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1 Problema de Pesquisa 

 

Umas das primeiras proeminências empíricas a tratar sobre o sentimento do investidor 

tiveram início na década de noventa, com Lee, Shleifer e Thaler (1991), que em seus achados, 

encontraram uma relação negativa e significativa entre os retornos e a mudança nos descontos 

de fundos fechados (CEFD – Closed End Fund Discount), que são uma medida clara da 

distorção entre os preços considerados pelos investidores e os preços fundamentais, que nesse 

caso se referem aos preços dos ativos que esses fundos investiram. 

Baker e Wulgler (2006) pesquisaram e apresentaram provas de que o sentimento do 

investidor pode ter efeitos significativos sobre os preços das ações analisados no mercado do 

EUA. Machado e Xavier (2014) analisaram a relação entre o índice de sentimento do investidor 

e as anomalias do mercado de capitais brasileiro, baseando-se nas proxies utilizadas na pesquisa 

de Baker e Wulgler (2006). 

Oliver (2010) pesquisou acerca da relação entre o sentimento do investidor e decisões 

de estrutura de capital, sua amostra foi formada por empresas do EUA, onde utilizou como 

proxy para o sentimento do investidor o Índice do Sentimento do Investidor criado pela 

Universidade de Michigam, sendo considerado significativo para explicar as decisões de 

financiamento, tanto no curto como no longo prazo. 

 Mefteh e Oliver (2010), propuseram uma pesquisa no mercado da França, onde 

relacionaram o Índice de Sentimento do Investidor com a escolha da estrutura de capital pelas 

companhias, procurando explicar como os componentes do sentimento do investidor ajudam a 

explicar essa escolha. 

Nofsinger (2003) sugere que o nível geral de otimismo e pessimismo na sociedade afeta 

os decisões financeiras, ou seja, o otimismo (e excesso) leva os gerentes corporativos a 

realizarem investimentos corporativos, usando mais o financiamento da dívida e realizando 

mais aquisições. Hackbarth (2007) mostra que teoricamente o excesso de otimismo, torna o 

gestor mais confiante a fazer escolhas em níveis maiores de endividamento e emitir novos 

títulos de dívida com mais frequência.  

 

2 Objetivos 
 

2.1 Objetivo Geral: 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o efeito do sentimento do investidor nas 

decisões de estrutura de capital das companhias brasileiras listadas na BM&FBOVESPA.  

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 



 Verificar se existe relação entre o sentimento do investidor e o custo de capital das 

companhias brasileiras; 

 Investigar os determinantes da estrutura de capital no mercado acionário brasileiro; 

 Analisar o impacto do sentimento do investidor no endividamento de curto prazo e 
longo prazo no mercado acionário brasileiro. 

 

 

3 Questão de Pesquisa 
 

Portanto, considerando as evidências estudadas por Oliver (2010) e os trabalhos de 

Baker e Wulgler (2006; 2007) ambos no mercado americano, além da literatura a respeito do 

tema, este estudo pretende responder à seguinte questão de pesquisa: qual o efeito do 

sentimento do investidor nas decisões de estrutura de capital das companhias brasileiras 

listadas na BM&FBOVESPA? 

 

4 Justificativa e Relevância 

 

Estudos a respeito de como as empresas escolhem a sua estrutura de capital, seja por seu 

papel relevante na área de Finanças, ou pela forma como aborda a relação das decisões relativas 

à vida financeira das empresas, refletem de forma significativa a importância acerca do estudo 

sobre essa área, tendo como base de sustentação, estudos clássicos, que ao longo do tempo 

foram sendo colocados em prática a partir das constantes mudanças do mercado acionário. 

Nesse sentido, Brown e Cliff (2005) acrescentaram que o estudo do sentimento do 

investidor é de extrema relevância, uma vez que é definido como uma variável que se 

caracteriza por ser constante durante o tempo. Assim sendo, um nível de otimismo/pessimismo 

afeta a tomada de decisão financeira, pois o otimismo é reforçado à medida que mais pessoas 

concordam à tendência e, apesar da existência da arbitrariedade extinguir estratégias lucrativas 

de curto prazo, não é capaz de corrigir desvios de preços no longo prazo (Machado & Xavier, 

2014).  

Diante de tais ponderações, esta pesquisa contribuirá com a literatura, ao buscar 

investigar a relação entre o sentimento do investidor e as decisões de endividamento das 

companhias do mercado acionário brasileiro. Considerando a existência de trabalhos anteriores 

no mercado americano, bem como uma extensa gama de proxies que representam o sentimento 

dos investidores, através da realização de uma análise de componentes principais dessas proxies 

mais relevantes, com o objetivo de capturar o componente comum entre elas, como foi realizado 

na pesquisa de Baker e Wulgler (2006;2007). 

 

5 Fundamentação Teórica 

 

5.1 Teorias da Estrutura de Capital 

 

Tendo em vista a dificuldade em se determinar uma estrutura ótima de capital, muitas 

teorias têm sido desenvolvidas, com a finalidade de identificar os fatores que determinam a 

estrutura de capital da empresa (Machado, Medeiros & Eid Junior, 2010). Diante dessa 

perspectiva, as principais teorias da estrutura de capital são: trade-off, pecking order, teoria da 

agência, market timing e teoria da sinalização, discutidas a seguir. 

Como evidenciado por Kjellnam e Hansén (1995), a teoria do trade-off defende que as 

empresas possuem um nível de endividamento considerado ótimo, o qual tem por objetivo 

maximizar o valor da firma, e consequentemente reduzir os custos que a tornam imperfeita, 

como impostos, custos de falência e custos de agência. A teoria pecking order tem como base 



seminal os estudo de Myers (1984) e Myers e Majluf (1984), que defendem que as empresas 

têm preferência relacionada às fontes de recursos, não há uma definição quanto ao 

endividamento, ou seja, preferem o financiamento interno ao externo, desencadeando uma 

forma hierárquica de preferência. 

A teoria da agência tem seu foco determinado pelo surgimento de relações vindas da 

existência de atividades consideradas complexas ou custosas, desencadeando a necessidade da 

realização das mesmas por mais de uma pessoa, essas denominadas de agente e principal 

(Jensen & Meckling, 1976).   

Baker e Wurgler (2002), abordam que na teoria do market timing as firmas se 

assegurariam na emissão de dívidas ou de ações, à medida que os mercados despontassem como 

adequados ou favoráveis, havendo a retirada desses títulos se, de forma contrária, os mercados 

fossem inadequados ou desfavoráveis. 

Spence (1973) abordou que a teoria da sinalização foi formulada baseada no 

comportamento do mercado, das reações sobre decisões de investimento sob incerteza e como 

seria possível verificar os sinais, ou seja, consiste de forma básica, em uma reação à assimetria 

informacional. 

 

 

6 Método 

 

A pesquisa pode ser classificada como descritiva quanto a seus objetivos, como 

bibliográfica e documental quanto aos procedimentos e quantitativa com relação a análise e 

tratamento dos dados. Esse classificação está de acordo com os aspectos de tipologia 

preconizados por Gil (2008). 

A condução da pesquisa será feita, tendo como base uma amostra que envolverá todas 

as empresas listadas na BM&FBOVESPA. Os dados utilizados serão coletados na Thomson 

Reutes. O período a ser analisado será de 2002 a 2016, a escolha desse intervalo de tempo deu-

se em virtude da disponibilidade dos índices alternativos, ICC e ICI, a partir de 2002, além do 

período temporal contemplar a adoção das IFRS em 2010. As empresas financeiras serão 

excluídas da amostra, uma vez que possuem uma estrutura de capital diferenciada, pois tendem 

a ter uma maior participação em capital de terceiros, devido a sua atividade operacional. 

Sendo assim, a análise dos dados se dará por meio de estudos de eventos, onde será 

analisado o efeito da adoção das IFRS na relação do sentimento com as decisões de estrutura 

de capital das empresas selecionadas 

 

6.1 Índice do Sentimento do Investidor 

 

Para a construção do índice de sentimento do investidor, será utilizado um conjunto de 

proxies, baseado em Baker e Wurgler (2006, 2007), que estudaram que o sentimento do 

investidor pode ter efeitos significativos no corte transversal dos preços das ações com a 

utilização de seis proxies, além do estudo de Yoshinaga e Castro Junior (2012) e Machado e 

Xavier (2014) com pesquisa aplicada ao mercado brasileiro.  

As quatro primeiras proxies selecionadas para compor o índice dessa pesquisa são: 

quantidades de ofertas iniciais públicas (NIPO), percentual de novas ações emitidas (S), 

turnover das ações (TURN) e a proporção de altas e baixas (AD).  

Alternativamente optar-se-á pela utilização do Índice de Confiança do Consumidor e o 

Índice de Confiança do Empresário Industrial, uma vez que são meios objetivos de examinar o 

otimismo ou o pessimismo do mercado, o mesmo foi realizado na pesquisa de Martins et al 

(2010), para composição da variável sentimento do investidor. 



O estudo de Yoshinaga e Castro Júnior (2012) para estimar o índice de sentimento, 

também aplicou a técnica multivariada de análise de componentes principais (ACP). Com o 

objetivo de explicar a estrutura de covariância de um conjunto de variáveis com o uso de 

combinações lineares dessas variáveis a fim de fornecer uma melhor interpretação dos dados.  

 

6.2 Modelo econométrico 

 

Em busca de resolver o problema da pesquisa, optou-se pela realização de alguns testes 

econométricos, com objetivo de avaliar as relações entre as variáveis, bem como a significância 

estatística entre elas. A partir da seleção das variáveis do estudo, apresenta-se, o modelo 

econométrico para análise da relação entre o sentimento do investidor e sua relação com a 

estrutura de capital das companhias. Nesse aspecto, pretende-se analisar a relação entre as 

variáveis por meio de um modelo de regressão múltipla, como descrito pela equação a seguir: 

 

 

𝜋𝑖𝑡 =  𝛼𝑖𝑡 +  𝛽1𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡−1 +  𝛽2𝐼𝐶𝐶𝑖𝑡−1 +  𝛽3𝐼𝐶𝐼𝑖𝑡−1 +  𝛽4𝑇𝐴𝑁𝑖𝑡 +  𝛽5𝑅𝐸𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝛽6𝑇𝑀𝑖𝑡 +

 𝛽7𝑀𝐵𝑖𝑡 +  𝛽8𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽9𝐺𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡      

                                                                                                                            (1) 

 Em que: 

𝜋𝑖𝑡 = representa as variáveis dependentes a serem usadas: 𝐸𝐿𝑃𝑖𝑡 = Endividamento a Longo 

Prazo e o 𝐸𝐿𝐶𝑖𝑡 = Endividamento a Curto Prazo;  𝐴𝐿𝑉𝑖𝑡 = Alavancagem. 

𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡−1, representado pelas seguintes variáveis: 

 Índice de Sentimento do Investidor de Baker e Wurgler (2006) defasado; 

 ICC(Índice de confiança do consumidor defasado); 

 ICI (Índice de confiança do empresário industrial defasado). 

𝑇𝐴𝑁𝑖𝑡 = Tangibilidade; 

𝑅𝐸𝑁𝑇𝑖𝑡 = Rentabilidade; 

𝑇𝑀𝑖𝑡 = Tamanho; 

𝑀𝐵𝑖𝑡 = Market-to-Book; 

𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 = dummy indicando se a empresa for indústria ou não; 

𝐺𝑖𝑡 = Crescimento. 

 

7 Contribuição e Impacto Esperado 

 

Tendo em vista o efeito do sentimento do investidor nas decisões de estrutura de capital, 
os resultados esperados tendem a explicar como se dará essa relação, a fim de confirmar a 

relevância dada a formulação de uma estrutura de capital, através de uma política de 

endividamento embasadas através de teorias e de seus determinantes, além de explicar como  

as variáveis de mercado se comportam quando estão sendo relacionadas com a estrutura de 

capital e consequentemente com o custo de capital, assim busca-se respostas sobre a forma de 

endividamento das companhias e como estas são impactadas pelo sentimento de mercado. 
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