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RESUMO 

Objetiva-se verificar a possível associação entre o custo da dívida e a governança corporativa 

nas empresas listas nos níveis de governança corporativa classificadas em Novo Mercado, nível 

1 e nível 2 da BM&FBovespa no ano de 2015 através de cross section. Os dados foram 

coletados do site da BM&FBovespa e da base de dados  Bloomberg, compondo uma amostra 

de 241 empresas listadas na BM&FBovespa que integram os níveis de governança Novo 

mercado, nível 2, nível 1 e o básico, no ano de 2015. A análise foi através de cross section. 

Verificou-se uma relação negativa entre os índices de governança corporativa da 

BM&FBovespa e o custo da dívida, especialmente no Novo Mercado sugere que melhores 

índices de governança acarretam em menores custos de dívida. 

 

Palavras-chave: Custo da dívida; Governança corporativa; BM&FBovespa; Custo de 

empréstimos 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

1 Introdução 

A relação entre indivíduos nas empresas tem como premissa a maximização da 

utilidade, a qual é tratada pela teoria da agência (Jensen & Meckling, 1976). Nessa sequência, 

objetivando mitigar os conflitos entre esses indivíduos, comumente caracterizados como sendo 

gestores e proprietários, deu-se origem a governança corporativa. Esta por sua vez tenta 

promover maior confiabilidade e transparência na informação decorrente da empresa, de modo 

que gestores e acionistas tenham menos informações privilegiadas. Esse processo de redução 

da assimetria informacional favorece fatores positivos para empresas; dentre elas está o custo 

da dívida. Sengupta (1998) afirma que os financiamentos são uma fonte importante para as 

empresas de capital aberto. Para a literatura, os credores tendem a fornecer juros mais baixos 

para as empresas que apresentam mais informações internas (Lima, 2009; Caroprezzo, 2011; 

Frantz & Interfjord, 2013). 
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Portanto, a presente pesquisa objetiva analisar a relação do custo da dívida nas 

empresas pertencentes aos segmentos de governança corporativa da BM&FBovespa no ano de 

2015. Tendo como problema o seguinte questionamento: as empresas dos segmentos de 

governança da BM&FBovespa apresentam alguma relação com o custo da dívida? 

A pesquisa justifica-se devido à escassez de pesquisas relacionados ao custo da dívida 

no Brasil. Por exemplo, Chui, Kwok e Zhou (2016) investigaram a cultura como variável 

influenciadora no custo da dívida em 33 países e apuraram que nos países subdesenvolvidos, o 

custo de dívida é muito superior aos países desenvolvidos, tendo o Brasil o maior custo de 

dívida dentre a amostra. Outro aspecto é que segundo Céspedes (2010) a América Latina 

apresenta alto endividamento, equiparando-se a de mercados desenvolvidos e as pesquisas 

relacionadas ao tema são escassos no Brasil, com exceção dos trabalhos que aborda, mesmo 

sendo a alavancagem empresarial um fator comum. Também justifica-se pois permitirá agregar 

a literatura ao verificar se os mecanismos de governança corporativa utilizados no Brasil pela 

bolsa de valores seguem os resultados das pesquisas internacionais como de Piot e Missonier-

Piera (2009), Jandik e Mccumber (2013). Céspedes (2010) e La Porta (1997) também relatam 

que os custos de dívida são maiores em países que não apresentam proteções legais fortes para 

os credores. Desta forma, a governança pode ser considera fundamental para o desenvolvimento 

do mercado e consequentemente as pesquisas direcionadas ao tema. 

Os dados foram coletados diretamente do site da BM&FBovespa e pela base de dados 

Bloomberg. A amostra é composta por 214 empresas listadas na BM&FBovespa que integram 

os níveis de governança Novo mercado, nível 2, nível 1 e o básico no ano de 2015. O processo 

foi por meio de análise cross section e OLS. 

Os resultados apresentaram uma relação negativa entre os índices de governança 

corporativa da BM&FBovespa e o custo da dívida. As empresas no Novo Mercado 

demonstraram o maior índice de alavancagem e menor custo da dívida. Já as empresas que não 

estão incluídas em nenhum segmento de governança mostraram-se com alavancagem elevada, 

mas inferior as que pertencem a alguns dos segmentos de governança, além de ter maiores 

custos de dívida. Corroborando com a literatura de que empresas com melhores índices de 

governança apresentam menores custos de dívida pois apresentam mais transparência e 

reduzem a assimetria informacional. 

A seção 2 traz uma breve revisão da teoria da agência, juntamente com a governança 

e o custo da dívida. A amostra, as variáveis e a equação estrutural do custo da dívida estão 

descritas na seção 3. Na seção 4 são relatados os resultados da regressão. A seção 5 apresenta 

as considerações finais.  

 

2 Referencial teórico 

 

2.1 Teoria da agência 

A teoria da agência é uma das teorias mais disseminadas nas pesquisas em 

contabilidade. Sua origem deu-se na literatura da economia da informação, sendo um dos 

paradigmas teóricos mais relevantes da contabilidade nos últimos 25 anos, segundo Lambert 

(2007) e contextualizada por Jensen e Meckling em 1976. A teoria da agência pauta-se nos 

conflitos de interesses entre no mínimo dois indivíduos (Ross, 1973). Esses conflitos são 

geralmente relacionados entre o proprietário e o gestor. Os atritos originam-se da incapacidade 

do proprietário em executar todas as atividades inerentes a gestão de um negócio, surgindo a 

necessidade de um outro individuo para representar o proprietário frente as essas novas 



 

 

necessidades. Entretanto, por mais que exista um alinhamento nas decisões do gestor, sempre 

haverá uma lacuna entre a vontade do proprietário e a do gestor (Jensen & Meckling, 1976). 

Lambert(2007) elenca que o papel do proprietário, chamado por ele de agente 

principal, pauta-se primordialmente na oferta de capital, o risco amplo e a construção de 

incentivos. Já o agente representador, teria como função basilar a tomada de decisões em nome 

do principal. Rees (1985) ao abordar o gestor afirma que trata-se de “um indivíduo que tem a 

responsabilidade de tomar decisões supostamente no interesse de um ou mais pessoas, em troca 

de algum tipo de pagamento”. 

Nessa ótica, o agente representador que normalmente é o gestor, terá acesso e 

conhecimento sobre informações que o proprietário desconhece. Esse fato é conhecido na 

literatura como assimetria informacional (Lambert, 2007). Entretanto, a teoria da agência não 

se aplica apenas a relação gestor e proprietário. Ozkan e Ozkan (2004) cita outras circunstâncias 

que existem conflitos de interesses como gestores não acionistas verso acionistas, gestores 

acionistas e conhecidos verso investidores, gestores controladores verso demais investidores, 

tendo resultados diferentes conforme a composição e estrutura da empresa. Prendergast (1999) 

cita mais situações como funcionário e empregador, contador e clientes, contador e fisco, dentre 

outros. 

Lambert (2001) alude que a necessidade de um auditor ‘independente’ é decorrente da 

existência de uma ausência de uma confiança plena de que os gerentes emitam relatórios 

verdadeiros voluntariamente, ou mesmo uma possibilidade de expropriação pelo gestor. A 

teoria também trata do custo de monitoramento que seria o acompanhamento do proprietário 

frente as ações e comportamento do gestor que não são facilmente observáveis, de forma que 

tanto o gestor quanto o proprietário almejam a realização de interesses próprios (maximização 

de utilidade), consequentemente o monitoramento eficiente pode demandar custos elevados 

(Lambert, 2001). 

Em outras palavras, o problema da agência pode ser definido como  sendo as 

dificuldades que os financistas têm em assegurar que seus fundos não sejam expropriados ou 

desperdiçados em projetos pouco atraentes (Shleifer & Vishny, 1997). Jensen (1989) denota 

que uma das possibilidades de mitigar os problemas de agência são as dívidas. Assim, a dívida 

pode atenuar os conflitos entre acionistas e gerentes pois insere-se um novo personagem, os 

credores. Nesse contexto, os credores tenderão a monitorar os investimentos feitos pelos 

gestores impondo requisitos mínimos de cumprimento e indiretamente tendo influência na 

gestão da empresa (Tirole, 2014), bem como a redução do fluxo de caixa livre, 

consequentemente reduzindo também o uso discricionário pelos gerentes. E no caso de falência, 

induzem os gerentes a focarem na maximização de valor (Grossman & Hart, 1982). 

 

2.2 Governança Corporativa 

A governança corporativa tem como objetivo principal mitigar a expropriação oriunda 

de benefícios privados (Cuñat & Guadalupe, 2012). Assim, a governança atua como meio de 

reduzir os conflitos de interesses. Shleifer e Vishny (1997) ressaltam a importância da 

governança corporativa a qual proporciona maior confiança e transparência para os 

stakeholders conduzindo há uma maior disseminação de informação bem como a redução da 

assimetria informacional. Aldamen, Duncan e McNamara (2010) pesquisou em empresas 

australianas o impacto das práticas de governança corporativa sobre o custo de dívida 

contratada, constataram que há um aumento no custo a dívida relacionada com a ausência de 

informação, ou seja quanto mais informação menores os custos, aplicando-se apenas as 

empresas de maior porte. No Brasil, a BM&FBovespa segue as empresas conforme níveis de 

governança corporativa, estipulados por ela.  



 

 

Os índices a serem pesquisados que a BM&FBovespa são o Novo Mercado – IGC-

NM o qual apresenta altos níveis de governança corporativa criado nos anos 2000, nível 2 – 

similar ao Novo mercado e o nível 1. A tabela 1 apresenta as características básicas do que 

compõe cada aspecto dos níveis de governança utilizados pela BM&FBovespa. 

 

Tabela 1 

  Novo Mercado Nível 2 Nível 1 Básico 

Características das 

ações emitidas 

Permite a 

existência 

somente de 

ações ON 

Permite a 

existência de ações 

ON e PN (com 

direitos adicionais) 

Permite a 

existência de ações 

ON e PN 

(conforme 

legislação) 

Permite a 

existência de ações 

ON e PN 

(conforme 

legislação) 

Percentual mínimo de 

ações em circulação 

(free float) 

No mínimo 25% de free float 

 
Não há regra 

Distribuições públicas 

de ações 
Esforços de dispersão acionária Não há regra 

Vedação a disposições 

estatutárias 

Limitação de voto inferior a 5% do 

capital, quórum qualificado e 

"cláusulas pétreas” 

Não há regra 

Composição do 

conselho de 

administração 

Mínimo de 5 membros, dos quais 

pelo menos 20% devem ser 

independentes com mandato 

unificado de até 2 anos 

 

Mínimo de 3 

membros 

(conforme 

legislação), com 

mandato unificado 

de até 2 anos 

Mínimo de 3 

membros 

(conforme 

legislação) 

Vedação à acumulação 

de cargos 

Presidente do conselho e diretor presidente ou principal 

executivo pela mesma pessoa (carência de 3 anos a partir 

da adesão) 

Não há regra 

Obrigação do conselho 

de administração 

Manifestação sobre qualquer oferta 

pública de aquisição de ações da 

companhia 

Não há regra 

Demonstrações 

financeiras 
Traduzidas para o inglês Conforme legislação 

Reunião pública anual Obrigatória Facultativa 

Calendário de eventos 

corporativos 

Obrigatório 

 
Facultativo 

Divulgação adicional de 

informações 

Política de negociação de valores mobiliários e código de 

conduta 
 

Não há regra 

Concessão de Tag 

Along 

100% para 

ações ON 

100% para ações 

ON e PN 

80% para ações ON (conforme 

legislação) 

Oferta pública de 

aquisição de ações no 

mínimo pelo valor 

econômico 

Obrigatoriedade em caso de 

cancelamento de registro ou saída do 

segmento 

Conforme legislação 

Adesão à Câmara de 

Arbitragem do Mercado 

Obrigatório 

 
Facultativo 

Fonte: BM&FBovespa 2016 - adaptado 

 

 



 

 

2.3 Custo da dívida 

A captação de crédito com terceiros, segundo Sengupta (1998), constituí uma fonte 

importante para as empresas de capital aberto, e segundo Céspedes (2010) o endividamento das 

empresas latinas é tão elevado quando as norte-americanas. Frente a temática de conflitos de 

interesses, a dívida propõe um novo contexto afirmado por Jensen e Meckling (1976), em que 

ela atua como mitigadora de conflitos. Dessa forma, pode-se afirmar que ela também é uma 

forma de governança corporativa. 

Tirole (2014) traz a dívida como sendo uma forma de incentivo pois atua como 

disciplinadora, enfatizando a dívida de curto prazo devido ao comprometimento do fluxo de 

caixa. Para Tirole (2014), essa limitação no fluxo de caixa não permite a concessão de 

mordomias ou investimentos de baixa rentabilidade, pois os gestores devem efetuar o 

cumprimento do pagamento em datas pré-estabelecidas, e assim fomentar o fluxo de caixa 

(Boubakri & Ghouma, 2016; Belkhir, Boubaker & Derouiche, 2014). Caso a empresa possa 

ocorrer em falência, haverá a perda do emprego, assim como frustração e estigma para os 

gerentes que levaram a empresa ao seu fim. Tirole (2014) também aborda sobre o 

posicionamento dos credores o fato de assumir indiretamente o controle da empresa no caso de 

dificuldades financeiras. Em contrapartida, a ausência de liquidez em fluxo de caixa futuro 

podem acarretar em problemas para financiar projetos ou lidar com imprevistos do mercado. 

Assim como a incapacidade de arcar com os compromissos de dívida assumidos. Desta forma, 

ao focar o papel disciplinador da dívida, esta pode ser utilizada como forma de Governança 

(Bruslerie, 2016; Tirole, 2014; Claessens, Djankov, Fan & Lang, 2002; Paligorova & Xu, 2012; 

Qian & Yeung, 2015; Buchuk, Larrain, Muñoz, & Urzúa, 2014). 

Algumas pesquisas como as de Pittman e Fortin (2004), verificaram que na presença 

de um elevado risco de expropriação e proteção fraca para os direitos dos credores há um efeito 

negativo dos contratos sobre os custos das dívidas. Ou seja, quanto menor a proteção legal, 

maior os custos. Resultado que é respaldado por Céspedes (2010) e La Porta (1997). A pesquisa 

de Pittman e Fortin (2003) analisou se a confiabilidade das auditorias feitas por Big Six reduz 

os custos de monitoramento de dívida, o qual obteve um resultado positivo.  

Frantz e Interfjord (2012) apresentou aspectos teóricos da existência de uma relação 

inversa entre governança e custo de captação de credito com terceiros. Anderson, Mansi e Reeb 

(2004) analisaram 500 empresas da S&P 500 e concluíram que o custo da dívida apresenta 

relação negativa com a independência e tamanho do conselho, juntamente com os comitês de 

auditoria Chui et al. (2016) investigou a cultura como variável influenciadora no custo da dívida 

em 33 países e apuraram que nos países subdesenvolvidos, o custo de dívida é muito superior 

aos países desenvolvidos, e incluiu fatores como corrupção, apresentando o Brasil um custo de 

dívida muito superior aos demais países dentre a amostra. Piot e Missonier-Piera (2009) 

verificaram ao examinar empresas francesas uma relação negativa do custo da dívida com os 

elementos de Governança Corporativa analisados que foram a independência do conselho de 

administração, a presença de comitês de remuneração e a existência de investidores no capital 

próprio da empresa. 

Albuquerque, Dias Filho & da Silva (2011), ao comparar os custos de dívida 

decorrentes de empresas que foram auditadas pelas Big four com as que não foram verificou 

uma diferença significativa, sendo as auditadas pelas Big Four apresentaram acesso a taxas de 

juros mais baratas do que as demais. Lima (2009) ao analisar o nível de evidenciação entre 2000 

a 2004 de algumas companhias brasileiras, e constatou que o disclosure voluntário possui 

relação inversa com o custo de capital de terceiros. Ou seja, quanto maior o nível de 

evidenciação, menor o custo da dívida, e vice-versa. Chong e López-de-Silanes (2007) coloca 

que dentre as características mais significativas que o compõe e interferem no endividamento 



 

 

são os sistemas legais com menores proteções e por conseguinte pode haver maior risco de 

expropriação dos investidores além de maior custo do capital. Caroprezzo (2011) ao pesquisar 

as empresas listadas na BM&FBOVESPA constatou que os atributos de Governança 

Corporativa da bolsa podem induzir a uma queda no custo da dívida. Nas empresas norte-

americanas, Jandik e McCumber (2013) encontraram resultados similares ao pesquisarem os 

empréstimos de 2000 a 2009, constatando o custo da dívida é reduzido frente a mecanismos 

específicos de governança e frente a conselhos independentes. 

Nessa ótica a presente pesquisa testa a hipótese de que há uma relação negativa entre 

os índices de governança corporativa da BM&FBovespa e o custo da dívida. 

Ortiz-Molina (2007) também denota que há mais conflitos de entre acionistas e 

credores em empresas mais alavancadas, além do risco, os gestores podem tender a tomada de 

decisão mais favorável ao acionista e não ao credor, aumentando os custos de dívida. Dessa 

forma, quanto mais alavancada é uma empresa, mais elevados tenderão a ser os custos. Os 

custos da dívida também se relacionam com outros aspectos ligados a governança e variam 

conforme diversos fatores, como a garantia do ativo, o tamanho, o preço de mercado. 

 

3 Metodologia 

Os dados da presente pesquisa foram coletados diretamente do site da BM&FBovespa 

e na base de dados Bloomberg. A amostra é composta por 214 empresas listadas na 

BM&FBovespa que integram os níveis de governança Novo mercado, nível 2, nível 1 e o 

básico, no ano de 2015. A análise foi por meio de cross section e o modelo OLS. A escolha 

pelo ano deu-se devido as empresas podem entrar ou sair dos níveis conforme atendimento as 

exigências da bolsa. O software utilizado foi o Stata 14.0. Foram excluídas da amostra todas as 

empresas do setor financeiro pois apresentam peculiaridades conforme ressalta a literatura. 

Também foram excluídas empresas que apresentaram valor 0 na variável dependente, assim 

como valor 0 no passivo oneroso. O modelo a ser testado: 

 

Custo da dívida = α + β1 Dummy + β2 Dummy + β3 Dummy + β4 Tamanho + β5Tangibilidade 

+ β6Endividamento + β7 Rentabilidade + β8 AtivoVendas + β9 Oportunidade de Crescimento 

+ ε 

A variável dependente Custo da Dívida é composta pela razão das despesas de juros 

com o passivo oneroso seguindo Pittman e Fortin (2004), Lopes e Martins (2007), Nardi e 

Nakao (2009). A tabela 2 apresenta as variáveis utilizadas no modelo, com as respectivas 

composições, assim como o sinal esperado e autores que utilizaram a referida proxy.  

 

  



 

 

Tabela 2 

Variáveis 
Independentes 

Composição Sinal Esperado Autores 

Governança 

Corporativa 

Novo Mercado 

Dummy (1 para a 
empresa que 

pertence ao grupo, 
0 para não 

pertencente) 

Sinal negativo pois quanto 

maior o nível de governança, 

menor o custo da dívida 

Caroprezzo, 2011 

Governança 

Corporativa 

Nível 2 

Dummy (1 para a 
empresa que 

pertence ao grupo, 
0 para não 

pertencente) 

Sinal negativo pois quanto 

maior o nível de governança, 

menor o custo da dívida 

- 

Governança 

Corporativa 

Nível 1 

Dummy (1 para a 
empresa que 

pertence ao grupo, 
0 para não 

pertencente) 

Sinal negativo pois quanto 

maior o nível de governança, 

menor o custo da dívida 

- 

Tamanho 
Logaritmo natural 

do ativo. 

A relação esperada é negativa 

uma vez que as empresas 

maiores tendem a serem mais 

diversificadas e obterem 

menores custos 

Chen, Huang, Lobo, Wang 

(2016), Andy, Chuck, 

Gaoguang (2016) 

Claessens, et al. (1999) 

Botosan, (1997). 

Tangibilidade 
(imobilizadoit + 
estoquesit) /Atit 

A relação esperada é negativa 

pois empresas que 

apresentam maiores ativos 

possuem mais garantias 

Chen et. Al. (2016) 

Endividamento 
Passivo onerosoit 

/Atit 

A relação esperada é a 

positiva pois quanto maior o 

endividamento, maior será o 

custo da dívida. Ortiz-Molina 

(2007) 

Chen et. Al. (2016); Andy 

et. Al. (2016) Ahmed, 

Billings, Morton e 

Stanford Harris (2002);  

Rentabilidade 

Retorno sobre o 
ativo = Lucro líquido 
do exercício /((ativo 

total it-1 + AT it)/2) 

Relação esperada é negativa Andy et. Al. (2016) 

Ativos sob 
Vendas 

AtivoTit /vendas Relação esperada é negativa Andy et. al (2016) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na tabela 3 consta a composição da amostra segregada pelos níveis de governança. 

 

Tabela 3 
Nível de 

governança 

Quantidade de 

empresas 

Sem nível 107 

Nível 1 15 

Nível 2 15 

Novo Mercado 104 

Total 241 

Fonte: Elaboração própria 

 

 



 

 

4 Análise dos Resultados 

Na tabela 4 é apresentado uma análise descritiva da composição de cada variável, com 

média, desvio padrão, mínimo e máximo. Pode-se observar que a média do custo da dívida das 

empresas que compõe a amostra é de 21,3%, com uma tangibilidade média de 34,7%. Nota-se 

que as empresas possuem índice considerável de endividamento com média de 68,5%. 

 

Tabela 4 
Variável Média Desvio 

Padrão 

Min Max 

Custo da Dívida 0.213 0.430 0.000337 3.802 

Tangibilidade 0.347 0.261 0 0.982 

Rentabilidade -0.0758 0.443 -5.793 0.539 

Endividamento 0.685 3.349 0.00132 41.20 

Ativos s/ Vendas 29.51 240.3 0 3016 

Tamanho 7.732 1.972 1.756 13.71 

Fonte: Elaboração própria. Tabela referente amostra de 241 observações 

 

Na tabela 5 e 7 são apresentados a correlação das variáveis. O teste utilizado foi o 

Spearman pois a sensibilidade deste teste é reduzida quando há valores extremos em 

comparação. Os valores em parênteses são a significância a nível de 5% de cada variável. Pode-

se averiguar que em relação ao custo da dívida, apenas a tangibilidade apresentou um p-valor 

> 0,05. Constata-se que existe uma relação negativa entre o custo da dívida e o endividamento 

com a tangibilidade, em conformidade com Jensen e Meckling (1976), Céspedes (2010) e Rajan 

e Zingales (1995) pois quantos mais ativos tangíveis uma empresa possui, mais garantias ela 

tende a ter e menores serão os custos com crédito. O sinal esperado da rentabilidade com o 

custo da dívida também está em consonância com a teoria do Traddeoff, ou seja, prefere 

captação externa ao autofinanciamento, também de acordo com os resultados encontrados por 

Céspedes (2010). Conforme esperado, houve uma relação positiva entre endividamento e 

tamanho, resultando ao encontro com a pesquisa de Céspedes (2010) de que empresas maiores 

podem captar mais recursos com terceiros, assim como maior diversificação nas captações.  

 

Tabela 5 
  Custo da 

Divida 

Tangibilidade Rentabilidade Endividamento Ativos s/ 

Vendas 

Tamanho 

Custo da Divida 1      

Tangibilidade -0.0458 1     

 (0.479)      

Rentabilidade -0.251 -0.252 1    

 (0.000100) (0.00010)     

Endividamento -0.263 0.116 -0.317 1   

 (0) (0.0731) (0)    

Ativos s/ Vendas -0.149 -0.0491 -0.0697 0.104 1  

 (0.0203) (0.448) (0.281) (0.107)   

Tamanho -0.419 -0.197 0.267 0.151 0.226 1 

 (0) (0.00220) (0) (0.0188) (0.000400)  

Fonte: Elaboração fonte própria 

 

No gráfico 1 é possível examinar que o custo da dívida para as empresas que não estão 

inclusas em nenhum dos segmentos de governança corporativa é mais elevado. Se comparados, 

há uma diferença de 13,7% no custo da dívida das empresas sem nível de governança em relação 



 

 

ao nível 1. E a diferença se mantém considerável ao comparar com o Nivel 2 e Novo Mercado 

com 10% e 11,8% respectivamente. Na tabela 7, a nível de significância de 95% as empresas 

pertencentes ao Novo Mercado apresentam coeficiente negativo. 

  

Gráfico 1 

 
Fonte: Elaboração própria 

No gráfico 2 é possível verificar que as empresas no nível 2 de governança são mais 

alavancadas. Os gráficos de 3 a 6 denota que as companhias que não estão incluídas em nenhum 

segmento de governança apresentam alavancagem elevada, mas inferior as que pertencem a 

alguns segmentos, além de ter custos mais superiores. Entretanto, Ortiz-Molina (2007) afirma 

que quanto mais alavancada uma empresa é, mais alto serão os custos. Os resultados 

encontrados vão de encontro a essa afirmação, corroborando a literatura de que empresas com 

melhores índices de governança apresentam menores custos de dívida pois apresentam mais 

transparência e reduzem a assimetria informacional, em consonância com os resultados 

encontrados por Aldamen, Duncan e Mcnamara (2010). 

 

Gráfico 2      Gráfico 3  

  
Fonte: Elaboração própria. Endividamento Fonte: Elaboração própria. Empresas sem nível de                          

governança - Custo da dívida e o endividamento 
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Gráfico 4     Gráfico 5 

  
Fonte: Elaboração própria.  Fonte: Elaboração própria.  

Nível 1 - Custo da dívida e o endividamento  Nível 2 - Custo da dívida e o endividamento 

 

Gráfico 6 

 
 Fonte: Elaboração própria. 

 Novo Mercado Custo da dívida e o endividamento 

 

Por conseguinte, foram normalizados, ou seja, transformados em logaritmos, caso 

contrário os modelos não apresentariam aderência. Conforme Jensen (1989), as empresas mais 

alavancadas têm melhores níveis de governança, uma vez que a dívida serve como meio para 

mitigar conflitos.  

 

Tabela 6 

Shapiro-Francia Teste de normalidade 

Variáveis Obs W' V' Z Prob>z 

Custo da Dívida 241 0.880 22.70 6.345 1.00e-05 

Tangibilidade 239 0.800 37.49 7.288 1.00e-05 

Rentabilidade 138 0.894 12.50 4.967 1.00e-05 

Endividamento 241 0.830 32.08 7.000 1.00e-05 

Ativos s/ Vendas 234 0.770 42.36 7.503 1.00e-05 

Tamanho 241 0.991 1.759 1.206 0.114 

Fonte: Elaboração própria 
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A tabela 7 apresenta os resultados da regressão por OLS robusta. O modelo foi 

adaptado para melhor aderência, retirando-se as variáveis que não apresentaram significância 

incialmente, como rentabilidade e ativo sobre vendas. 

Ao analisar os gráficos de 2 a 6 e a tabela 7 valida-se a hipótese de que existe uma 

relação negativa entre os índices de governança corporativa da BM&FBovespa e o custo da 

dívida, corroborando os resultados obtidos por Caroprezzo (2011). As empresas no Novo 

Mercado demonstraram o maior índice de alavancagem e menor custo da dívida. Isso confirma 

Tirole (2014) em que a dívida atua como meio de governança. Ou seja, as empresas mais 

alavancadas têm os melhores níveis de governança e com os menores custos. Contudo, fora 

verificado que apenas as empresas do Novo Mercado apresentaram significância na regressão. 

 

Tabela 7 

Regressão Linear Robusta    

R Ajustado 28%      

Custo da Divida Coeficiente Desvio Padrão t P>|t| 95% Conf. Interval 

Tangibilidade -0.060 0.030 -1.980 0.049** -0.121 -0.000 

Endividamento -0.264 0.074 -3.560 0.000* -0.411 -0.118 

Tamanho -0.207 0.043 -4.820 0.000* -0.292 -0.123 

Sem nível  -0.141 0.192 -0.730 0.464  -0.519 0.238 

Nível 1 -0.291 0.253 -1.150 0.251 -0.790 0.208 

Nível 2 0.000      

Novo Mercado -0.375 0.162 -2.320 0.021** -0.694 -0.056 

Constante -0.757 0.404 -1.870 0.062 -1.554 0.039 

Regressão linear pelo modelo OLS, ** a 5% e * a 1% de significância 

 

5 Considerações Finais 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a relação do custo da dívida nas 

empresas pertencentes aos segmentos de governança corporativa da BM&FBovespa no ano de 

2015. Os dados foram coletados diretamente do site da BM&FBovespa e pela Bloomberg. A 

amostra é composta por 214 empresas listadas na BM&FBovespa que integram os níveis de 

governança Novo mercado, nível 2, nível 1 e básico, no ano de 2015. A análise foi por meio de 

cross section. Uma das principais limitações esta pesquisa refere-se as variáveis utilizadas no 

modelo, em que poderia utilizar outras que apresentassem significância e proporcionasse um 

R² ajustado maior.  

Pôde-se verificar que existe uma relação negativa entre os índices de governança 

corporativa da BM&FBovespa e o custo da dívida, contudo fora verificado que apenas as 

empresas do Novo Mercado apresentaram significância na regressão. 

As empresas no Novo Mercado exibiram o maior índice de alavancagem e menor custo 

da dívida. Isso corrobora com Tirole (2014) em que a dívida atua como meio de governança. 

Ou seja, as empresas mais alavancadas têm os melhores níveis de governança e com os menores 

custos.  

Desta forma, as empresas que não estão incluídas em nenhum segmento de governança 

apresentam alavancagem elevada, mas inferior as que pertencem a alguns dos segmentos, além 

de ter maiores custos de dívida. Entretanto, Ortiz-Molina (2007) afirma que quanto mais 

alavancada uma empresa é, mais alto serão os custos. Os resultados vão de encontro a essa 

afirmação, corroborando com a literatura de que empresas com melhores índices de governança 



 

 

apresentam menores custos de dívida pois apresentam mais transparência e reduzem a 

assimetria informacional.  
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