas com níveis mais elevados de governança tendem 

apresentar maior porte, corroborando as afirmações de Diamond (1991), Fama (1985) e 

Nakamura (1992) que defendem que os altos custos relativos ao processo de produção de 

informações são obstáculos para as empresas de pequeno porte. Também não foram observadas 

associações entre o grau de governança das empresas e a rentabilidade do ativo.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou analisar como a governança corporativa poderia influenciar a 

estrutura de dívida das empresas. Foi possível observar que níveis mais elevados de governança 

corporativa efetivamente estão relacionados com a tomada de recursos por meio de títulos 

corporativos e captações externas. Tal achado corrobora o modelo teórico de Diamond (1991), 

que defende relações positivas entre títulos corporativos e níveis mais baixos de assimetria de 

informações. O fato de haver relações estatisticamente significativas entre a variável ihh e 

níveis de governança mais altos sugere que empresas com menor assimetria de informações 

apresentam acesso a fontes de recursos mais diversificadas, o que permite maior flexibilidade 

para a captação de recursos. O uso simultâneo de diferentes fontes de financiamento corroborou 

os achados DeMarzo e Fishman (2007), Boot e Thakor (1997), Repullo e Suarez (1997), Rauh 

e Sufi (2010). 

 Já os recursos tomados por meio de fontes subsidiadas pelo governo mostraram-se 

associados a níveis mais baixos de qualidade de governança, o que pode sugerir que a 
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intervenção do governo no mercado de crédito tem suprido empresas que apresentam 

dificuldades para captar recursos em razão de apresentarem níveis mais elevados de assimetria, 

e portanto, de risco. Nesse sentido, a atuação do governo no mercado de crédito cumpriria uma 

função econômica e social, atendendo especialmente empresas de menor porte, uma vez que 

foram identificadas associações positivas entre o porte da empresa e a qualidade da governança 

corporativa. Contudo, não foi verificado associações entre governança corporativa e 

lucratividade. 

A captação de recursos junto a bancos não se mostrou diretamente influenciada pela 

qualidade da governança corporativa, e uma das razões para isso pode ser o fato de o mercado 

creditício brasileiro ser bastante dependente dos bancos (POVOA; NAKAMURA, 2014), 

mesmo para empresas com maior qualidade de governança. Boot e Thakor (1997) lembram que 

o uso intensivo de fontes bancárias pode ser apontado como um indicador de baixo 

desenvolvimento do mercado de crédito, o que limita o acesso as fontes de financiamento. 

Retomando a pergunta norteadora desse trabalho, que buscou analisar a influência da 

qualidade da governança corporativa sobre a escolha da empresa em relação suas fontes 

financiadoras, foi possível observar que para três das quatro fontes de recursos analisadas foi 

verificada associações entre a qualidade da governança corporativa e a fonte financiadora, com 

exceção da fonte bancária, para a qual a qualidade da governança não se mostrou determinante. 

Assim, níveis mais elevados de governança propiciam a tomada de recursos por meio de títulos 

corporativos e no exterior, ao passo que níveis mais baixos de governança foram associados a 

dívidas subsidiadas pelo governo. 
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