
ｄｅｔｅｒｍｉｎａｎｔｅｓ＠ｄａ＠ｅｓｔｒｕｔｕｒａ＠ｄｅ＠ｃａｐｉｔａｌ＠ｄａｓ
ｅｍｐｒｅｓａｓ＠ｂｒａｓｉｌｅｉｒａｓＺ＠ｕｍａ＠ａｎｌｉｓｅ＠ｓｏｂ＠ａ＠ￓｔｉｃａ＠ｄａ

ｆｌｅｘｉｂｉｌｉｄａｄｅ＠ｆｉｎａｎｃｅｉｒａ

ｄ･｢ｯｲ｡＠ｒｯｳ｡＠ｒｯ､ｲｩｧｵ･ｳ＠ＨｕｆｕＩ＠Ｍ＠､･｢ｯｲ｡ｲｯｳ｡ｲｯ､ｲｩｧｵ･ｳ｀ｨｯｴｭ｡ｩｬＮ｣ｯｭ
ｍ｡ｲ｣･ｬｯ＠＠ｆｏｄｒａ＠Ｈｕｆｕ＠Ｍ＠ｆａｇｅｎＩ＠Ｍ＠ｭ｡ｲ｣･ｬｯＮｦｯ､ｲ｡｀ｵｦｵＮ｢ｲ
ｋ￡ｲ･ｭ＠ｃｲｩｳｴｩｮ｡＠､･＠ｓｯｵｳ｡＠ｒｩ｢･ｩｲｯ＠ＨｕｆｕＩ＠Ｍ＠ｫｲｩ｢･ｩｲｯ｀ｵｦｵＮ｢ｲ
ａｬ･ｴｨ￩ｩ｡＠ｆ･ｲｲ･ｩｲ｡＠､｡＠ｃｲｵｺ＠ＨｕｆｇＩ＠Ｍ＠｡ｬ･ｴｨ･ｩ｡｣ｲｵｺ｀ｹ｡ｨｯｯＮ｣ｯｭＮ｢ｲ

ｒ･ｳｵｭｯＺ

ｄ･ｮｴｲ･ ｯｵｴｲｯｳ ｴ･ｭ｡ｳ ｩｭｰｯｲｴ｡ｮｴ･ｳＬ ｡ ｦｬ･ｸｩ｢ｩｬｩ､｡､･ ｦｩｮ｡ｮ｣･ｩｲ｡ ｴ･ｭ ｧ｡ｮｨ｡､ｯ ｡ｴ･ｮ￣ｯ ､｡
ｬｩｴ･ｲ｡ｴｵｲ｡ ｦｩｮ｡ｮ｣･ｩｲ｡Ｎ ａｲｧｵｭ･ｮｴ｡Ｍｳ･ ｱｵ･ ｡ ｣｡ｰ｡｣ｩ､｡､･ ､｡ ･ｭｰｲ･ｳ｡ ･ｭ ｲ･｣ｯｲｲ･ｲ
ｰｲｯｮｴ｡ｭ･ｮｴ･ ｡ｯ ｭ･ｲ｣｡､ｯ ､･ ､￭ｶｩ､｡ ｳ･ｪ｡ ｯ ｭ｡ｩｯｲ ｳｵ｢ｳ￭､ｩｯ ｰ｡ｲ｡ ｡ ｯ｢ｴ･ｮ￣ｯ ､･
ｦｬ･ｸｩ｢ｩｬｩ､｡､･Ｌ ｦ｡ｺ･ｮ､ｯ ｣ｯｭ ｱｵ･ ｡ ･ｭｰｲ･ｳ｡ ｡ｰｲｯｶ･ｩｴ･ ｯｰｯｲｴｵｮｩ､｡､･ｳ ｶｩ￡ｶ･ｩｳ ､･
ｩｮｶ･ｳｴｩｭ･ｮｴｯ ･ ｭ｡ｸｩｭｩｺ･ ｳ･ｵ ｶ｡ｬｯｲＮ ｄ･ｳｴ｡｣｡Ｍｳ･Ｌ ｡ｩｮ､｡Ｌ ｱｵ･ ｰｯｵ｣ｯｳ ･ｳｴｵ､ｯｳ
･ｭｰ￭ｲｩ｣ｯｳ ｡ｮ｡ｬｩｳ｡ｲ｡ｭ ｡ ｩｮｦｬｵ￪ｮ｣ｩ｡ ､｡ ｦｬ･ｸｩ｢ｩｬｩ､｡､･ ｮ｡ｳ ､･｣ｩｳ･ｳ ｦｩｮ｡ｮ｣･ｩｲ｡ｳＬ ｳ･ｮ､ｯ
ｱｵ･ ｡ｳ ｰ･ｳｱｵｩｳ｡ｳ ｪ￡ ･ｸｩｳｴ･ｮｴ･ｳ ､･ｭｯｮｳｴｲ｡ｲ｡ｭ ｱｵ･ ｡ ｦｬ･ｸｩ｢ｩｬｩ､｡､･ ｦｩｮ｡ｮ｣･ｩｲ｡ ･ｸ･ｲ｣･
ｰ｡ｰ･ｬ ｲ･ｬ･ｶ｡ｮｴ･ ｮ｡ ･ｳｴｲｵｴｵｲ｡ ､･ ｣｡ｰｩｴ｡ｬ ､｡ｳ ･ｭｰｲ･ｳ｡ｳＮ ｄ･ｳｴ｡ ｦｯｲｭ｡Ｌ ｯ ｯ｢ｪ･ｴｩｶｯ ､･ｳｴ｡
ｰ･ｳｱｵｩｳ｡ ｣ｯｮｳｩｳｴｩｵ ･ｭ ｡ｮ｡ｬｩｳ｡ｲ ｡ ｩｮｦｬｵ￪ｮ｣ｩ｡ ､｡ ｦｬ･ｸｩ｢ｩｬｩ､｡､･ ｦｩｮ｡ｮ｣･ｩｲ｡Ｌ ･ｸ･ｲ｣ｩ､｡ ｳｯ｢ ｡
ｦｯｲｭ｡ ､･ ｣｡ｰ｡｣ｩ､｡､･ ､･ ･ｮ､ｩｶｩ､｡ｭ･ｮｴｯＬ ｮ｡ｳ ､･｣ｩｳ･ｳ ､･ ｦｩｮ｡ｮ｣ｩ｡ｭ･ｮｴｯ ､｡ｳ
･ｭｰｲ･ｳ｡ｳ ｢ｲ｡ｳｩｬ･ｩｲ｡ｳＮ ｐ｡ｲ｡ ｩｳｳｯＬ ｦｯｲ｡ｭ ｡ｮ｡ｬｩｳ｡､｡ｳ ＶＱＴ ｣ｯｭｰ｡ｮｨｩ｡ｳ ､･ ｣｡ｰｩｴ｡ｬ ｡｢･ｲｴｯ
｣ｯｭ ､｡､ｯｳ ､ｩｳｰｯｮ￭ｶ･ｩｳ ｮ｡ ｅ｣ｯｮｯｭ￡ｴｩ｣｡ ｮｯ ｰ･ｲ￭ｯ､ｯ ｣ｯｭｰｲ･･ｮ､ｩ､ｯ ･ｮｴｲ･ ＲＰＱＱ ･ ＲＰＱＶＮ
ｅｭ ｴ･ｲｭｯｳ ･｣ｯｮｯｭ￩ｴｲｩ｣ｯｳＬ ｯｰｴｯｵＭｳ･ ｰ･ｬ｡ ｵｴｩｬｩｺ｡￣ｯ ､･ ｲ･ｧｲ･ｳｳ￣ｯ ｭｵｬｴｩｶ｡ｲｩ｡､｡ ｣ｯｭ
､｡､ｯｳ ･ｭ ｰ｡ｩｮ･ｬＮ ｏｳ ｲ･ｳｵｬｴ｡､ｯｳ ｩｮ､ｩ｣｡ｲ｡ｭ ｱｵ･ ｡ｳ ･ｭｰｲ･ｳ｡ｳ ｲ･､ｵｺ･ｭ ｯｳ ｮ￭ｶ･ｩｳ ､･
･ｮ､ｩｶｩ､｡ｭ･ｮｴｯＬ ｣ｯｭｯ ｦｯｲｭ｡ ､･ ｡ｳｳ･ｧｵｲ｡ｲ ｦｬ･ｸｩ｢ｩｬｩ､｡､･ ｦｩｮ｡ｮ｣･ｩｲ｡Ｌ ｣ｯｮｦｯｲｭ･ ｰｲ･ｶｩｳｴｯ
ｰ･ｬ｡ ｬｩｴ･ｲ｡ｴｵｲ｡Ｎ ｏｳ ｲ･ｳｵｬｴ｡､ｯｳ ｴ｡ｭ｢￩ｭ ･ｶｩ､･ｮ｣ｩ｡ｲ｡ｭ ｵｭ｡ ｲ･ｬ｡￣ｯ ｰｯｳｩｴｩｶ｡ ･ｮｴｲ･
ｴ｡ｭ｡ｮｨｯ ･ ･ｮ､ｩｶｩ､｡ｭ･ｮｴｯ ･ ｵｭ｡ ｲ･ｬ｡￣ｯ ｮ･ｧ｡ｴｩｶ｡ ･ｮｴｲ･ ｬｵ｣ｲ｡ｴｩｶｩ､｡､･ ･
ｯｰｯｲｴｵｮｩ､｡､･ｳ ､･ ｣ｲ･ｳ｣ｩｭ･ｮｴｯ ｣ｯｭ ｯｳ ｮ￭ｶ･ｩｳ ､･ ･ｮ､ｩｶｩ､｡ｭ･ｮｴｯＬ ｣ｯｲｲｯ｢ｯｲ｡ｮ､ｯ ｡ｳ
ｰｲ･ｶｩｳ･ｳ＠ｬｩｴ･ｲ￡ｲｩ｡ｳＮ

ｐ｡ｬ｡ｶｲ｡ｳＭ｣ｨ｡ｶ･Ｚ ｆｬ･ｸｩ｢ｩｬｩ､｡､･ ｦｩｮ｡ｮ｣･ｩｲ｡［ ｃ｡ｰ｡｣ｩ､｡､･ ､･ ･ｮ､ｩｶｩ､｡ｭ･ｮｴｯ［ ｅｳｴｲｵｴｵｲ｡
､･＠｣｡ｰｩｴ｡ｬＮ

ｲ･｡＠ｴ･ｭ￡ｴｩ｣｡Ｚ＠ｍ･ｲ｣｡､ｯ＠ｆｩｮ｡ｮ｣･ｩｲｯＬ＠､･＠ｃｲ￩､ｩｴｯ＠･＠､･＠ｃ｡ｰｩｴ｡ｩｳ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

1 

 

DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE CAPITAL DAS EMPRESAS 
BRASILEIRAS: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA FLEXIBILIDADE FINANCEIRA 
 
Resumo 
 
Dentre outros temas importantes, a flexibilidade financeira tem ganhado atenção da literatura 
financeira. Argumenta-se que a capacidade da empresa em recorrer prontamente ao mercado 
de dívida seja o maior subsídio para a obtenção de flexibilidade, fazendo com que a empresa 
aproveite oportunidades viáveis de investimento e maximize seu valor.  Destaca-se, ainda, que 
poucos estudos empíricos analisaram a influência da flexibilidade nas decisões financeiras, 
sendo que as pesquisas já existentes demonstraram que a flexibilidade financeira exerce papel 
relevante na estrutura de capital das empresas. Desta forma, o objetivo desta pesquisa 
consistiu em analisar a influência da flexibilidade financeira, exercida sob a forma de 
capacidade de endividamento, nas decisões de financiamento das empresas brasileiras. Para 
isso, foram analisadas 614 companhias de capital aberto com dados disponíveis na 
Economática no período compreendido entre 2011 e 2016. Em termos econométricos, optou-
se pela utilização de regressão multivariada com dados em painel. Os resultados indicaram 
que as empresas reduzem os níveis de endividamento, como forma de assegurar flexibilidade 
financeira, conforme previsto pela literatura. Os resultados também evidenciaram uma relação 
positiva entre tamanho e endividamento e uma relação negativa entre lucratividade e 
oportunidades de crescimento com os níveis de endividamento, corroborando as previsões 
literárias.  
 
Palavras-chave: Flexibilidade financeira; Capacidade de endividamento; Estrutura de capital.  
 
Área temática do evento: Mercados Financeiro, de Crédito e de Capitais. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A realização de estudos sobre os fatores que determinam a estrutura de capital das 
empresas vem ganhando cada vez maior notoriedade nos trabalhos acadêmicos 
(NAKAMURA et al., 2007). A importância atribuída ao tema deve-se ao fato de ser uma 
vertente importante da disciplina de finanças corporativas, com extenso arcabouço teórico já 
desenvolvido, mas também pela importância prática atribuída a esta temática (FAMÁ; 
GRAVA, 2000; NAKAMURA et al., 2007).  

Desde a proposição de irrelevância da estrutura de capital defendida por Modigliani e 
Miller (1958), têm surgido correntes teóricas que buscam explicar as decisões de 
endividamento das empresas (BRITO; CORRAR; BATISTELLA, 2007; MENDES; BASSO; 
KAYO, 2009). A partir de então, destaca-se o surgimento das seguintes vertentes teóricas: 
Trade-Off Theory (TOT), Pecking Order Theory (POT), Equity Market Timing e Teoria de 
Agência. 

Apesar da existência de correntes teóricas distintas que buscam explicar a escolha de 
determinada estrutura de capital, os resultados encontrados são controversos, sugerindo a 
existência de lacunas teóricas, as quais demandam novas pesquisas (BRITO; CORRAR; 
BATISTELLA, 2007; DEANGELO; DEANGELO, 2007; MYERS, 1984; NAKAMURA et 
al., 2007). 
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Grande parte dos estudos empíricos buscou analisar e testar as teorias do Trade-Off e 
da Pecking Order (DEANGELO; DEANGELO, 2007; NAKAMURA et al., 2007). Porém, 
DeAngelo e DeAngelo (2007) argumentam que as teorias tradicionais da estrutura de capital 
(TOT e POT) não explicam as decisões da estrutura de capital do mundo real porque 
negligenciam o valor marginal da flexibilidade financeira. 

Estudos realizados no mercado norte-americano (GRAHAM; HARVEY, 2001), no 
europeu (BANCEL; MITTOO, 2004; BROUNEN; JONG; KOEDIJK, 2006) e no brasileiro 
(SANTOS; PIMENTA JR; CICCONI, 2009) apontam que a flexibilidade financeira é um dos 
principais fatores observados pelos Chief Executive Officers (CEOs) na determinação da 
estrutura de capital das empresas.  

Uma observação interessante na pesquisa de estrutura de capital é que as empresas, em 
média, têm menos alavancagem do que as teorias dominantes prevêem. Pesquisadores têm 
atribuído esse fenômeno à preferência pela flexibilidade financeira, mensurada sob a forma de 
capacidade de dívida não utilizada (DEANGELO; DEANGELO, 2007; GAMBA; 
TRIANTIS, 2008; GRAHAM; HARVEY, 2001; MARCHICA; MURA, 2010).   

Estudos recentes no cenário internacional têm demonstrado que a flexibilidade 
financeira, exercida sob a forma de capacidade de endividamento, é um importante 
determinante das decisões de financiamento (BANCEL; MITTOO, 2011; BYOUN, 2011; 
CLARK, 2010; DENIS; MCKEON, 2012). A adoção de políticas de alavancagem 
conservadoras serviriam de subsídio para a continuidade eficaz do empreendimento, 
auxiliando a empresa no aproveitamento de oportunidades viáveis de investimento 
(ARSLAN-AYAYDIN; FLORACKIS; OZKAN, 2014; MARCHICA; MURA, 2010). 

A partir do exposto, pretende-se avaliar se a flexibilidade financeira, exercida sob a 
forma de capacidade de dívida, exerce um papel influenciador sobre as decisões de 
financiamento das empresas brasileiras. Visando inserir mais um fator explicativo para a 
determinação da estrutura de capital, a flexibilidade financeira foi estudada juntamente com 
outros determinantes levantados como relevantes para a literatura.  

A heterogeneidade dos resultados alcançados nos estudos brasileiros que avaliaram os 
fatores determinantes da estrutura de capital das empresas brasileiras (BRITO; CORRAR; 
BATISTELLA, 2007), somada à escassez de estudos que abordaram a flexibilidade financeira 
como determinante da estrutura de capital das empresas (BYOUN, 2011; YUNG; LI; JIAN, 
2015) são fatores que justificam a realização deste estudo. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Determinantes da Estrutura de Capital: uma revisão teórica 
 

A estrutura de capital de uma empresa revela como as fontes de capital estão 
distribuídas e essencialmente a estratégia de financiamento corporativa. A relevância dos 
estudos sobre o que determina a estrutura de capital das empresas remonta, pelo menos, a 
Berle e Means (1932), quando da separação da propriedade e controle dentro das firmas. 
Desde então, a literatura de finanças tem se empenhado para evidenciar quais são os fatores 
que determinam como a estrutura de capital é construída pelas empresas.  

Desde que a perspectiva de irrelevância da estrutura de capital foi lançada por 
Modigliani e Miller (1958), diversos estudos foram realizados com a inserção de variáveis 
não antes consideradas no mercado perfeito estudado pelos autores. O estudo sobre os fatores 
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determinantes da estrutura de capital das empresas foram ganhando notoriedade com o passar 
dos anos, permitindo que as teorias desenvolvidas fossem validadas empiricamente e que os 
administradores obtivessem indicações práticas para a modelagem de uma política de 
financiamento (NAKAMURA et al., 2007).  

Rajan e Zingales (1995) investigaram os determinantes da escolha da estrutura de 
capital, analisando as decisões de financiamento de corporações não financeiras pertencentes 
às sete maiores economias mundiais (Grupo G7) no período compreendido entre 1987 e 1991. 
Os resultados das regressões multivariadas evidenciaram que os índices de endividamento 
dependem de quatro variáveis principais: tamanho, tangibilidade dos ativos, lucratividade e 
índice valor de mercado-valor contábil. Os resultados encontrados no trabalho são coerentes 
com as duas principais teorias de estrutura de capital (TOT e POT). 

Com relação à variável tamanho, Rajan e Zingales (1995) identificaram uma relação 
positiva com os índices de endividamento. A relação positiva entre tamanho e endividamento 
é coerente com a TOT, uma vez que espera-se que empresas maiores sejam menos expostas a 
tensões financeiras e, por este motivo, passem a se endividar mais (BREALEY; MYERS; 
ALLEN, 2008). Empresas maiores são mais diversificadas e possuem menor risco de falência, 
sendo que estas características propiciariam um endividamento maior (RAJAN; ZINGALES, 
1995; TITMAN; WESSELS, 1988). 

A relação positiva entre tamanho e endividamento é decorrente de empresas maiores 
apresentarem maior acessibilidade aos recursos financeiros, aliado à maior diversificação dos 
negócios, resultando em menor probabilidade de dificuldades financeiras e desencadeando 
menores custos de endividamento (BRITO; CORRAR; BATISTELLA, 2007; CORREA; 
BASSO; NAKAMURA, 2013; PEROBELLI; FAMÁ, 2003).  

Os estudos sobre determinantes da estrutura de capital sugerem haver uma relação 
positiva entre a tangibilidade dos ativos e os níveis de endividamento. A relação positiva 
observada entre a estrutura dos ativos e o endividamento ocorre em função de os ativos 
tangíveis servirem como garantia contratual, o que reduziria o custo da dívida e, 
conseqüentemente, aumentaria a capacidade de endividamento (BRITO; CORRAR; 
BATISTELLA, 2007; RAJAN; ZINGALES, 1995).  

Com relação à variável de lucratividade, Rajan e Zingales (1995) identificaram uma 
relação negativa com os níveis de endividamento, sendo este resultado coerente com a POT. 
Myers e Majluf (1984) e Myers (1984) argumentam que empresas mais lucrativas recorrerão, 
prioritariamente, aos fundos internos para depois utilizarem o endividamento como fonte de 
recursos. A relação negativa entre lucratividade e endividamento também já foi encontrada 
em estudos realizados no cenário brasileiro (BARROS; SILVEIRA, 2008; BASTOS; 
NAKAMURA, 2009; BASTOS; NAKAMURA; BASSO, 2009; BRITO; LIMA, 2005; 
CORREA; BASSO; NAKAMURA, 2013; FORTE, 2007; NAKAMURA et al., 2007; 
PEROBELLI; FAMÁ, 2002; SILVA; BRITO, 2005). Mendes, Basso e Kayo (2009), 
inclusive, defendem que a POT é, aparentemente, uma das teorias que melhor explicam a 
estrutura de capital no cenário brasileiro.  

Rajan e Zingales (1995) identificaram uma relação negativa entre oportunidades de 
crescimento e endividamento. Os autores atribuem tal resultado ao fato de empresas em 
crescimento terem custos de tensões financeiras mais elevados e, portanto, recorrerem menos 
ao endividamento. Brito, Corrar e Batistella (2007) complementam ao mencionar que 
empresas com índices elevados de crescimento possuem maiores custos de falência, pois 
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grande parte do seu valor está atrelado à expectativas futuras de resultado, o que resultaria em 
uma capacidade menor de endividamento.  

O risco também vem sendo tratado como um fator determinante da estrutura de capital 
das empresas, sugerindo-se que as dívidas seja função decrescente da volatilidade dos ganhos 
(TITMAN; WESSELS, 1988). Espera-se que empresas que apresentam maior volatilidade em 
seus resultados sejam mais propensas a apresentar dificuldades financeiras, ocasionando 
maior custo de endividamento e originando uma relação negativa entre risco e endividamento 
(BRITO; CORRAR; BATISTELLA, 2007; PEROBELLI; FAMÁ, 2003).  

As deduções fiscais não provenientes do endividamento podem ser negativamente 
correlacionadas com as dívidas, uma vez que são substitutos dos benefícios fiscais do 
endividamento e competem pela mesma base de tributação (PEROBELLI; FAMÁ, 2002, 
2003; TITMAN; WESSELS, 1988). Assim, as deduções fiscais que não advém da dívida 
desmotivariam as empresas a aumentarem o endividamento, caso o objetivo da empresa se 
restringisse a reduzir o lucro tributável (PEROBELLI; FAMÁ, 2003).  

Pereira, Rebelo e Coelho (2004) argumentam que se espera uma relação negativa entre 
níveis de liquidez e índices de endividamento, conforme prevê a POT. Denis (2011) defende 
que para as empresas com financiamento externo mais oneroso, é mais provável que o 
investimento seja limitado pela magnitude dos fluxos de caixa do período corrente. Desta 
forma, na presença de fricções de financiamento, as disponibilidades monetárias devem ser 
mais valiosas para as empresas que enfrentam custos mais elevados de financiamento externo, 
particularmente se estas tiverem oportunidades de crescimento mais valiosas. Intuitivamente, 
os saldos de caixa mais elevados permitem, potencialmente, que essas firmas ganhem 
flexibilidade financeira para realizar projetos com valor presente positivo e que, de outra 
forma, não seriam realizados. 
 
2.2 A Flexibilidade Financeira como Determinante da Estrutura de Capital 
 

Apesar do conceito de flexibilidade não ser novo, até recentemente o mesmo não era 
inserido como determinante das políticas financeiras corporativas (DENIS, 2011). Byoun 
(2011) define flexibilidade financeira como a capacidade da empresa em mobilizar os seus 
recursos financeiros em tempo hábil para tomar medidas preventivas em resposta a 
contingências futuras, de modo a maximizar o valor da empresa. 

Gamba e Triantis (2008) conceituam a flexibilidade financeira como a habilidade de a 
empresa acessar e reestruturar suas fontes de financiamento a um baixo custo. Empresas 
financeiramente flexíveis são capazes de evitar dificuldades financeiras diante de choques 
negativos e de financiar prontamente o investimento, quando surgirem oportunidades 
lucrativas. 

De acordo com Denis (2011), no mercado perfeito de Modigliani e Miller (1958), a 
obtenção de flexibilidade financeira não seria um problema, pois as empresas apresentariam 
total flexibilidade, na medida em que poderiam ajustar, sem custos, sua estrutura financeira 
para atender a necessidades inesperadas. Porém, na existência de fricções financeiras é 
importante que a empresa opte por políticas financeiras que permitam a preservação de 
flexibilidade financeira. 

DeAngelo e DeAngelo (2007) argumentam que os custos de agência e impostos 
corporativos tornam os fundos internos demasiadamente onerosos. Assim, os gestores não 
podem confiar apenas nos saldos de caixa para financiar novas oportunidades de investimento 
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e trabalhar com ganhos imprevisíveis, mas devem também cultivar o acesso ao mercado de 
capitais externo. Desta forma, a flexibilidade é expressa, principalmente, na capacidade que a 
empresa possui de recorrer prontamente ao financiamento externo.  

Para Agha e Faff (2014), a literatura ainda carece de uma definição ou medida 
universalmente aceita, porém a flexibilidade financeira normalmente se refere à capacidade de 
endividamento da firma. Denis (2011) demonstra que o tema flexibilidade financeira vem 
sendo abordado juntamente com políticas de financiamento e que as linhas de crédito vêm 
sendo apontadas como determinantes da obtenção de flexibilidade financeira. A capacidade 
de endividamento se mostra relevante à medida que possibilita o aproveitamento de 
oportunidades lucrativas de investimento no futuro. A importância da flexibilidade financeira, 
expressa pela capacidade de endividamento, já foi evidenciada em alguns estudos, conforme 
apresenta o Quadro 1. 
 
Quadro 1 – Evidências empíricas da flexibilidade expressa por meio da capacidade de dívida 

Autores Evidências Empíricas 
Clark (2010) A flexibilidade financeira é um determinante das decisões de estrutura de capital e 

são consistentes com uma versão modificada do trade-off, em que a emissão de 
dívida comporta um custo ex ante de não poder emitir dívida ex post. 

Daniel, Denis e 
Naveen (2010) 

As empresas que enfrentam uma crise de liquidez financiam apenas uma porção 
modesta do déficit por retirada de reservas de caixa, mas acessam o mercado de 
capitais externo de forma predominante, se possuem capacidade de dívida. 

Marchica e Mura 
(2010) 

Uma política de alavancagem conservadora auxilia na manutenção de flexibilidade 
financeira e pode aumentar a capacidade de investimento. 

Bancel e Mittoo (2011) A flexibilidade financeira é importante para as decisões de estrutura de capital, sendo 
identificado que as empresas que apresentam menores níveis de alavancagem sofrem 
menos com os períodos de crises econômicas. 

Byoun (2011) Índices moderados de alavancagem são utilizados por pequenas empresas em 
desenvolvimento e por grandes firmas maduras, para preservação de flexibilidade 
financeira. 

Denis e McKeon 
(2012) 

As empresas aumentam, intencionalmente, os níveis de alavancagem, como resposta 
às necessidades operacionais. A flexibilidade financeira, sob a forma de capacidade 
de dívida não utilizada, desempenha um papel importante nas escolhas de estrutura 
de capital. 

Rapp, Schmid e Urban 
(2014) 

As empresas para as quais os acionistas consideram a flexibilidade financeira mais 
valiosa apresentam índices de alavancagem mais baixos. 

Arslan-Ayaydin, 
Florackis e Ozkan 
(2014) 

As empresas podem alcançar flexibilidade financeira por meio, principalmente, de 
políticas de alavancagem conservadoras. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

DeAngelo e DeAngelo (2007) desenvolveram uma pesquisa descritiva demonstrando 
o motivo pelo qual as teorias tradicionais de estrutura de capital (TOT e POT) não conseguem 
explicar totalmente as decisões de estrutura de capital das empresas.  A crítica de DeAngelo e 
DeAngelo (2007) à POT é embasada no fato da emissão de ações não ser sempre vista como a 
última fonte de recurso de financiamento. As empresas com ampla capacidade de dívida não 
utilizada às vezes emitem ações com o objetivo de preservar a opção de contrair empréstimos 
no futuro. Com relação à TOT, os autores argumentam que as empresas não recorrem ao 
endividamento necessário para aproveitar os benefícios fiscais decorrentes da dívida, uma vez 



 

6 

 

que se preocupam com a manutenção da capacidade de endividamento. A importância da 
preservação da capacidade de endividamento respalda-se na tentativa de aproveitamento de 
futuras oportunidades viáveis de investimento. 

Tendo em vista que as dívidas atuam como redutoras da porção de flexibilidade 
disponível (HARRIS, 2015), espera-se que exista uma relação negativa entre os níveis de 
endividamento e a flexibilidade financeira, de forma que quando a empresa aumenta os níveis 
de endividamento, ela esteja reduzindo uma parcela de flexibilidade acessível. 

 
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 
3.1 Método Econométrico e Definição Operacional das Variáveis 
 

Optou-se pela utilização de regressão múltipla com dados em painel. Foram utilizadas 
duas variáveis dependentes para análise. Fama e French (2002) destacam a importância de se 
trabalhar com níveis de endividamento a valor contábil e a valor de mercado, uma vez que as 
previsões das teorias de estrutura de capital podem estar relacionadas com os dois tipos de 
medida. Barros e Silveira (2008) partilham da mesma visão ao mencionar que as teorias não 
fornecem orientação precisa sobre as medidas de alavancagem a serem utilizadas nos estudos 
empíricos, sendo mais apropriado considerar medidas contábeis em algumas situações e de 
mercado em outras. Nakamura et al. (2007) complementam ao descreverem que, apesar de 
mais correto, normalmente os estudos empíricos realizados no Brasil não consideram os 
dados baseados em valores de mercado do ativo e do patrimônio líquido. O Quadro 2 
apresenta a definição das variáveis dependentes. 
 
Quadro  2 - Definição das variáveis dependentes do primeiro estudo 

Variável Descrição Cálculoa Autoresb Fonte END_CONT t Endividamento a 
valor contábil 

Dívida / Ativo Total 
(Contábil) 

(1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), 
(9) 

Economática 

END_MERC t Endividamento a 
valor de mercado 

Dívida / Ativo Total 
(Mercado) 

(1), (2), (4), (6), 
(7), (8), (9) 

Economática 

(a): Dívida = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante; (b) Legenda para autores que também 
utilizaram a medida: (1) Nakamura et al. (2007); (2) Bastos, Nakamura e Basso (2009); (3) Brito, Corrar e 
Batistella (2007); (4) Bastos e Nakamura (2009); (5) Correa, Basso e Nakamura (2013); (6) Forte (2007); (7) 
Fama e French (2002); (8) Harris (2015); (9) Brito e Lima (2005). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

A variável de interesse foi operacionalizada como uma medida representativa da 
capacidade de endividamento das empresas, uma vez que tal capacidade vem sendo apontada 
como a fonte de maior relevância na mensuração da flexibilidade financeira. Ghosh e Jain 
(2000) defendem que a capacidade de dívida ideal de uma empresa não é observável, e por 
este motivo torna-se viável a utilização da alavancagem de empresas de indústrias similares. 
Os autores argumentam que a média ou a mediana da indústria podem ser usadas como 
referência para apuração da capacidade de dívida adicional, uma vez que empresas de 
indústrias semelhantes tendem a convergir para um equilíbrio de alavancagem de longo prazo. 



 

7 

 

Campos e Nakamura (2015) utilizaram o endividamento mediano do setor como 
referência para apurar o nível de flexibilidade financeira. Segundo os autores, o 
endividamento setorial é relevante para a determinação da estrutura de capital das empresas, 
uma vez que elas irão demandar volumes semelhantes de capital, devido às características 
similares que possuem. Além disso, os gestores podem utilizar o setor como benchmarking 

para fazer ajustes na estrutura de capital das empresas. Todos esses argumentos tornam o 
endividamento setorial mediano viável para a mensuração da flexibilidade financeira. 

Em seu estudo, Harris (2015) denominou de empresas “high leverage” aquelas 
carentes de capacidade de dívida adicional. Para apurar as empresas carentes de capacidade de 
endividamento, o autor selecionou aquelas que apresentassem níveis de endividamento acima 
da mediana do setor e utilizou uma dummy para representá-las. Neste trabalho optou-se por se 
utilizar a mesma dinâmica, sendo calculada a mediana de endividamento de cada setor e então 
apurada a diferença entre a mediana e o nível de endividamento das empresas. A classificação 
setorial foi feita em consonância com a divisão apontada pela base de dados Economática. 
Empresas com capacidade de dívida adicional são aquelas que obtiveram nível de 
endividamento menor que o da mediana do setor ao qual faz parte.  

A seleção das demais variáveis independentes foi feita em consonância com estudos 
que analisaram características, ao nível da firma, que se enquadram como importantes 
determinantes da estrutura de capital empresarial e o Quadro 3 resume as informações. 
 

Quadro  3 – Definição das variáveis independentes do primeiro estudo 
Variável Descrição Cálculoa Relação 

Esperada 
Autoresc CEND t Flexibilidade 

Financeira 
Variável dummy, que assume valor 1 se 
a empresa apresenta capacidade de 
endividamento e 0 em caso contrário. 

(-) (7) 

LIQ t Liquidez Disponível / Ativo Circulante (-) (16), (17) TAM t Tamanho Logaritmo Natural da Receita 
Operacional Líquida 

(+) (1), (2), (3), 
(4), (6) TANG t Tangibilidade 

dos Ativos 
Ativo Imobilizado / Ativo Total (+) (2), (5), (10) LUCR t Lucratividade EBITDA / Ativo Total 
 

(-) (1), (2), (6), 
(8), (10) CRESC t Oportunidades 

de Crescimento 
(Vendas líquidas no período 1 – 
Vendas líquidas no período 0) / Vendas 
líquidas no período 0 

(-) (3), (4) 

RISC t Risco ((EBIT/Ativo) – Média (EBIT /Ativo))² (-) (12) FISC t Benefício Fiscal 
não proveniente 

da dívida 

(Depreciação + Amortização) /Ativo 
Total 
 

(-) (9), (11), 
(13) 

SETOR Setor Dummies de controle (6), (14), (15) 
 ANO Ano 

(a): Todos os dados foram obtidos pela base Economática; (c) Legenda para autores que também utilizaram 
a medida: (1) Nakamura et al. (2007); (2) Albanez (2012); (3) Bastos, Nakamura e Basso (2009); (4) Bastos e 
Nakamura (2009); (5) Albanez e Valle (2009); (6) Barros e Silveira (2008); (7) Harris (2015);  (8) Brito e Lima 
(2005); (9) Perobelli e Famá (2002); (10) Rajan e Zingales (1995); (11) Titman e Wessels (1988); (12) Correa, 
Basso e Nakamura (2013); (13) Perobelli e Famá (2003); (14) Procianoy e Schnorrenberger (2004); (15) Silva e 
Valle (2008); (16) Pereira, Rebelo e Coelho (2004); (17) Prado e Silva (2009). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Os modelos representativos do problema de pesquisa são baseados em duas 
regressões, demonstradas nas Equações (1) e (2). 
 END_CONT t = β  + � CEND t +� LIQ t +  � TAM t + � TANG t + � LUCR t + � CRESC t + � RISC t + � FISC t +Σ *SETOR  + Σ *ANOt + ���  

(1) 
 END_MERC t = β  + � CEND t +� LIQ t +  � TAM t + � TANG t + � LUCR t + � CRESC t + � RISC t + � FISC t + Σ *SETOR  + Σ *ANOt + ��� 

(2) 
 
3.2 Definição da Amostra 
 

A amostra da pesquisa é composta por todas as empresas (ativas e canceladas) 
pertencentes à base de dados Economatica, no período de 2011 a 2016. As empresas 
canceladas foram incluídas como forma de mitigar o viés de sobrevivência. As empresas do 
setor financeiro foram excluídas da amostra, devido às características contábeis e setoriais 
específicas de tal segmento. Optou-se, também, por excluir as empresas que apresentassem 
patrimônio líquido negativo durante o período de análise.  

Diante dos critérios de seleção, a amostra final do estudo contemplou 614 companhias. 
Das 614 empresas estudadas, 381 eram ativas e 233 eram canceladas. Como forma de atribuir 
maior robustez aos resultados, optou-se por se fazer uma análise adicional somente com as 
empresas ativas.  
 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

As estatísticas descritivas das variáveis do estudo são visualizadas na Tabela 1.  
 
Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis dependentes e independentes de uma amostra 
de 614 empresas brasileiras, no período compreendido entre 2011 e 2016 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 
END_CONT 2.405 0.5367 0.2388 0.0000 0.9999 
END_MERC 1.293 0.4858 0.2394 0.0023 0.9945 
LIQ 2.405 0.4082 0.2739 0.0000 1.0000 
TAM 2.403 20.026 2.4818 14.815 22.828 
TANG 2.405 0.2147 0.2532 0.0000 0.8466 
LUCR 2.262 0.0931 0.0917 -0.1050 0.2885 
CRESC 2.326 0.0147 0.1660 -0.3083 0.3632 
RISC 2.004 0.0016 0.0021 0.0000 0.0059 
FISC 2.263 0.0277 0.0223 0.0000 0.0827 
Nota: END_CONT - Endividamento a valor contábil; END_MERC - Endividamento a valor de mercado; LIQ - 
Liquidez; TAM - Tamanho; TANG - Tangibilidade; LUCR - Lucratividade; CRESC – Oportunidades de 
crescimento; RISC – Risco; FISC – Benefício fiscal. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

Conforme observado na Tabela 1, é possível verificar que a média do endividamento 
corresponde a aproximadamente 53, 67% do ativo a valor contábil e 48,58% do ativo a valor 
de mercado. As médias de endividamento são semelhantes às encontradas em estudos 
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realizados no Brasil por Bastos, Nakamura e Basso (2009), Brito, Corrar e Batistella (2007), 
Bastos e Nakamura (2009) e Forte (2007).  

A Tabela 2 demonstra a matriz de correlação das variáveis do estudo. É possível 
verificar uma associação negativa entre a variável de capacidade de endividamento e os 
índices de endividamento.  Nota-se, ainda, que as outras proxies representativas de outros 
determinantes da estrutura de capital apresentaram, em sua maioria, a correlação esperada e 
coerente com a fundamentação teórica. 
 
Tabela 2 – Matriz de correlação das variáveis dependentes e independentes 
Variáveis ENDC ENDM LIQ CEND TAM TANG LUCR CRESC RISC FISC 
ENDC 1.00          
ENDM 0.67 1.00         
LIQ -0.25 -0.32 1.00        
CEND -0.36 -0.23 0.10 1.00       
TAM 0.49 0.16 -0.31 -0.58 1.00      
TANG 0.09 0.10 -0.11 -0.09 0.14 1.00     
LUCR 0.21 -0.47 -0.07 -0.10 0.37 0.06 1.00    
CRESC 0.06 -0.19 0.04 -0.09 0.12 0.07 0.18 1.00   
RISC -0.18 0.003 0.05 0.20 -0.27 -0.11 -0.15 -0.09 1.00  
FISC 0.29 -0.003 -0.12 -0.18 0.40 0.32 0.46 0.01 -0.07 1.00 
Nota: ENDC - Endividamento a valor contábil; ENDM - Endividamento a valor de mercado; LIQ - Liquidez; 
CEND – Capacidade de endividamento; TAM – Tamanho; TANG - Tangibilidade; LUCR - Lucratividade; 
CRESC – Oportunidades de crescimento; RISC – Risco; FISC – Benefício fiscal. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

O teste Variance Inflation Factor (VIF) foi realizado para detectar possíveis 
problemas com multicolinearidade, não sendo constatado o problema em nenhum dos 
modelos de regressão. As regressões foram rodadas utilizando padrão robust (erros padrão 
robustos) para correção de heterocedasticidade.  

Na Tabela 3 estão os resultados das regressões em painel para os dois modelos do 
estudo. Os resultados dos testes de Breusch-Pagan, Chow e Hausman, para escolha do modelo 
adequado de regressão, também estão reportados na Tabela 3. Os resultados das regressões 
indicam que a variável de interesse capacidade de endividamento (CEND) apresentou relação 
negativa e estatisticamente significante com o índice de endividamento a valor contábil, sendo 
que na subamostra de empresas ativas esta relação foi significante a 1% e na amostra total 
significante a 10%. No Modelo 1, é possível notar que as empresas detentoras de capacidade 
de dívida reduzem o endividamento em cerca de 5% (empresas ativas) e 3,7% (empresas 
ativas e canceladas) em relação ao ativo a valor contábil.  

A flexibilidade financeira está associada à subutilização da capacidade de 
endividamento e, desta forma, as dívidas atuariam como redutoras da porção de flexibilidade 
disponível, sendo vistas como uma obrigação que limita a capacidade da empresa em manter 
flexibilidade (AGHA; FAFF, 2014; DEANGELO; DEANGELO, 2007; DENIS; MCKEON, 
2012; HARRIS, 2015). A relação negativa entre a capacidade de dívida e os índices de 
endividamento confirma as previsões da literatura e corrobora com a confirmação da hipótese 
de pesquisa. 

Na Tabela 3 também é possível constatar que as variáveis tamanho, lucratividade e 
oportunidades de crescimento obtiveram significância estatística na direção que indicava a 
literatura. Nos dois modelos, a variável tamanho apresentou relação positiva e 
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estatisticamente significante ao nível de 1% com os níveis de endividamento. Esta relação 
indica que empresas maiores possuem maiores níveis de endividamento e corrobora, assim, 
com as principais teorias de estrutura de capital. 

Com relação à lucratividade, é possível observar que nos dois modelos a variável 
apresentou relação negativa e significante ao nível de 1% com os níveis de endividamento. A 
relação negativa entre lucratividade e endividamento é coerente com a POT, demonstrando 
que as empresas utilizam primeiramente os recursos gerados internamente, para então 
recorrerem ao endividamento. No Modelo 2 é possível observar, ainda, uma relação negativa 
ao nível de significância de 10% entre a proxy de oportunidades de crescimento e o 
endividamento a valor de mercado. 
 
Tabela 3 – Regressão em painel para teste da influência da flexibilidade financeira nos níveis 
de endividamento das empresas brasileiras, no período compreendido entre 2011 e 2016 
Variáveis Modelo 1 

END_CONT 
Modelo 2 

END_MERC 

Ativas 
Efeito Aleatório 

Ativas e Canceladas 
Efeito Fixo 

Ativas 
Efeito Fixo 

Ativas e Canceladas 
Efeito Fixo 

CEND -0.0506*** -0.0376* -0.0407 -0.0405 
 (-2.58) (-1.83) (-1.21) (-1.21) 
LIQ -0.0055 0.0057 -0.0504 -0.0458 
 (-0.23) (0.22) (-1.28) (-1.17) 
TAM 0.0387*** 0.0417*** 0.0643*** 0.0646*** 
 (4.64) (3.01) (5.36) (5.47) 
TANG 0.0448 0.0872 -0.0700 -0.0701 
 (1.06) (1.38) (-0.93) (-0.92) 
LUCR -0.2489*** -0.2854*** -0.8277*** -0.8362*** 
 (-2.61) (-2,85) (-5.53) (-5.65) 
CRESC 0.0277 0.0222 -0.0437* -0.0458* 
 (1.52) (1.22) (-1.75) (-1.83) 
RISC -0.5791 -0.2897 1.1748 0.9280 
 (-0.40) (-0.20) (0.49) (0.40) 
FISC 0.6036 0.3843 0.4963 0.3576 
 (1.61) (0.91) (1.07) (0.74) 
Constante -0.2558 -0.3101 -0.7912*** -0.7896*** 
 (-1.23) (-1,14) (-3.14) (-3.19) 
Média VIF 1.43 1.43 1.31 1.31 
Breusch-Pagan 
Chow 
Hausman 

0.0000 
0.0000 
0.1118 

0.0000 
0.0000 
0.0358 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

Nº Observações 1.819 1.913 1.129 1.143 
R² within 
R² between 
R² overall 

0.1099 
0.4392 
0.4044 

0.1210 
0.2757 
0.2587 

0.4477 
0.1890 
0.2323 

0.4438 
0.1846 
0.2282 

Os coeficientes das variáveis de controle por setor e ano foram omitidos da tabela. Estatística t entre parênteses. 
Os asteriscos *, ** e *** representam estatísticas significantes ao nível de 10%; 5% e 1% respectivamente. 
Variáveis: END_CONT - Endividamento a valor contábil; END_MERC - Endividamento a valor de mercado; 
CEND – Capacidade de endividamento; LIQ - Liquidez; TAM – Tamanho; TANG - Tangibilidade; LUCR - 
Lucratividade; CRESC – Oportunidades de crescimento; RISC – Risco; FISC – Benefício fiscal. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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4.1 Teste de Robustez 
 

Como forma de conferir maior robustez aos resultados, optou-se pela utilização de 
variáveis dependentes distintas das anteriormente utilizadas. Rocha (2007) argumenta que o 
endividamento total da empresa contempla passivos exigíveis cujo surgimento não é oriundo 
das escolhas de financiamento da empresa, mas sim provenientes da gestão de capital de giro 
da empresa – como impostos e fornecedores. Por este motivo, torna-se viável a utilização de 
medidas de endividamento que reflitam as fontes onerosas de recursos, como empréstimos e 
debêntures.  

Para checagem de robustez, foram utilizadas duas proxies representativas do 
endividamento oneroso total das companhias, sendo uma medida apurada a valores contábeis 
e a outra a valores de mercado. A Tabela 4 demonstra os resultados do teste de robustez.  

 
Tabela 4 - Regressão em painel para teste de robustez da influência da flexibilidade 
financeira nos níveis de endividamento das empresas brasileiras. 
Variáveis EOT_CONT EOT_MERC 

Efeito Fixo Efeito Fixo 

CEND -0.0867*** 
(-5.89) 
0.0141 
(0.64) 

0.0507*** 
(3.77) 
0.0493 
(0.71) 

-0.2882*** 
(-4.63) 
-0.0128 
(-0.63) 
-1.7087 
(-1.09) 
1.3808 
(0.31) 

-0.6047** 
(-2.22) 

-0.0993*** 
(-5.35) 
-0.0471 
(-1.27) 

0.0556*** 
(4.87) 

-0.1268* 
(-1.88) 

-0.6892*** 
(-6.30) 

-0.0658** 
(-2.10) 
-0.2791 
(-0.11) 
-0.0900 
(-0.14) 

-0.7154*** 
(-2.95) 

 
LIQ 
 
TAM 
 
TANG 
 
LUCR 
 
CRESC 
 
RISC 
 
FISC 
 
Constante 
 
Média VIF 1.43 1.31 
Breusch-Pagan 
Chow 
Hausman 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0001 

Nº Observações 1.913 1.143 
R² within 
R² between 
R² overall 

0.1866 
0.2901 
0.2844 

0.4217 
0.2437 
0.2667 

Os coeficientes das variáveis de controle por setor e ano foram omitidos da tabela. Estatística t entre parênteses. 
Os asteriscos *, ** e *** representam estatísticas significantes ao nível de 10%; 5% e 1% respectivamente. 
Variáveis: EOT_CONT - Endividamento oneroso a valor contábil; EOT_MERC - Endividamento oneroso a 
valor de mercado; CEND – Capacidade de endividamento; LIQ - Liquidez; TAM – Tamanho; TANG - 
Tangibilidade; LUCR - Lucratividade; CRESC – Oportunidades de crescimento; RISC – Risco; FISC – 
Benefício fiscal. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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O Quadro 4 demonstra as proxies alternativas adotadas para as variáveis dependentes. 

As variáveis independentes não sofreram modificações em relação aos primeiros testes e as 
novas análises contemplaram a amostra total do estudo. 

 
Quadro  4 - Proxies alternativas para teste de robustez 

Variável Descrição Cálculoa Autor Fonte EOT_CONT t Endividamento oneroso 
total a valor contábil 

Dívida Onerosa Total / 
(Dívida Onerosa Total + 
Patrimônio Líquido) 

Rocha 
(2007) 

Economática 

EOT_MERC t Endividamento oneroso 
total a valor de mercado 

 Dívida Onerosa Total / 
(Dívida Onerosa Total + 
Valor Mercado Capital 
Próprio) 

Rocha 
(2007) 

Economática 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Os resultados do teste de robustez corroboram com a confirmação da hipótese de 
pesquisa, ao evidenciar uma relação negativa e significante ao nível de 1% entre a proxy de 
flexibilidade financeira e os níveis de endividamento oneroso. Foi possível constatar que as 
empresas detentoras de capacidade de dívida reduzem o endividamento oneroso em cerca de 
8% em relação ao valor do patrimônio líquido e em quase 10% em relação ao valor de 
mercado da companhia. Os achados do estudo confirmam as previsões literárias, ao 
demonstrar que a flexibilidade financeira se caracteriza como um determinante da estrutura de 
capital, sendo possível observar que as empresas reduzem os níveis de endividamento como 
forma de assegurar a manutenção de flexibilidade financeira. 

Também de forma coerente com os resultados anteriormente encontrados, foi possível 
verificar uma relação positiva e significante entre tamanho e endividamento e uma relação 
negativa entre lucratividade e oportunidades de crescimento com os índices de endividamento 
oneroso.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A flexibilidade financeira vem sendo apontada pela literatura como um fator 
importante para a determinação da estrutura de capital das empresas. Porém há escassez de 
estudos que consideram a flexibilidade financeira como um determinante das decisões de 
financiamento. O objetivo da pesquisa foi analisar se a flexibilidade financeira exerce 
influência sobre as decisões de financiamento das empresas brasileiras. A proxy de 
flexibilidade utilizada foi representativa da capacidade de endividamento das empresas, uma 
vez que esta vendo sendo apontada pela literatura como a maior fonte de flexibilidade 
disponível. Além da análise da flexibilidade financeira, outros determinantes, considerados 
relevantes pela literatura, também foram inseridos aos modelos.  

Os principais resultados foram coerentes com a literatura e com a hipótese de 
pesquisa. A medida relacionada à flexibilidade financeira apresentou relação negativa com os 
índices de endividamento, demonstrando que as empresas reduzem os níveis de 
endividamento, como forma de assegurar a manutenção de flexibilidade. Adicionalmente, foi 
identificada uma relação positiva entre o tamanho das empresas e os níveis de endividamento. 
Em todos os modelos de análise, foi possível observar a relação negativa entre lucratividade e 
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endividamento, de forma coerente com a POT. Os resultados também indicaram relação 
negativa entre oportunidades de crescimento e endividamento. 

 Como limitação do estudo, destaca-se que as técnicas econométricas empregadas não 
têm efeito sobre a correção de endogenia.  Além disso, destaca-se que foi utilizada apenas 
uma medida para mensurar a flexibilidade financeira, sendo que para estudos futuros 
recomenda-se a incorporação de outros elementos que também auxiliem na mensuração da 
flexibilidade financeira, como indicadores de liquidez e títulos e ativos reais prontamente 
negociáveis. Mesmo diante da presença de limitações, este estudo contribui com a literatura 
ao inserir mais um fator de análise que auxilia na compreensão das decisões de financiamento 
das empresas, tendo em vista que não existem respostas definitivas para o tema de estrutura 
de capital. 

Para pesquisas futuras, sugere-se a análise do impacto das crises econômicas sobre a 
manutenção de flexibilidade financeira. Uma segunda sugestão seria a utilização de painéis 
dinâmicos, para capturar os efeitos da eventual persistência no tempo das decisões que 
envolvem a flexibilidade financeira. Outra proposta seria a utilização de Generalized Method 

of Moments (GMM), para controlar por regressores endógenos.  
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