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RESUMO 

 

Este artigo visa identificar mudanças na estrutura de capitais das empresas brasileiras 

não-financeiras negociadas em bolsa antes (2004), durante (2008) e após (2012) a 

crise financeira internacional. O credit crunch decorrente da crise em 2008 se 

prolongou e estendeu a outras regiões do mundo e pode ter transformado a 

composição da estrutura de capitais das empresas da amostra de 651 firmas-ano. Os 

possíveis efeitos da crise foram controlados segundo determinantes da estrutura de 

capitais sugeridos pela literatura. Os modelos de dados em painel indicam redução da 

proporção de endividamento em moeda estrangeira pela via de empréstimos junto a 

instituições de crédito e não pela redução da participação de títulos internacionais no 

passivo das empresas. Não houve redução das proporções de endividamento em 

moeda doméstica e total de curto e longo prazo. É possível que medidas tomadas pelo 

governo brasileiro tenham amenizado os efeitos da crise e que empresas que já 

usavam o mercado de capitais internacional, possivelmente com melhores práticas de 

governança corporativa, tenham sido menos afetadas pela crise.  

Palavras-chave: estrutura de capitais, endividamento, crise financeira de 2008, 

mercado de capitais, Brasil 



ABSTRACT 

 

This article intends to identify changes in the capital structure of non-financial 

exchange-traded Brazilian companies before (2004), during (2008), and after (2012) 

the international financial crisis. The credit crunch resulting from the crisis in 2008 was 

prolonged and extended to other regions of the world and may have changed the 

composition of the capital structure of companies in the sample of 651 firm-years. The 

possible effects of the crisis were controlled according to determinants of capital 

structure suggested by literature. The panel data models indicate the reduction of the 

proportion of foreign currency debt by way of loans from credit institutions and not by 

reducing the participation of international debt securities on the liabilities of companies. 

There was no reduction in debt ratios in domestic currency and in total short and long-

term debt. It is possible that measures taken by the Brazilian government have mitigated 

the effects of the crisis and that companies that already used the international capital 

markets, possibly with better corporate governance practices, were lass affected by the 

crisis.  

Keywords: capital structure, debt, 2008 financial crisis, capital markets, Brazil  

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

A crise financeira de 2008 nos Estados Unidos (EUA) foi um evento que 

marcante da primeira década do século XXI, influenciou o rumo da economia mundial 

e motiva esta investigação. Iniciou com o rompimento de uma bolha imobiliária e se 

alastrou pelo sistema financeiro estadunidense e mundial até resultar em um colapso 

do crédito bancário (GORTON e METRICK, 2012). A crença de que o Brasil e outros 

emergentes seriam pouco afetados sofreu um revés após a quebra do banco de 

investimentos Lehman-Brothers em setembro de 2008. Isso levou a um aumento da 

aversão ao risco nos mercados globais e levou a crise para a Europa (DOOLEY e 

HUTCHISON, 2009, CONSTÂNCIO, 2014).  

Crises econômicas trazem piora das expectativas de curto prazo, maior aversão 

ao risco e a busca por ativos mais seguros. Como resultado, os bancos podem ter 

mais dificuldade para se financiar e, consequentemente, reduzem o volume de crédito 

oferecido para empresas e indivíduos (CONSTÂNCIO, 2014; DOOLEY e 

HUTCHISON, 2009; GORTON e METRICK, 2009). As empresas podem ter mais 

dificuldades de investir se encararem restrições na obtenção de recursos, próprios ou 

de terceiros (BASSETTO e KALATZIS, 2011; CAMPELLO, GRAHAM e HARVEY, 2010). 



Um período prolongado de crises e desafios econômicos mundiais pode afetar a 

estrutura de capitais das empresas.  

O objetivo deste artigo é contrastar a estrutura de capitais das empresas 

brasileiras não-financeiras com ações negociadas em bolsa de valores em três anos 

selecionados que correspondem a um período suficientemente anterior e distante 

(2004), posterior (2012) e simultâneo (2008) à crise financeira global. O estudo visa 

identificar e discutir uma possível dinâmica na estrutura de capitais, considerando seus 

possíveis determinantes. Os indicadores de endividamento empregados contemplam 

várias dimensões: passivo total, passivo financeiro total; passivo em moeda doméstica 

ou internacional; de curto ou longo prazo e dívida por meio de debêntures ou bonds. 

A análise desses indicadores de endividamento, como variáveis dependentes, emprega 

diversos modelos multivariados em painel de dados, além de comparações univariadas 

preliminares. Variáveis explicativas empregadas em diversos estudos anteriores 

escoltam as duas principais variáveis de interesse que denotam os anos de 2008 e 

2012. Em particular, o emprego de uma variável que denota menor restrição 

financeira e melhores práticas de governança corporativa, visa verificar indícios de que 

estas características estejam associadas a mudanças nas condições de financiamento 

das empresas no período estudado.   

Há duas contribuições principais. A primeira é retornar à análise de 

determinantes da estrutura de capitais com foco específico no contraste entre três anos 

antes, durante e depois da crise financeira global. A intenção é verificar se diversos 

recortes da estrutura de capitais, segundo a moeda do financiamento, o prazo, o 

instrumento usado, sem deixar de considerar o passivo de forma mais geral, passaram 

a ser usados em proporções diferentes, nesses três anos, mesmo depois de se controlar 

para seus possíveis determinantes. Considerar diversos recortes da estrutura de capitais 

e como eles poderiam ter sido afetados pela crise financeira global é a segunda 

contribuição deste artigo. Estas contribuições estendem a análise de Carvalhal e Leal 

(2013), circunscrita ao impacto da crise global somente sobre o financiamento 

internacional no ano de 2008.  

Os resultados sugerem que houve redução do endividamento em moeda 

estrangeira pelas empresas brasileiras em 2008 e ainda em 2012, enquanto o mesmo 

não foi identificado para o endividamento em moeda doméstica. Isso pode ser fruto de 

uma restrição ao mercado de crédito e capitais internacional combinado com o 

sucesso de medidas tomadas pelo governo brasileiro para aumentar o crédito 

doméstico. A redução da proporção do endividamento em moeda estrangeira não se 

manifestou pela menor participação de títulos de dívida internacionais (bonds) no 

passivo, mas parece ter ocorrido por meio do financiamento junto a instituições 



internacionais de crédito. O financiamento das empresas que já usavam o mercado 

internacional de capitais, e que possivelmente apresentam melhores práticas de 

governança corporativa, foi menos atingido pela crise. A evidência não sugere 

mudanças significativas nas proporções de endividamento de curto ou longo prazo.  

O artigo prossegue com uma sessão de revisão de literatura que leva ao 

desenvolvimento de hipóteses a serem testadas segundo o método apresentado na 

seção seguinte, que é sucedida pela apresentação dos principais resultados e pelas 

conclusões.   

 

2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  A crise financeira global  

A crise financeira de 2008 iniciou com um pânico bancário que ocorreu no 

mercado aberto ou de Sale and Repurchase Agreements (Repo) nos EUA, cujo 

tamanho estimado era de dez trilhões de dólares na época (GORTON e METRICK, 

2012). A operação de Repo é similar a um empréstimo bancário de curtíssimo prazo, 

muitas vezes por um período de menos de 24 horas. Gordon e Metrick (2012) 

afirmam que, o que garante a liquidez e a segurança nesse mercado, é a 

insensibilidade à informação privilegiada dos ativos negociados. Isto é, todos os 

participantes possuem as informações necessárias para a negociação e nenhum 

consegue tirar vantagem ao receber qualquer tipo diferente de informação não 

compartilhada. Essa característica mudou a partir do segundo semestre de 2007 

quando alguns participantes perceberam que títulos lastreados em hipotecas com 

baixa qualidade de crédito (subprime) foram classificados como de baixo risco e 

usados como lastro no mercado Repo, mas não se conseguia identificar em que 

operações eles foram oferecidos como garantia. Houve, então, uma primeira corrida 

bancária e consequente diminuição de liquidez no mercado Repo. Esse mercado 

sofreu com a contínua perda de confiança culminando na quebra do banco Lehman 

Brothers em setembro de 2008 e numa segunda grande corrida bancária (GORTON e 

METRICK, 2012).   

A crise nos EUA também teve consequências na Europa. Constâncio (2014) 

argumenta que a crise não foi somente um caso de negligência fiscal por parte das 

economias periféricas da União Europeia (UE). O autor mostra que esses países 

mantiveram razoável solidez fiscal até a crise financeira dos EUA em 2008. Para ele, 

os países da zona do euro foram afetados pela exposição de seus bancos ao mercado 

imobiliário dos EUA e pelo aumento do prêmio de risco internacional que sucedeu a 



crise. A receita fiscal dos países periféricos da UE caiu em função da redução da 

atividade econômica, ao mesmo tempo em que bancos locais tiveram que se socorrer 

com seus governos para satisfazer requisitos mínimos de capital. Esse processo levou a 

um aumento substancial da dívida soberana e do risco de crédito dos países 

periféricos. A UE passou a exigir deles enormes esforços fiscais, levando-os a um 

período de estagnação ou recessão e prolongando a crise na zona do euro 

(CONSTÂNCIO, 2014). 

Dooley e Hutchinson (2009) acreditam que a concordata do Lehman foi o 

estopim para os efeitos mais deletérios da crise nos EUA sobre os países emergentes, 

sugerindo uma hipótese de dissociação-reconexão entre eles e os países centrais. Os 

primeiros 16 meses entre fevereiro de 2007 e maio de 2008 constituíram um período 

de dissociação, no qual os índices de ações dos mercados emergentes 

desempenharam 40 por cento acima, em média, do índice S&P 500, talvez pela baixa 

exposição dos bancos desses países ao mercado de subprime estadunidense, além das 

fortes restrições bancárias impostas pelas regulações locais. A partir de maio de 2008, 

porém, já se estabelecia a expectativa de que o declínio na atividade econômica seria 

bem maior do que o esperado. Essa crença leva a um maior efeito dos acontecimentos 

no mercado dos EUA sobre o resto do mundo. A correlação com o índice dos EUA 

aumentou notadamente para grande parte dos índices dos mercados emergentes, o 

que sustenta a hipótese de reconexão desses autores nesta segunda fase.  

A crença de que o Brasil passaria sem grandes dificuldades pela crise financeira 

de 2008 foi abalada depois da queda do Lehman Brothers. Os spreads para Credit 

Default Swaps (CDS) funcionam como um seguro contra a possibilidade de calote de 

dívida. Eles saltaram de 100 pontos base em meados de 2008 para o máximo de 

quase 600, estabilizando próximo a 400 depois de 15 de setembro de 2008, o 

“Lehman-Day”, para os títulos soberanos brasileiros (DOOLEY e HUTCHINSON, 

2009). Essa maior percepção de risco sugere que as empresas brasileiras poderiam ter 

dificuldades para conseguir financiamento em condições atraentes no mercado 

externo. Os efeitos prolongados da crise afetaram os países emergentes, incluindo o 

Brasil, por meio da diminuição da demanda por exportações e dos fluxos de capital 

estrangeiro na forma de crédito ou investimento estrangeiro direto (GÓMEZ et al., 

2012, STRACCA, 2013).  

As dificuldades de financiamento que surgiram com a crise podem afetar 

empresas com mais ou menos restrição de crédito de formas diferentes. Campello et 

al. (2010) perguntaram a 1.050 diretores financeiros de 39 países da América do 

Norte, Europa e Ásia se consideravam suas empresas com nenhuma, alguma ou muita 

restrição de crédito em dezembro de 2008. Sua evidência sugere que as empresas que 



se declararam com restrição de crédito sofreram mais no decorrer da crise. Elas 

usaram, em média, 20 por cento de seu caixa e equivalente de caixa em menos de um 

ano para manter suas operações, enquanto empresas sem restrição não passaram 

pelo mesmo processo. Durante a crise, 86 por cento das empresas sujeitas a restrição 

afirmaram ter deixado de fazer investimentos atrativos, contra 44 por cento das sem 

restrição. Os autores também declaram que 13 por cento das empresas com restrição 

usaram linhas de crédito somente para ter recursos disponíveis e que 17 por cento 

dessas admitiram usar esse dinheiro para garantirem recursos em caso de negativa 

futura dos bancos. A grande maioria das empresas com restrição afirmou ter vendido 

ativos durante a crise para financiar suas operações, sugerindo que os investimentos 

foram reduzidos e o preço dos ativos diminuiu (CAMPELLO et al., 2010).  

Há várias evidências de que empresas brasileiras estão sujeitas à restrição de 

crédito. Costa, Paz e Funchal (2008) alegam que empresas que encaram mais 

restrição apresentam maior sensibilidade do fluxo de caixa a entradas extraordinárias 

de caixa. Terra (2003) admite que há restrição de crédito em uma amostra de 468 

empresas brasileiras durante o período de crises entre 1987-1997. Bassetto e Kalatzis 

(2011) concluem que as empresas brasileiras maiores e mais capital-intensivas 

possuem investimentos mais sensíveis aos fluxos de caixa e são, portanto, mais restritas 

financeiramente no período de 1997-2004. Crisóstomo (2009) afirma que as 

empresas nacionais encararam dificuldades de financiamento externo no período entre 

1995 e 2006. Finalmente, Carvalhal e Leal (2013) examinaram a evolução dos 

indicadores de alavancagem das empresas brasileiras não-financeiras e seus possíveis 

determinantes nos anos de 2004 e 2008, antes e durante a crise financeira global. Os 

autores observaram que os endividamentos de curto prazo e bancário diminuíram em 

2008 em sua amostra de 192 firmas para 2004 e 246 para 2008, dando lugar ao 

endividamento por meio de emissão doméstica e internacional de títulos de dívida de 

longo prazo.  

A evidência revista acima sugere, portanto, que há restrição de crédito entre as 

grandes empresas de capital aberto brasileiras e que a crise financeira internacional 

pode ter afetado os níveis e a composição do endividamento das empresas.  

 

2.2  Determinantes da estrutura de capital nas empresas brasileiras 

Leal (2008) apresenta uma revisão comparada da literatura sobre estrutura de 

capitais entre o Brasil e mercados emergentes. O autor afirma que o tamanho da firma 

e a proporção de ativos tangíveis, que podem ser dados em garantia, mantém relação 

positiva com o endividamento de longo prazo, enquanto essa relação é negativa para 



medidas de rentabilidade. Ele afirma, ainda, que a relação de outras variáveis com o 

endividamento de longo prazo não parece ser consistente entre os estudos analisados.  

Artigos brasileiros mais recentes que lidam com a estrutura de capitais das 

empresas brasileiras também apresentam conclusões sobre alguns de seus possíveis 

determinantes. Oliveira e Oliveira (2009) investigam as variáveis financeiras que 

influenciam na decisão de endividamento das empresas brasileiras e concluem que as 

empresas que mais o fazem são aquelas que possuem mais ativos físicos hipotecáveis, 

ou seja, maior tangibilidade, e são de menor porte. A rentabilidade do investimento 

não se mostrou significativa.  

Albanez e Valle (2009) estudaram a teoria do pecking order no que diz respeito 

aos efeitos da assimetria de informação na decisão de fontes de captação em pesquisa 

com 133 empresas brasileiras no período de 1997-2007. Suas análises mostraram 

que empresas que aderiram a qualquer nível de governança corporativa da Bolsa de 

Valores, Futuros e Mercadorias (BM&FBovespa) ou emitiram ADRs negociados na New 

York Stock Exchange (NYSE), indicadores de menor assimetria de informação entre a 

gestão e o mercado, possuíam alavancagem menor no curto prazo e maior no longo 

prazo (REESE e WEISBACH, 2002). Barros e Silveira (2008) estudaram 153 empresas 

no período de 1998-2003. Eles apontam uma relação positiva entre o tamanho e 

tangibilidade dos ativos com a alavancagem, enquanto a rentabilidade e o pagamento 

de dividendos a influenciam de maneira negativa.  

Carvalhal e Leal (2013) estudaram os determinantes do financiamento 

internacional das empresas de capital aberto brasileiras em 2004 e 2008. Os autores 

observaram que as empresas que mais usaram recursos captados no exterior tinham 

como características serem de maior porte e orientadas para exportação, contarem 

com acionistas estrangeiros e apresentarem melhor pontuação em suas práticas de 

governança corporativa. Eles observaram, ainda, que a tangibilidade dos ativos da 

empresa afetou positivamente o financiamento internacional, enquanto a influência da 

volatilidade das ações e do retorno sobre os ativos (ROA) foi negativa.  

As variáveis mencionadas nesta seção são possíveis candidatas a variáveis 

explicativas ou de controle para a análise empírica que segue, em adição às principais 

variáveis de interesse, que denotam os anos da crise e posterior à crise, como será 

descrito na seção seguinte. Destaca-se, entre elas, aquelas que apontem para menor 

restrição financeira e para melhores práticas de governança corporativa.  



3 – METODOLOGIA 

3.1 Hipóteses  

A revisão da literatura na seção anterior sugere que a crise financeira 

internacional e a restrição de crédito de algumas empresas podem levar à redução do 

endividamento em geral e, em particular, no caso de empresas brasileiras, ao acesso 

ao crédito internacional. Outro aspecto que pode ser considerado pode ser a maior 

dificuldade de obtenção de financiamento de longo prazo, tanto domestica quanto 

internacionalmente. Estas considerações levaram a se derivar três hipóteses a 

investigar:  

H1: As empresas da amostra reduziram a participação do total de capital de 

terceiros e de financiamentos em geral em relação a seu ativo total nos anos de 2008 

e 2012 comparados ao ano de 2004.  

H2: As empresas da amostra reduziram a participação dos financiamentos em 

moeda estrangeira em relação a seu ativo total nos anos de 2008 e 2012 

comparados ao ano de 2004.  

H3: As empresas da amostra reduziram a participação de financiamentos de 

longo prazo em relação a seu ativo total nos anos de 2008 e 2012 comparados ao 

ano de 2004.  

H4: A redução dos financiamentos com capital de terceiros foi menor nas 

empresas com menos restrições financeiras e melhores práticas de governança 

corporativa.  

 

3.2  Amostra e variáveis consideradas  

As variáveis foram calculadas a partir dos dados dos balanços anuais dos anos 

de 2004, 2008 e 2012 disponíveis na base de dados Economatica™ para uma 

amostra de empresas não-financeiras brasileiras listadas na BM&FBovespa. As notas 

explicativas das demonstrações financeiras das empresas foram consultadas para 

calcular algumas variáveis. A amostra consistiu de 144, 235 e 272 empresas para os 

anos de 2004, 2008 e 2012, respectivamente, ou 651 empresas-ano. A amostra de 

empresas presentes nos 3 anos contém 121 companhias. O ano de 2008 é o ano 

mais severo da crise financeira internacional, 2004 representa o período anterior à 

crise financeira internacional em Carvalhal e Leal (2013) e 2012, por ser equidistante 

de 2008, representa o período posterior à crise. Detalhes a respeito do número de 

empresas por ano e setor de atividade podem ser obtidos com os autores.  



O grau de endividamento das empresas foi medido segundo oito índices 

descritos no Apêndice. Eles são as proporções do passivo total (ALA), do passivo 

financeiro (FIN), em moeda nacional (DOM) ou estrangeira (INT), de curto (CP) ou 

longo (LP) prazo e por meio de emissão de debêntures nacionais (DEB) ou no exterior 

(BON), todos tomados em moeda nacional em relação ao ativo total das companhias. 

As mudanças nestas variáveis foram analisadas entre os anos de 2004 e 2008 e 2008 

e 2012.  

As principais variáveis explicativas de interesse são categóricas binárias que 

representam os anos de 2008 (D08) e 2012 (D12). Além delas, foram incluídas 

diversas variáveis explicativas usuais em modelos sobre determinantes de estrutura de 

capitais e algumas variáveis categóricas adicionais para denotar o engajamento 

internacional das empresas e sua governança corporativa, visto que tratou-se de uma 

crise financeira global, identificadas na revisão da literatura. Os possíveis 

determinantes de cada um desses indicadores endividamento foram investigados pela 

análise dos coeficientes dessas variáveis em uma bateria de regressões lineares com 

dados em painel. Os modelos foram estimados segundo um painel com efeitos fixos 

por empresa e por tempo, cujos erros-padrão foram ajustados por heterocedasticidade 

e autocorrelação.  

 

3.3  Modelo proposto  

A forma geral dos modelos é dada pela Equação 1, onde a variável 

dependente (ALAV
i
) representa cada um dos oito índices de alavancagem citados 

anteriormente. As variáveis explicativas retratadas na Equação 1 estão definidas no 

Apêndice e se baseiam em Carvalhal e Leal (2013). Além das duas variáveis de 

interesse, D08 e D12, elas representam os determinantes mais importantes da estrutura 

de capitais das empresas (FRANK e GOYAL, 2007), que são o seu tamanho (TAM), 

seu retornos sobre ativos (ROA), potencial de crescimento (Q) e proporção de ativos 

tangíveis (TAN), que indica as garantias a oferecer ao credor, além de algumas 

variáveis de controle, tal como a volatilidade de suas ações para representar o risco da 

empresa, e um conjunto de variáveis categóricas que denotam ser empresa 

exportadora (EXP), ter acionista estrangeiro com mais de cinco por cento do capital 

acionário (EST) ou ser emissora de American Depository Receipts (ADR), para destacar 

sua capacidade para financiamento no exterior e melhor qualidade de práticas de 

governança corporativa (ALBANEZ e VALLE, 2009; REESE e WEISBACH, 2002). 

Diversas variações do modelo foram estimadas com a inclusão ou exclusão de 

variáveis explicativas selecionadas.  



  

É importante destacar que é praticamente impossível eliminar os problemas de 

identificação dos coeficientes estimados nos modelos econométricos retratados na 

forma da Equação 1, devido aos aspectos da endogeneidade causados por variáveis 

omitidas, erro nas variáveis ou, ainda, causalidade reversa. Embora se tenha 

procurado lidar, de forma limitada, com esses aspectos com o uso de métodos de 

painel, esse procedimento somente lida com alguns aspectos de identificação, uma vez 

que sua versão com efeitos fixos controla para variáveis omitidas que não variam no 

tempo. Sendo assim, de forma geral, é difícil concluir de maneira definitiva que certa 

variável é um determinante do endividamento empresarial na presença de problemas 

de identificação.  

Houve retirada de valores extremos da amostra apenas para a análise 

descritiva. As correlações e regressões foram efetuados com a amostra tratada 

completa. O procedimento para sua identificação e retirada teve base no escore Z de 

cada uma das observações de cada variável em relação a sua média e desvio padrão. 

A Equação 2 mostra Z como função de uma variável qualquer X
i
 calculada para a 

empresa (observação) i em função de seu desvio padrão (�
X
). O escore Z nada mais é 

do que o módulo da quantidade de desvios-padrão que a observação apresenta em 

relação à média da variável. As observações cujo Z foi maior do que 3 foram 

excluídas. O tratamento do escore Z foi aplicado somente para as empresas que 

possuíam valores não nulos no caso das variáveis DEB, BON e INT, devido à alta 

incidência de valores nulos uma vez que um grande número de empresas não possui 

dívida por meio desses instrumentos.  

 

 

4 – RESULTADOS 

 

4.1  Análise univariada preliminar 

A Tabela 1 apresenta as principais estatísticas descritivas e a significância das 

variações de 2004 para 2008 e de 2008 para 2012. Estatísticas descritivas adicionais 

estão disponíveis com os autores. A média da proporção do passivo total fica próxima 

a 58 por cento do ativo total e a do passivo financeiro em cerca de 27 por cento. A 



média da proporção de endividamento doméstico é bem maior do que a internacional 

e a de longo prazo é maior do que a de curto prazo. Não é incomum o engajamento 

internacional da empresa, seja por meio de acionistas relevantes, emissão de ADR ou 

exportação.  

A Tabela 1 também apresenta as médias e medianas das variáveis antes 

(2004), durante (2008) e depois (2012) da crise financeira internacional. O ano de 

2008, quando comparado ao de 2004, apresenta aumento significativo da proporção 

do passivo em moeda doméstica e de longo prazo, especialmente por meio de 

debêntures, com redução significativa do financiamento internacional, embora não 

haja significância na proporção de international bonds em relação ao ativo total. Esta 

evidência é consistente com a apresentada por Carvalhal e Leal (2013). Enquanto isso, 

verifica-se que a redução do ROA e o aumento de acionistas estrangeiros relevantes 

em relação a 2004.  

 



Tabela 1- Estatísticas descritivas e variações   

Painel A: indicadores de endividamento 

  N VE Média Med DP Me04 Md04 Me08 Md08 Me12 Md12 

ALA 616 34 57,94 58,85 22,06 59,26 58,7 58,48 59,30 56,74 58,00 

FIN 638 12 27,19 26,50 17,91 24,64 24,8 27,44 26,00 28,33 28,82 

CP 607 43 8,57 6,89 7,07 9,32 7,55 8,50 7,31 8,23 6,35* 

LP 638 12 16,45 14,03 13,94 13,43 11,31 16,21* 13,44 18,25 16,61* 

DOM 617 17 18,37 15,74 14,44 14,43 11,96 18,50* 16,38* 20,27 18,03* 

INT 625 9 7,40 2,03 10,47 9,21 6,21 7,11* 1,54* 6,71 1,30* 

DEB 640 10 4,26 0,00 6,96 1,90 0,00 4,40* 0,00 5,41 0,00 

BON 640 10 1,07 0,00 3,37 0,87 0,00 0,94 0,00 1,28 0,00 

Painel B: variáveis explicativas e de controle 

 N VE Média Med DP Me04 Md04 Me08 Md08 Me12 Md12 

ADR 650 0 0,26 0,00 0,44 0,28 0,00 0,26 0,00 0,24 0,00 

EST 617 0 0,52 1,00 0,50 0,35 0,00 0,65* 1,00 0,51* 1,00 

EXP  564 0 0,47 0,00 0,50 0,55 1,00 0,54 1,00 0,39* 0,00* 

Q 537 61 1,18 1,06 0,42 1,12 1,00 1,13 1,02 1,25* 1,15* 

ROA 607 43 3,67 3,50 7,55 5,19 5,30 3,28* 3,50* 3,13 3,10* 

TAM 646 4 14,14 14,18 1,83 13,72 13,71 13,99 13,95 14,50* 14,67* 

TAN 650 0 30,95 29,38 23,80 36,74 36,31 32,18 30,97 26,82* 22,02* 

VOL 422 27 50,85 48,65 20,51 49,35 45,7 51,14 49,85 52,06* 46,90 

Nota. Os cabeçalhos indicam, para cada variável, a quantidade de observações no conjunto dos três 

anos da amostra (N) depois da retirada de valores extremos, a quantidade de observações retiradas 

como valores extremos (VE), a média (Média), a mediana (Med), o desvio padrão (DP) e a média e 

mediana nos anos de 2004, 2008 e 2012, respectivamente Me04, Md04, Me08, Md08, Me12 e 

Md12. O teste t bicaudal para a diferença entre as médias de duas amostras com variâncias diferentes 

verifica a significância da mudança das médias de 2004 para 2008 nas colunas Me08 e Md08 e de 

2008 para 2012 nas colunas Me12 e Md12. O teste de Wilcoxon para verifica o mesmo para as 

medianas. As variáveis que medem o endividamento estão descritas no Apêndice e são a alavancagem 

total (ALA), por empréstimos (FIN), de curto (CP) e longo (LP) prazos, em moeda doméstica (DOM) e 

estrangeira (INT), e por debêntures nacionais (DEB) ou internacionais (BON). As variáveis explicativas e 

de controle também estão descritas no Apêndice e são o logaritmo do ativo total da empresa (TAM), a 

proporção de ativos tangíveis (TAN), o retorno sobre ativos (ROA), o Q de Tobin (Q) e a volatilidade do 

retorno da ação da empresa (VOL), além das variáveis categóricas binárias que indicam empresa 

exportadora (EXP), com acionista estrangeiro com mais de cinco por cento do capital acionário (EST) e 

emissora de ADR (ADR).  

Fonte: cálculos dos autores a partir de dados da base de dados Economatica™.  

* indica significância ao nível de 5 por cento.  

 

O ano de 2012, quando comparado ao de 2008, registra movimentos 

similares a 2008 em relação a 2004. Há novamente aumento significativo do passivo 

em moeda doméstica e de longo prazo com redução significativa do passivo de curto 

prazo e internacional. Note-se a redução significativa na proporção de empresas 

exportadoras na amostra, no ROA, que continua a cair, na proporção de ativos 

tangíveis e na presença de acionistas estrangeiros relevantes. Por outro lado, 

aumentam o ativo total, o Q de Tobin e a volatilidade do retorno no mercado 

acionário.  



Os resultados da análise univariada da evolução dos índices financeiros das 

empresas apontaram para uma confirmação da hipótese H2, com a proporção do 

endividamento em moeda estrangeira diminuindo no período, enquanto houve 

aumento da alavancagem via financiamento em moeda doméstica. É importante 

lembrar que tratou-se aqui somente de dados de balanço, não se considerando o uso 

de hedge cambial ou outros derivativos off-balance-sheet.  

Por outro lado, esses resultados não sustentaram as hipóteses H1 e H3, que 

previam uma redução do endividamento em geral e um aumento do passivo de curto 

prazo com a crise, respectivamente. Os dados evidenciam que o efeito da crise foi 

limitado ou atenuado nesse aspecto e que as empresas listadas em bolsa no período 

aumentaram a proporção média das dívidas de longo prazo, em parte impulsionadas 

pelo crescimento da participação de debêntures. Contudo, outro movimento decisivo 

foi a crescente participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) no financiamento das empresas nacionais. O volume total contratado 

pelo BNDES em 2012 (R$ 137,5 bilhões) foi mais de dez vezes maior do que este 

valor em 2004 (R$ 13,5 bilhões). Apesar de não se apontar o impacto direto desse 

aumento de contratação de operações de crédito pelo BNDES na alavancagem das 

empresas em análise, supõe-se que, como elas incluem as maiores empresas com 

ações negociadas em bolsa de valores, esse movimento também as impactou.  

 

4.2  Determinantes de indicadores de endividamento  

As variáveis explicativas e de controle foram submetidas a uma análise 

preliminar de correlações, não mostrada aqui, mas disponível com os autores. A 

variável ADR foi a única que apresentou correlação positiva e significativa ao nível de 

cinco por cento com as variáveis denotando a presença de acionista estrangeiro 

relevante (EST) e o ativo total da empresa. Não houve outra correlação significativa.  

A Tabela 2 mostra a análise de regressões de painel para os índices mais gerais 

de endividamento (ALA e FIN). As principais variáveis de interesse (D08 e D12) 

sugerem que há diferença no nível de endividamento entre esses anos e 2004. Os 

coeficientes das variáveis categóricas marcando os anos de 2008 e 2012 são 

negativos, quando significativos, e indicam que o endividamento foi reduzido, 

contrastando com os resultados da análise univariada. Alguma redução se deu em 

2008 e foi mais intensa em 2012, sugerindo que o processo continuou com possível 

influência negativa da crise iniciada em 2008 e de suas consequências nos âmbitos 

doméstico e internacional. Os motivos para redução podem ser a redução da oferta 

de crédito no mercado e da atividade econômica em geral. A atuação do governo 



brasileiro em 2008, com medidas anticíclicas e mais financiamento via BNDES, pode 

ter contribuído para que a redução do financiamento das empresas não tivesse 

impacto tão forte, o que é consistente com a ausência de significância da variável 

categórica do ano de 2008 para o endividamento via financiamentos em geral. A 

evidência também é consistente com a hipótese de dissociação-reconexão de Dooley e 

Hutchinson (2009) para os países emergentes.  

As variáveis explicativas representando o tamanho da empresa (TAM) e ROA 

apresentaram coeficientes significativos em quase todos os modelos, sendo os da 

primeira positivos e os da segunda negativos. Este é um resultado bem conhecido na 

literatura, sendo inclusive relatado por Frank e Goyal (2007) como um fato estilizado, 

e é consistente com os de Carvalhal e Leal (2013) e Barros e Silveira (2008) para 

empresas brasileiras. Os resultados não são tão significativos para as variáveis que 

representam a tangibilidade dos ativos (TAN) e as oportunidades de crescimento (Q). A 

tangibilidade é significativa apenas em um modelo e, ainda assim, com sinal negativo, 

em oposição ao preconizado por Frank e Goyal (2007) e ao encontrado para 

empresas brasileiras por Carvalhal e Leal (2013) e Barros e Silveira (2008). Contudo, 

o sinal desse coeficiente é consistente ao encontrado por Bastos e Nakamura (2009) 

para o passivo total de empresas brasileiras. O Q é significativo e positivo em alguns 

modelos da alavancagem geral, mas o sinal também é o oposto ao previsto por Frank 

e Goyal (2007). Mais uma vez, isso é consistente com a evidência de Bastos e 

Nakamura (2009) para o passivo total. A volatilidade e as variáveis categóricas para 

indicar empresa exportadora, com presença de acionistas estrangeiros relevantes e 

emissora de ADR, não apresentaram significância para o passivo total. É possível, 

portanto, que os resultados contrastantes se devam à natureza das variáveis 

dependentes que contemplam o passivo total, incluindo itens não financeiros do 

passivo circulante (ALA) e do endividamento total, incluindo o de curto prazo (FIN), 

cuja natureza é distinta do endividamento de longo prazo, especialmente o 

internacional. As variáveis que poderiam denotar influências das práticas de 

governança corporativa (ADR e EST) não apresentaram significância e não sustentam 

H4. A continuação da análise relata os resultados dos modelos que lidam com 

aspectos específicos do endividamento.  



Tabela 2 – Modelos para alavancagem geral (ALA) e via financiamentos (FIN)  

Painel A: variável dependente é a alavancagem geral (ALA)  

Variáveis I II III IV V VI VII 

TAM 8,49* 

(0,00) 

8,67* 

(0,00) 

8,98* 

(0,00) 

4,91 

(0,11) 

7,83* 

(0,00) 

8,84* 

(0,00) 

9,03* 

(0,00) 

ROA -0,44* 

(0,00) 

-0,47* 

(0,00) 

-0,39* 

(0,04) 

-0,53* 

(0,05) 

-0,72* 

(0,00) 

-0,36 

(0,06) 

-0,39* 

(0,04) 

TAN  -0,07 

(0,09) 

-0,08 

(0,07) 

-0,11* 

(0,01) 

-0,07 

(0,14) 

-0,07 

(0,11) 

-0,08 

(0,08) 

Q   6,61* 

(0,05) 

8,83 

(0,09) 

10,70* 

(0,00) 

5,97 

(0,08) 

6,55* 

(0,05) 

VOL    0,00 

(0,90) 

  -0,11 

(0,09) 

EXP     -2,13 

(0,55) 

  

EST      2,18 

(0,24) 

 

ADR       -1,20 

(0,61) 

D08 -4,36* 

(0,03) 

-4,64* 

(0,02) 

-3,85 

(0,08) 

2,19 

(0,45) 

-2,92 

(0,22) 

-4,38 

(0,06) 

-3,90 

(0,08) 

D12 -9,16* 

(0,00) 

-10,06* 

(0,00) 

-9,54* 

(0,00) 

-2,15 

(0,62) 

-9,70* 

(0,00) 

-9,22* 

(0,00) 

-9,65* 

(0,00) 

Obs. 586 586 504 251 453 487 504 

R
2
 ajustado 0,70 0,70 0,73 0,68 0,75 0,70 0,73 

Painel B: variável dependente é a alavancagem via financiamentos (FIN)  

Variáveis I II III IV V VI VII 

TAM 10,14* 

(0,00) 

10,24* 

(0,00) 

10,29* 

(0,00) 

15,73* 

(0,00) 

11,14* 

(0,00) 

10,26* 

(0,00) 

10,38* 

(0,00) 

ROA -0,42* 

(0,00) 

-0,44* 

(0,00) 

-0,34* 

(0,03) 

-0,11 

(0,67) 

-0,54* 

(0,00) 

-0,39* 

(0,03) 

-0,34* 

(0,03) 

TAN  -0,06 

(0,10) 

-0,04 

(0,38) 

-0,07 

(0,39) 

-0,04 

(0,42) 

-0,05 

(0,31) 

-0,04 

(0,40) 

Q   4,40 

(0,10) 

9,17 

(0,06) 

5,94 

(0,06) 

5,07 

(0,07) 

4,32 

(0,10) 

VOL    -0,08 

(0,34) 

   

EXP     -0,61 

(0,86) 

  

EST      0,25 

(0,91) 

 

ADR       -2,13 

(0,41) 

D08 -1,28 

(0,47) 

-1,49 

(0,40) 

-1,76 

(0,38) 

-3,86 

(0,23) 

-3,05 

(0,20) 

-1,79 

(0,41) 

-1,84 

(0,36) 

D12 -5,27* 

(0,03) 

-5,97* 

(0,02) 

-4,79 

(0,08) 

-11,33* 

(0,02) 

-7,25* 

(0,02) 

-5,16 

(0,07) 

-4,97 

(0,07) 

Obs. 599 599 513 258 461 495 513 

R
2

 ajustado 0,58 0,59 0,61 0,53 0,63 0,59 0,61 

Nota. Painel com efeitos fixos por empresa e por tempo. Os erros-padrão foram ajustados por 

heterocedasticidade e autocorrelação. As variáveis explicativas e de controle estão descritas no Apêndice 

e são o logaritmo do ativo total da empresa (TAM), a proporção de ativos tangíveis (TAN), o retorno 

sobre ativos (ROA), o Q de Tobin (Q) e a volatilidade do retorno da ação da empresa (VOL), além das 

variáveis categóricas binárias que indicam empresa exportadora (EXP), com acionista estrangeiro com 

mais de cinco por cento do capital acionário (EST), emissora de ADR (ADR) e os anos de 2008 (D08) e 

2012 (D12). 

* indica significância ao nível de 5 por cento.  



A Tabela 3 mostra a análise para os índices de endividamento na moeda nacional e 

em moeda estrangeira. Os resultados reforçam a indicação de que as proporções do 

financiamento internacional são significativamente menores em 2008 e 2012 em relação a 

2004. As variáveis D08 e D12 são negativas e significativas em todos os modelos que têm o 

índice de endividamento em moeda estrangeira (INT) como variável dependente e não 

apresentam significância nos modelos com o endividamento doméstico como variável 

dependente. Este resultado é consistente com o de Carvalhal e Leal (2013). Os resultados para 

as demais variáveis são similares aos da Tabela 2. A evidência na Tabela 3 sustenta a hipótese 

H2 acerca da redução do financiamento em moeda estrangeira, talvez pelo efeito combinado 

de uma redução da oferta de crédito no exterior e pelo concomitante aumento da oferta de 

crédito no País, particularmente pela reação do governo federal.  



Table 3 – Models according to the currency of financing  

Panel A: dependent variable is leverage through domestic currency debt (DOM) 

Variables I II III IV V VI VII 

SIZE 6,80* 

(0,00) 

6,87* 

(0,00) 

7,13* 

(0,00) 

11,19* 

(0,02) 

8,08* 

(0,00) 

7,04* 

(0,00) 

7,15* 

(0,00) 

ROA -0,21* 

(0,02) 

-0,22* 

(0,01) 

-0,22* 

(0,05) 

-0,06 

(0,79) 

-0,19 

(0,17) 

-0,27* 

(0,03) 

-0,22* 

(0,05) 

TAN  -0,04 

(0,24) 

-0,02 

(0,61) 

-0,01 

(0,87) 

-0,03 

(0,49) 

-0,02 

(0,56) 

-0,02 

(0,62) 

Q   3,97 

(0,07) 

6,13 

(0,19) 

3,97 

(0,11) 

4,52* 

(0,05) 

3,95 

(0,07) 

VOL    -0,11 

(0,11) 

   

EXP     2,34 

(0,45) 

  

FOR      0,09 

(0,97) 

 

ADR       -0,53 

(0,84) 

D08 1,42 

(0,37) 

1,26 

(0,44) 

0,93 

(0,63) 

1,08 

(0,74) 

-0,62 

(0,78) 

0,87 

(0,68) 

0,92 

(0,64) 

D12 0,18 

(0,94) 

-0,30 

(0,90) 

0,33 

(0,90) 

-2,92 

(0,53) 

-1,34 

(0,65) 

0,17 

(0,95) 

0,29 

(0,92) 

No. Obs. 579 579 495 249 450 477 495 

Adj. R
2
  0,52 0,52 0,55 0,51 0,57 0,53 0,55 

Panel B: dependent variable is leverage through foreign currency debt (INT) 

Variables I II III IV V VI VII 

SIZE 4,00* 

(0,00) 

4,00* 

(0,00) 

4,23* 

(0,00) 

4,08 

(0,10) 

4,41* 

(0,00) 

4,31* 

(0,00) 

4,22* 

(0,00) 

ROA -0,22* 

(0,00) 

-0,22* 

(0,00) 

-0,19* 

(0,05) 

-0,14 

(0,36) 

-0,34* 

(0,00) 

-0,22 

(0,07) 

-0,19* 

(0,05) 

TAN  0,00 

(0,98) 

-0,01 

(0,75) 

-0,08 

(0,34) 

-0,01 

(0,77) 

-0,02 

(0,65) 

-0,01 

(0,74) 

Q   0,76 

(0,73) 

4,49 

(0,16) 

2,55 

(0,22) 

1,07 

(0,67) 

0,76 

(0,73) 

VOL    0,01 

(0,84) 

   

EXP     -1,14 

(0,51) 

  

FOR      -0,61 

(0,70) 

 

ADR       0,15 

(0,93) 

D08 -3,42* 

(0,00) 

-3,42* 

(0,00) 

-3,59* 

(0,00) 

-5,67* 

(0,03) 

-3,04* 

(0,04) 

-3,38* 

(0,02) 

-3,59* 

(0,00) 

D12 -6,33* 

(0,00) 

-6,34* 

(0,00) 

-7,07* 

(0,00) 

-9,50* 

(0,00) 

-7,67* 

(0,00) 

-7,35* 

(0,00) 

-7,05* 

(0,00) 

No. Obs. 580 580 494 250 449 476 494 

Adj. R
2
  0,55 0,55 0,56 0,46 0,56 0,54 0,56 

Note. Fixed effects panel models by firm and year. Hetoscdasticity and autocorrelation corrected standard 

errors. All variables described in the Appendix.  

* indicates significance at the 5 per cent level.  

 

A Tabela 4 mostra uma análise suplementar que mira em um aspecto do 

financiamento internacional segundo a emissão de títulos de longo prazo nos 

mercados de capitais doméstico e internacional (debêntures ou bonds). As variáveis 



categóricas que representam os anos de 2008 e 2012 não apresentam significância 

ao nível de cinco por cento para o endividamento por meio de debêntures. No caso de 

bonds, há significância ao nível de cinco por cento apenas para um dos modelos para 

a variável que marca o ano de 2008. De forma geral, os modelos empregados não 

sugerem que há mudança digna de nota das proporções de debêntures e bonds sobre 

o ativo total. Sendo assim, a diminuição relativa do endividamento em moeda 

estrangeira que foi detectada pelos modelos mostrados na Tabela 3 deve ter se dado 

pela via dos financiamentos concedidos por instituições de crédito. Note-se que o Q 

de Tobin aparece com coeficiente positivo e significativo em relação ao endividamento 

por emissão de debêntures, em consonância com o mostrado para o endividamento 

geral, e que a existência de programas de ADR apresenta coeficiente positivo e 

significativo, pela única vez neste artigo, em relação ao endividamento por meio da 

emissão de bonds, sugerindo um acesso favorecido ao mercado de capitais em geral 

para os emissores de ADR, consistente com Carvalhal e Leal (2013). Ausência de 

significância para D08 e D12 combinada com a significância positiva de ADR 

possivelmente sugere que empresas com melhores práticas de governança corporativa 

e emissora de títulos no mercado de capitais internacionais não sofreram de forma 

significativa os efeitos da crise de 2008, sustentando H4. O ROA não apresenta 

significância e as demais variáveis comportam-se como na Tabela 2 para os índices de 

endividamento mais gerais. Cabe ainda notar que as proporções médias das 

debêntures e bonds são pequenas em relação ao ativo total, com valor nulo para 

muitas observações, o que pode ter influenciado o resultado.  



Tabela 4 – Análise de Regressão segundo a emissão doméstica ou internacional de debêntures 

Painel A: variável dependente é a alavancagem via emissão de debêntures (DEB)   

Variáveis I II III IV V VI VII 

TAM 1,56 

(0,07) 

1,57 

(0,07) 

1,80* 

(0,05) 

1,34 

(0,47) 

2,14* 

(0,04) 

1,77 

(0,06) 

1,87* 

(0,05) 

ROA 0,04 

(0,38) 

0,03 

(0,43) 

-0,01 

(0,81) 

0,02 

(0,78) 

-0,03 

(0,71) 

-0,02 

(0,73) 

-0,01 

(0,82) 

TAN  -0,01 

(0,70) 

-0,01 

(0,66) 

0,02 

(0,71) 

-0,02 

(0,55) 

-0,01 

(0,77) 

-0,01 

(0,68) 

Q   3,32* 

(0,00) 

2,38 

(0,22) 

3,55* 

(0,00) 

3,76* 

(0,00) 

3,27* 

(0,00) 

VOL    -0,02 

(0,60) 

   

EXP     -1,02 

(0,40) 

  

EST      -0,71 

(0,54) 

 

ADR       -1,53 

(0,33) 

D08 1,32 

(0,08) 

1,30 

(0,10) 

0,76 

(0,37) 

0,61 

(0,73) 

0,84 

(0,44) 

0,82 

(0,35) 

0,70 

(0,43) 

D12 1,53 

(0,12) 

1,45 

(0,16) 

0,32 

(0,77) 

-0,10 

(0,95) 

0,04 

(0,97) 

0,43 

(0,71) 

0,18 

(0,88) 

Obs 597 597 510 257 458 492 510 

R
2
 ajus 0,45 0,45 0,50 0,43 0,43 0,49 0,51 

Painel B: variável dependente é a alavancagem via emissão de bonds (BON) 

Variáveis I II III IV V VI VII 

TAM 1,05* 

(0,01) 

1,04* 

(0,01) 

1,07* 

(0,02) 

1,36 

(0,42) 

1,09* 

(0,05) 

1,04* 

(0,02) 

1,01* 

(0,02) 

ROA -0,03 

(0,23) 

-0,03 

(0,27) 

0,01 

(0,83) 

0,05 

(0,57) 

0,00 

(0,91) 

0,01 

(0,72) 

0,00 

(0,86) 

TAN  0,00 

(0,28) 

0,00 

(0,67) 

0,00 

(0,92) 

0,00 

(0,96) 

0,00 

(0,85) 

0,00 

(0,73) 

Q   -0,66 

(0,12) 

-1,14 

(0,42) 

-0,69 

(0,19) 

-0,70 

(0,14) 

-0,59 

(0,16) 

VOL    0,00 

(0,88) 

   

EXP     0,06 

(0,93) 

  

EST      0,93 

(0,15) 

 

ADR       1,67* 

(0,02) 

D08 -0,36 

(0,16) 

-0,34 

(0,18) 

-0,44 

(0,17) 

-0,67 

(0,48) 

-0,49 

(0,26) 

-0,64* 

(0,04) 

-0,40 

(0,21) 

D12 -0,62 

(0,10) 

-0,56 

(0,14) 

-0,42 

(0,36) 

-0,19 

(0,90) 

-0,51 

(0,46) 

-0,45 

(0,33) 

-0,31 

(0,40) 

Obs 597 597 508 253 456 490 508 

R
2
 ajus 0,62 0,62 0,63 0,35 0,60 0,63 0,65 

Nota. Painel com efeitos fixos por empresa e por tempo. Os erros-padrão foram ajustados por 

heterocedasticidade e autocorrelação. As variáveis explicativas e de controle estão descritas no Apêndice 

e são o logaritmo do ativo total da empresa (TAM), a proporção de ativos tangíveis (TAN), o retorno 

sobre ativos (ROA), o Q de Tobin (Q) e a volatilidade do retorno da ação da empresa (VOL), além das 

variáveis categóricas binárias que indicam empresa exportadora (EXP), com acionista estrangeiro com 

mais de cinco por cento do capital acionário (EST), emissora de ADR (ADR) e os  anos de 2008 (D08) e 

2012 (D12).  

* indica significância ao nível de 5 por cento.  



Por fim, a Tabela 5 apresenta os modelos segundo o prazo de financiamento. As 

variáveis categóricas para os anos de 2008 e 2012 não apresentaram significância. Os 

coeficientes negativos de ROA foram significativos ao nível cinco por cento, como na Tabela 2, 

para vários modelos. Os coeficientes para o tamanho da empresa somente  apresentam 

significância no caso do endividamento de longo prazo, o que sugere que o porte da empresa 

está relacionado a este tipo de endividamento. Os sinais dessas variáveis, em geral, são 

consistentes com os encontrados por Bastos e Nakamura (2009). Esses resultados não 

sustentam a hipótese H3 acerca da redução da proporção do financiamento de curto prazo 

durante e depois da crise financeira global.  



 

Tabela 5 – Análise de Regressão segundo o prazo de vencimento  

Painel A: variável dependente é a alavancagem via financiamentos de curto prazo (CP) 

Variáveis I II III IV V VI VII 

TAM 0,83 

(0,33) 

0,84 

(0,33) 

0,53 

(0,62) 

2,20 

(0,41) 

0,04 

(0,97) 

0,62 

(0,58) 

0,58 

(0,59) 

ROA -0,13* 

(0,01) 

-0,13* 

(0,01) 

-0,15* 

(0,03) 

-0,01 

(0,95) 

-0,14* 

(0,05) 

-0,13 

(0,09) 

-0,15* 

(0,03) 

TAN  0,00 

(0,75) 

0,00 

(0,90) 

0,02 

(0,56) 

0,01 

(0,85) 

0,00 

(0,88) 

0,00 

(0,90) 

Q   1,30 

(0,28) 

0,56 

(0,82) 

0,18 

(0,89) 

1,22 

(0,35) 

1,25 

(0,31) 

VOL    -0,06 

(0,18) 

   

EXP     -0,86 

(0,54) 

  

EST      -1,00 

(0,31) 

 

ADR       -1,18 

(0,28) 

D08 0,45 

(0,54) 

0,43 

(0,57) 

0,24 

(0,77) 

-0,58 

(0,77) 

-0,55 

(0,56) 

0,47 

(0,60) 

0,19 

(0,82) 

D12 0,02 

(0,99) 

-0,05 

(0,96) 

-0,06 

(0,96) 

-2,44 

(0,37) 

-0,22 

(0,86) 

-0,02 

(0,99) 

-0,17 

(0,88) 

Obs. 576 576 493 249 445 475 493 

R
2
 ajustado 0,53 0,53 0,58 0,52 0,60 0,56 0,58 

Painel B: variável dependente é a alavancagem via financiamentos de longo prazo (LP)  

Variáveis I II III IV V VI VII 

TAM 6,02* 

(0,00) 

6,02* 

(0,00) 

6,31* 

(0,00) 

9,72* 

(0,00) 

7,53* 

(0,00) 

6,15* 

(0,00) 

6,31* 

(0,00) 

ROA -0,19* 

(0,02) 

-0,19* 

(0,02) 

-0,16 

(0,16) 

0,02 

(0,93) 

-0,23 

(0,08) 

-0,21 

(0,09) 

-0,16 

(0,16) 

TAN  0,00 

(0,92) 

0,00 

(0,94) 

-0,03 

(0,44) 

-0,02 

(0,61) 

0,00 

(0,96) 

0,00 

(0,94) 

Q   2,01 

(0,40) 

4,28 

(0,27) 

3,77 

(0,13) 

2,58 

(0,33) 

2,01 

(0,40) 

VOL    -0,01 

(0,85) 

   

EXP     1,58 

(0,56) 

  

EST      0,00 

(0,99) 

 

ADR       0,05 

(0,98) 

D08 0,83 

(0,55) 

0,81 

(0,56) 

0,17 

(0,92) 

-0,92 

(0,72) 

-0,28 

(0,88) 

0,00 

(0,99) 

0,17 

(0,92) 

D12 -0,73 

(0,69) 

-0,76 

(0,68) 

-1,01 

(0,64) 

-4,02 

(0,28) 

-2,38 

(0,32) 

-1,02 

(0,65) 

-1,01 

(0,65) 

Obs. 594 594 508 256 456 490 508 

R
2
 ajustado 0,62 0,62 0,54 0,56 0,65 0,63 0,64 

Nota. Painel com efeitos fixos por empresa e por tempo. Os erros-padrão foram ajustados por 

heterocedasticidade e autocorrelação. As variáveis explicativas e de controle estão descritas no Apêndice 

e são o logaritmo do ativo total da empresa (TAM), a proporção de ativos tangíveis (TAN), o retorno 

sobre ativos (ROA), o Q de Tobin (Q) e a volatilidade do retorno da ação da empresa (VOL), além das 

variáveis categóricas binárias que indicam empresa exportadora (EXP), com acionista estrangeiro com 

mais de cinco por cento do capital acionário (EST), emissora de ADR (ADR) e os  anos de 2008 (D08) e 

2012 (D12).  

* indica significância ao nível de 5 por cento.  



Em suma, os resultados oferecem sustentação para as hipóteses H1 e H2, que previam 

uma redução da participação relativa do passivo total, do passivo financeiro total e do 

financiamento em moeda estrangeira nos anos de 2008 e 2012, quando comparados ao ano 

de 2004. A hipótese H4 sobre o impacto menor da crise sobre as empresas que possivelmente 

apresentam melhores práticas de governança corporativa é sustentada. Por outro lado, os 

modelos não sustentam a hipótese H3 acerca da menor presença de endividamento de longo 

prazo. Esses resultados possivelmente estão associados à menor oferta de crédito no exterior 

para empresas brasileiras, ao aumento do crédito doméstico, notadamente por meio de 

instituições controladas pelo governo federal, ao início da desaceleração da atividade 

econômica brasileira em 2012, com crescimento de 1,8 por cento do PIB, contrastando com 

os crescimentos de 3,9 e 7,6 por cento em 2011 e 2010, respectivamente, e à participação 

da empresa, antes da crise, do mercado internacional de capitais. A evidência é consistente 

com Carvalhal e Leal (2013) que verificaram que o uso de financiamento internacional caiu 

em 2008, além de a estenderem ao sugerir que o efeito iniciado em 2008 pode ter se 

prolongado até 2012 e também ao examinar outros aspectos do passivo não contemplados 

por aqueles autores, tais como as dimensões de curto e longo prazo, doméstica e internacional 

e considerando o passivo total e o passivo financeiro total, num quadro comparativo mais 

amplo do financiamento das empresas brasileiras de capital aberto nos anos de interesse.  

Entre os determinantes usuais da estrutura de capitais cabe observar que o 

tamanho da empresa em geral apresentou relação positiva e significativa com os 

diversos tipos de índices de endividamento, com a notável exceção da ausência de 

significância para o índice de endividamento de curto prazo. Esse resultado é 

compatível com outros estudos brasileiros, tais como Carvalhal e Leal (2013), Bastos e 

Nakamura (2009), Barros e Silveira (2008) e Terra (2003). A lucratividade, 

representada pelo ROA, em geral, apresentou relação negativa e significativa com 

todos os índices de endividamento, exceto aqueles efetuados por meio da emissão de 

títulos nos mercados de capitais doméstico e internacional (debêntures e bonds). Essa 

relação, quando significativa, pode ser fruto da preferência das empresas brasileiras 

pelo financiamento por meio de recursos próprios, como já fora verificado em Barros e 

Silveira (2008), Oliveira e Oliveira (2009), Crisóstomo (2009) e Carvalhal e Leal 

(2013). Finalmente, cabe notar que a única variável categórica de controle que 

apresentou significância, positiva, em todos os modelos foi ADR para o endividamento 

por meio da emissão de bonds, denotando que a prévia participação dessas empresas 

no mercado internacional de capitais, possivelmente com melhores práticas de 

governança corporativa, contribuiu para atenuar os efeitos da crise de 2008 sobre 

elas.  



5 – CONCLUSÕES 

 

Os possíveis efeitos da crise financeira de 2008 nos EUA sobre as empresas 

brasileiras podem ser analisados segundo diversas óticas. Este artigo aborda as 

proporções de diversos itens do passivo sobre o ativo total das empresas brasileiras 

não-financeiras listadas na bolsa de valores nos anos de 2004, 2008 e 2012 depois 

de controlar para seus possíveis determinantes.  

Os resultados indicam que houve diminuição do endividamento das empresas 

em 2008 e 2012 em relação a 2004. Ademais, enquanto não parece ter havido 

mudança significativa no nível de endividamento doméstico, o internacional decresceu 

significativamente em 2008 e 2012. A redução no passivo internacional não 

apresentou significância quando se considerou apenas os títulos emitidos no exterior 

(bonds), o que sugere que o financiamento por meio de crédito concedido por 

instituições financeiras foi o mais afetado. Por fim, os modelos implementados não 

detectaram variação significativa segundo o prazo do financiamento entre os anos 

selecionados. É importante realçar o possível impacto do financiamento concedido por 

instituições financeiras domésticas controladas pelo governo federal que pode ter 

atenuado os efeitos da crise global. Este artigo confirma e estende os resultados 

encontrados por Carvalhal e Leal (2013), que examinaram somente o impacto da crise 

global sobre o financiamento internacional no ano de 2008, ao examinar o 

endividamento de forma mais geral e verificar seu impacto antes, durante e depois 

desta crise.  

É importante elencar algumas limitações do artigo que podem oferecer 

oportunidades para outras investigações. Os índices de endividamento empregados 

consideram somente dados de balanço patrimonial e não contemplam a existência de 

hedge cambial ou outros derivativos fora de balanço que podem afetar o que se 

considera como financiamento em moeda estrangeira. Naturalmente, como é comum 

em exercícios empíricos dessa natureza, a parcimônia na escolha de variáveis e a 

seleção de empresas com disponibilidade de informações, além do foco em anos 

específicos, não garante que os resultados possam ser generalizados com absoluta 

segurança para qualquer tipo de empresa. Finalmente, cabe notar que é praticamente 

impossível eliminar os problemas de identificação que podem afetar os coeficientes 

estimados porque o método de painel com efeitos fixos contempla apenas para 

variáveis omitidas que não variam no tempo.  
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APÊNDICE 

Variável Descrição 

 Variáveis dependentes: 

ALA Razão entre o passivo total e o ativo total 

BON Razão entre o total de obrigações emitidas no exterior e o ativo total 

CP Razão entre o total de financiamentos de curto prazo e o ativo total 

DEB Razão entre o total de debêntures domésticas e o ativo total 

DOM Razão entre o total de financiamentos em moeda doméstica e o ativo total 

FIN Razão entre o total de financiamentos e o ativo total 

INT Razão entre o total de financiamentos em moeda estrangeira e o ativo total 

LP Razão entre o total de financiamentos de longo prazo e o ativo total 

 Variáveis explicativas: 

ADR Assume o valor de 1 se a empresa possui programa de ADR, se não 0 

EST Assume o valor de 1 se há pelo menos um acionista estrangeiro com mais de 

5% do capital social, 0 se não houver 

EXP Assume o valor 1 se a empresa possui receitas de exportação no ano 

Q Q de Tobin para representar o potencial de crescimento. Q foi definido 

originalmente como a razão entre o valor de mercado dos ativos pelo seu 

valor de reposição. A implementação empírica usada no artigo foi estimar o 

valor de mercado dos ativos subtraindo do ativo total o valor contábil do 

patrimônio líquido e somando o valor de mercado do patrimônio líquido a 

este resultado. O denominador é o valor contábil do ativo total.  

ROA Retorno sobre ativos. Razão entre o lucro antes de juros e impostos (LAJIR) aos 

ativos totais 

TAM Tamanho da companhia representado pelo logaritmo natural do ativo total 

TAN Tangibilidade dos ativos da empresa. É a razão entre o ativo imobilizado e o 

ativo total.   

VOL Volatilidade das ações da empresa. É o desvio padrão anualizado dos 

retornos diários das ações da empresa, em moeda local, durante o ano.  

 

 




