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Resumo:
Destarte, este estudo visou analisar qual a relação que a estrutura de capital exerce frente a
rentabilidade das 51 maiores empresas do Brasil do setor químico e petroquímico, conforme ranking
publicado na revista Valor Econômico. O presente artigo buscará identificar qual a influência e o
impacto que o endividamento via capital de terceiros pode gerar na administração das empresas. Para
isto, foi realizado um estudo bibliográfico e documental evidenciando os conceitos sobre o tema e, em
seguida, aplicou-se uma análise multivariada através da técnica estatística de regressão linear simples,
quando foi possível evidenciar a correlação positiva entre os índices, de forma que 75% das alterações
do patrimônio líquido podem ser explicados pelo endividamento oneroso (capital de terceiros). A
correlação positiva que ocorre entre as variáveis tende a aceitação da teoria de Trade-Off, aceitando a
existência de uma estrutura de capital ótima como uma alternativa para maximização dos resultados
das empresas.
Palavras-chave: Rentabilidade, Estrutura de capital, Capital de terceiro.

Capital third and profitability: analysis of the financial performance
of the 51 largest companies in Brazil's chemical and petrochemical
sector published in Valor Econômico magazine
Abstract:
Thus, this study aimed to examine what relationship the capital structure carries forward the
profitability of the 51 largest companies in Brazil's chemical and petrochemical sector, according to
the ranking published in Valor Econômico. This article will seek to identify the influence and impact

that debt via debt capital can generate in the management of companies. For this, we conducted a
bibliographical and documentary study highlights the concepts of the subject and then applied a
multivariate analysis using the statistical technique of linear regression, when it was possible to
demonstrate the positive correlation between the indexes, so that 75% of changes in equity can be
explained by onerous debt (debt capital). The positive correlation that occurs between variables tends
to accept the trade-off theory, accepting the existence of an optimal capital structure as an alternative
to maximize company results.
Key-words: profitability, capital structure, the third of Capital.

1 Introdução
Desde o processo de globalização o mundo vem passando por transformações econômicas e
sociais que estabeleceram a união entre países e pessoas das mais diversas empresas do
mundo, haja visto que neste processo as empresas realizam transações comerciais e
financeiras. Nesta conjuntura a macroeconomia brasileira tem sido bastante influenciada pela
globalização que ocasionou a abertura das fronteiras comerciais, a estabilidade da moeda e a
liberação cambial, resultando assim, em uma acirrada disputa e intensa transformação nas
práticas desenvolvidas pelas empresas a respeito dos financiamentos e investimentos
realizados pelos empresários.
Nesse contexto, a contabilidade tem por finalidade fornecer informações sobre a entidade, que
permitam o processo de tomada de decisão possibilitando aos usuários avaliar a situação da
empresa, bem como fazer inferências sobre as tendências de rentabilidade, endividamento, ou
seja, a situação financeira e patrimonial a fim de ajudar a empresa alcançar uma melhor
projeção no mercado Martins (2012). Havendo a certeza das constantes mudanças no mercado
e tendo a consciência das alterações promovidas pelo sistema financeiro nacional, os
administradores precisam analisar e tomar as melhores decisões e, para tanto, é
imprescindível que as organizações estejam munidas de planejamento, considerando às
existências de inúmeras variáveis que direcionam os atos e fatos administrativos.
É imperativo que as empresas sejam devidamente precedidas por amplo planejamento
estratégico sempre considerando a relação risco retorno. Para Martins (2012) deve-se priorizar
a estrutura de capital adotada pela empresa, assim como o custo deste dinheiro, o grau de
alavancagem e as técnicas de viabilidade econômica e financeira. Desta forma, torna-se
necessário compreender do capital (financiamento) e da aplicação de recurso (investimento)
para considerar na análise de financiamento qual a fonte de capital que a empresa deve adotar,
quanto deve ser a proporção do capital de terceiros e quanto deve ser a proporção do capital
próprio. Lembrando que os recursos de terceiros é propulsor de um passivo oneroso, havendo
a necessidade de se analisar o nível do endividamento em função da rentabilidade da empresa.
Diante do exposto, o presente trabalho pretende responder à seguinte questão: qual é
comportamento financeiro das 51 maiores empresas do Brasil no setor químico e
petroquímico, segundo a revista Valor Econômico? O objetivo geral deste trabalho consiste
em investigar o comportamento financeiro das 51 maiores empresas do Brasil do setor
químico e petroquímico. Por conseguinte os objetivos específicos são: (i) identificar a
correlação entre as fontes de recursos e a rentabilidade das maiores empresas do ramo
químico e petroquímico do Brasil, (ii) relatar os índices de endividamento e rentabilidade das
51 empresas do setor químico e petroquímico do Brasil, (iii) examinar as informações obtidas
das 51 empresas do setor químico e petroquímico do Brasil a luz da teoria financeira.
2. Administração Financeira das Empresas
A Administração Financeira está diretamente relacionada as responsabilidades dos gestores
em proporcionar lucro para as organizações maximizando as riquezas dos acionistas. Assim,

dentre as alternativas consideradas, o administrador financeiro escolherá aquela que resultar
no maior retorno monetário possível (GITMAN,2010). Administrar significa realizar ações e
procedimentos que envolvem o planejamento, a análise e o controle das atividades financeiras
das empresas. Para Stephen (2002) a gestão financeira deve se preocupar com dois aspectos
importantes, que também são os objetivos principais das finanças: a rentabilidade e a liquidez.
2.1 Índices financeiros
As informações obtidas através das análises das demonstrações financeiras devem auxiliar na
tomada de decisão no intuito de sanar as dificuldades promovendo o crescimento da empresa
propondo alternativas de curso futuro a serem tomadas pelos administradores. Para Pachêco
(2010) os índices financeiros são elaborados com base nos dados extraídos das demonstrações
contábeis, como exemplo, balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados do exercício.
Ao estudar os índices financeiros percebemos que ele pode ser dividido em quatro categorias
básicas: rentabilidade, endividamento, liquidez e estrutura de capital (HOJI, 2010). Sabendo
que existem variáveis na influência dos múltiplos de uma empresa para outra, e que estes
índices são importantes no processo administrativo-financeiro de uma empresa, se faz
necessária à análise destes índices.
2.2. Rentabilidade
A rentabilidade mostra qual é o retorno sobre o investimento que foi feito na empresa a longo
prazo. Os índices de rentabilidade mostram quanto renderam os investimentos e, portanto,
qual o grau de êxito econômico da empresa. A rentabilidade possui índices apontam para a
capacidade da empresa operar de modo rentável, expressando, o grau de êxito econômico da
empresa (MATARAZZO, 2010). Estes índices representam a atratividade financeira,
indicando se a remuneração dos investimos é suficiente para justificar os riscos das operações,
contribuindo para a obtenção de financiamentos e aportes de capital por parte de investidores,
(SOARES, 2006). Quanto aos índices de rentabilidade, temos: giro do ativo, margem líquida,
rentabilidade do ativo e rentabilidade do patrimônio líquido. Conforme quadro 1.
DESCRIÇÃO

QUADRO 1 – INDICES DE RENTABILIDADE
FÓRMULA
EXPLICAÇÃO

Indica a eficiência da empresa no uso de seus ativos para
VENDAS LIQUIDAS gerar vendas, aponta o volume de vendas para cada cem
/ ATIVO
unidades monetárias de investimento total, Matarazzo,
2008.
MARGEM
VENDAS LÍQUIDAS Indica quanto a empresa obteve de lucro para cada cem
LIQUIDA
/ LUCRO LÍQUIDO unidades monetárias em vendas (Matarazzo, 2008.
RENTABILIDA
Indica quanto a empresa ganhou ou perdeu para cada cem
LUCRO LÍQUIDO /
DE DO ATIVO
unidades de recursos aplicados no ativo, Braga, Nossa e
ATIVO
(ROA)
Marques, 2004.
Indica a taxa de rendimento do capital próprio ou o lucro
obtido para cada cem unidades de capital próprio
RENTABILIDA LUCRO LÍQUIDO /
(MATARAZZO, 2008). Braga, Nossa e Marques (2004)
DE DO PL
PATRIMÔNIO
utilizam o termo retorno sobre o capital próprio (ROE)
(ROE)
LÍQUIDO
como medida do êxito econômico em relação ao capital dos
proprietários.
GIRO DO
ATIVO

Quadro 01: Índices de Rentabilidade.
Fonte: adaptado de Matarazzo (2008) e Braga, Nossa e Marques (2004)

Destes índices de rentabilidade será abordado o indicador do retorno sobre o patrimônio
líquido (ROE) que demonstra o percentual de rendimento do capital próprio da empresa;
quanto maior, melhor. Essa taxa pode ser comparada com outros rendimentos alternativos do

mercado e o retorno sobre o Ativo (ROA) o qual demonstra se a empresa obteve lucro ou não
em relação ao ativo total, portanto, é a medida da capacidade de gerar lucro líquido
2.2.1 Endividamento
O endividamento oneroso é aquele oriundo do mercado financeiro, que gera despesas
financeiras e que não faz parte da atividade normal da empresa, ou seja, que não se renova
ciclicamente de acordo com o desenvolvimento da atividade. São eles: empréstimos e
financiamentos bancários; Títulos descontados (duplicatas, cheques; Títulos emitidos no país
ou no exterior (debêntures, commercial paper, etc.) Para Marion (2010) as empresas
necessitam ter uma boa qualidade de dívida, ou seja, possuir a maioria das dívidas a longo
prazo, pois assim, a entidade terá maior tempo para pagar seus compromissos.
Quando o endividamento se concentra no passivo circulante, a empresa poderá ter maiores
dificuldades num momento de reversão do mercado, e num momento de crise, as principais
alternativas são: vender seus estoques a qualquer preço e recorrer a empréstimos de curto
prazo e com juros exorbitantes. Acrescendo-se a isso, os juros de empréstimos a curto prazo
que são mais onerosos Marion (2010). Entretanto, se a empresa possui o equilíbrio entre o
curto e longo prazo a qualidade é melhor. O indicador de participação de capitais de terceiros
sobre recursos totais indica a quantidade de capital de terceiros em relação ao passivo da
empresa, ou seja, o endividamento da empresa. Segundo Silva (2010) quanto menor, melhor,
pois quanto maior o resultado maior a dependência do capital de terceiros e menor será a
liberdade de decisões financeiras que o gestor poderá adotar.
2.2.2 Liquidez
O índice de liquidez representa a capacidade de um investimento se transformar ativo em caixa para
sanar dívidas. Possuir um equilíbrio entre liquidez e rentabilidade proporciona uma boa situação
econômico-financeira. Para Soares e Corrar (2006) controlar a liquidez é controlar a capacidade da
empresa em honrar seus passivos circulantes e não-circulantes. Os índices de liquidez evidenciarão a
situação financeira da empresa, no curto e no longo prazo, isto é, a capacidade de pagamento da
empresa, conforme discorre Silva et al (2009). Os índices de liquidez podem ser definidos como:
Geral, Corrente e Seca. Ver quadro 02. Onde: AC= Ativo Circulante; RLP= Realizável a Longo Prazo;
PC= Passivo Circulante e PNC= Passivo não Circulante. Conforme quadro 2.
QUADRO 2 - INDICES DE IQUIDEZ
DESCRIÇÃO
FÓRMULA
LIQUIDEZ
GERAL

LIQUIDEZ
CORRENTE

LIQUIDEZ SECA

EXPLICAÇÃO
Indica quanto a empresa possui no ativo circulante e
realizável a longo prazo para cada unidade monetária de
AC+RLP/PC+PNC
dívida total (MATARAZZO, 2008; BEZERRA e
CORRAR, 2006).
Indica quanto a empresa possui no ativo circulante para
cada unidade monetária do passivo circulante, medindo a
AC/PC
capacidade em liquidar seus compromissos de curto prazo
(MATARAZZO, 2008; BEZERRA e CORRAR, 2006).
Indica a concentração de ativo de imediata conversão em
caixa ou equivalente de caixa para cumprir liquidar seus
DISPONÍVEIS/PC
compromissos de curto prazo, em caso de crise
econômica, melhorar (MATARAZZO, 2008).
Quadro: 2. Índices de liquidez.

Fonte: adaptado de Matarazzo (2008) e Bezerra e Corrar (2006).

2.2.3 Estrutura de Capital
A estrutura de capital é formada por capitais próprios e capitais de terceiros; os primeiros são
obtidos juntos aos sócios ou acionistas, enquanto que, os últimos são obtidos junto ao
mercado mediante assunção de dívidas, Brito, Corroar e Bastistella (2006). Ainda segundo
esses autores financiar novos investimentos por meio de assunção de dívidas sinaliza
positivamente ao mercado, desse modo, manter altos níveis de reserva de capacidade de
pagamento constitui-se na estratégia principal, indicando alto nível de confiança dos sócios no
empreendimento a ser desenvolvido e na certeza do retorno satisfatório do investimento.
A maximização do capital da empresa pode resultar da estrutura da capital da empresa, que
além disso, funciona como uma excelente ferramenta de alavancagem financeira (GITMAN,
2010). Contudo, representa uma das áreas mais complexas para tomada de decisão financeira,
já que se apresenta inter-relacionada com outras variáveis de decisões.
Ao realizar uma análise sobre qual fonte de financiamento utilizar faz-se necessário observar
os índices de estrutura de capital, uma vez que revela o endividamento e a alavancagem de
uma empresa. Os principais índices de estrutura de capital estão discriminados no quadro 3.
Onde: CT= Capital de Terceiro; PL= Patrimônio Líquido; PC= Passivo Circulante; AP=
Ativo Permanente. Conforme quadro 3.
QUADRO 3 - INDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL
FÓRMULA
EXPLICAÇÃO
Indica relação entre a quantidade de recursos de terceiros no
(CT/PL)
ativo em comparação aos recursos próprios (MATARAZZO,
2008; SOARES, 2006).
Demonstra a porcentagem de obrigações de curto prazo em
(PC/CT)
relação às obrigações totais (MATARAZZO, 2008; SOARES
2006).
IMOBILIZAÇÃO
Indica a porcentagem de capital próprio no ativo permanente
DO PATRIMÔNIO
(AP/PL)
(MATARAZZO, 2008; SOARES 2006). Importante
LÍQUIDO
indicador do capital circulante próprio (CCP)
Indica o percentual de Recursos não Correntes (Patrimônio
Líquido adicionado do Exigível a Longo Prazo) aplicados em
IMOBILIZAÇÃO
(AP/PL+ELP):
ativo permanente (MATARAZZO, 2008; SOARES 2006),
DOS RECURSOS
indicando o capital circulante líquido (CCL).
NÃO-CORRENTES

DESCRIÇÃO
PARTICIPAÇÃO
DE CAPITAL DE
TERCEIROS
COMPOSIÇÃO DO
ENDIVIDAMENTO

Quadro: 03. Índices de Estrutura de Capital
Fonte: adaptado de Matarazzo (2008) e Soares (2006)

Ainda visando consubstanciar a tomada de decisão Silva J. (2006) afirma que existem três
tipos de fontes de financiamentos: contrair dívidas junto a terceiros, consegui financiamento
junto aos sócios ou acionistas, ou usar os lucros gerados pelas operações das companhias.
Ainda segundo Silva J. (2006) as empresas têm dois caminhos a seguir – vender participações
ou tomar empréstimos. O custo destas concessões está relacionado ao binômino risco-retorno
oferecido pela companhia. O Quadro 4 contém informações acerca do rendimento, tratamento
fiscal, controle e inadimplência a partir da utilização de capital próprio e capital de terceiros.
Conforme quadro 4.

QUADRO 4 - CAPITAL PRÓPRIO VERSUS CAPITAL DE TERCEIRO
ASPECTO

CAPITAL PRÓPRIO

CAPITAL DE TERCEIRO

RENDIMENTO

DIVIDENDOS

JUROS

TRATAMENTO FISCAL

CONTROLE

INADIPLÊNCIA

Os dividendos são tributados
como rendimento da pessoa
física. Os dividendos não são
despesas da empresa.
Ações ordinárias e ações
preferenciais geralmente
possuem direito a voto.
As empresas não podem ser
forçadas à falência por
deixarem de pagar
dividendos.

Os juros são tributados como rendimento da pessoa
física. Os juros são tratados como despesa da
empresa, e as empresas podem deduzir os juros ao
calcularem o imposto de renda devido.
O controle é exercido por meio do contrato de
empréstimo.
Dívidas não pagas são passivos da empresa. Seu
não- pagamento leva à falência.

RESUMO: O aspecto fiscal favorece o uso de capital de terceiros, mas o aspecto inadimplência favorece o uso
de capital próprio. As características do capital de terceiros e do capital próprio, em termos de controle, são
diferentes, mas uma alternativa não é melhor do que a outra.
Quadro 4: Capital Próprio versus Capital de Terceiros
Fonte: Ross, Westerfield, Jaffe (2007, p. 311)

Escolher qual a estrutura de capital adequada é um tema ainda bastante controverso na teoria
financeira. As diferentes teorias mostram que o assunto ainda não está completamente
explorado. Para Correa, Basso e Nakamura (2007), em termos gerais, o assunto ainda não está
resolvido, dada a amplitude na diversidade de resultados, desta forma conhecer as teorias,
concomitantemente com o mercado que se está inserido, é de suma importância para a decisão
de como se financiar os seus ativos, utilizar capital próprio ou de terceiros.
2.3 Abordagens teóricas sobre a gestão financeira das organizações
A estrutura de capital é um tema bastante debatido por pesquisadores e de grande importância
para os gestores das empresas. Diversas correntes teóricas surgiram a fim de servir de norte a
formação de estrutura de capital. Contudo, a falta de um consenso sobre qual a melhor
composição entre capitais de terceiros e capitais próprios Junqueira, Bertucci e Bressan
(2005) já demostra a relevância do tema objeto de estudo deste artigo para todas as entidades.
Diante disso, várias pesquisas têm sido feitas, possibilitando o nascimento de teorias distintas,
conforme discorreremos a seguir.
2.3.1 Teoria de Franco Modigliani e Merton Miller – MM (1958)
Contrapondo a teoria convencional Durand (1952), a qual afirmava a existência de uma
estrutura de capital ótima que minimizava o custo de capital e maximizava o valor da
empresa, surge a teoria de Modigliani e Miller, conhecida como teoria MM, que propôs a
irrelevância da estrutura de capital para o valor da empresa.
Na visão de Ross, Westerfield e Jaffe (2007) os gestores devem escolher a estrutura de
capital, impulsionada pela alavancagem financeira, que melhor valorize a entidade. Neste
estudo, alavancagem seguirá o conceito estabelecido por Famá, Barros e Silveira (2001), os
quais a descrevem como uma propulsora de uma despesa fixa advinda dos juros cobrados
como serviço periódico da dívida, colaborando assim, para o endividamento da entidade.
Dificilmente uma empresa conseguirá manter um alto valor em ativos líquidos e, ainda assim,
conseguir um bom retorno contábil e de mercado, Perobeli, Pereira e David (2006).

Destacando o risco como uma variável da equação surge outra questão: o receio do acionista
em investir, ou não. Nas visões de Ross, Westerfield e Jaffe (2007), os acionistas aversos ao
risco tendem a utilizar o capital próprio, já os indiferentes ao risco não dão tanta importância a
alavancagem e fazem uso da teoria das finanças trazidas por Franco Modigliani e Merton
Miller, 1958. A qual baseia-se na irrelevância da estrutura de capital das empresas, que
segundo explicação trazida por Zani (2005), consiste em três pilares básicos, tratados como
proposições I, II e III, resumidos no quadro 5. Os resultados advindos da pesquisa
desenvolvida tornaram-se conhecidas como a teoria MM e tornaram-se um clássico na teoria
das finanças. Conforme quadro 5.
QUADRO 5 - PROPOSIÇÕES DE FRANCO MODIGLIANI E MERTON MILLER
PROPOSIÇÃO I

PROPOSIÇÃO II

PROPOSIÇÃO III

A proporção de capital de terceiros
em relação ao capital próprio
utilizado por uma empresa é
completamente irrelevante para a
determinação de seu valor de
mercado. Assim, o valor da empresa
alavancada é igual ao da empresa
não alavancada.

Qualquer aumento na alavancagem
financeira por meio de um maior
endividamento traduz-se num risco
maior para os acionistas da empresa
e, consequentemente, numa
majoração do custo do capital
próprio.

O custo marginal do capital para
uma empresa é igual ao custo médio
de capital. Este é igual à taxa de
capitalização para uma empresa não
alavancada na classe à qual
pertence.

Quadro 5: Proposições de Modigliani e Miller
Fonte: Adaptado de Famá, Barros, Silveira (2001); Ross, Westerfield, Jaffe (2007) e Zani (2005)

A Proposta de Modigliani e Miller, recebeu aclamação generalizada em meados do século
XX. Contudo, a de se questionar se os administradores realmente aplicaram corretamente a
teoria de MM. Segundo estudo feito por Ross, Westerfield e Jaffe (2007), foi possível
identificar uma tendência na concentração em determinado índice de endividamento, em
praticamente todos os setores econômicos o que leva o concluir que possivelmente as
entidades não fazem a seleção dos seus índices de endividamento de forma aleatória.
A relevância ou não da estrutura de capital para o valor das empresas têm sido base de estudo
para pesquisadores que questionam as conclusões do estudo desenvolvido por Modigliani e
Miller, Concomitantemente com os resultados associados a outras pesquisas sobre o tema
Correa, Basso e Nakamura (2007). Desta forma novas ideias são difundidas e sedimentadas,
muitas destas não considerando fatores reais os quais, para alguns pesquisadores, exercem
influência às proposições relatadas na teoria de MM, dando início aos questionamentos e, por
conseguinte, novas formas de pensamentos com proposições divergentes das propostas por
Modigliani e Miller.
Na visão de Damodaran (2004), Miller e Modigliani ao realizarem suas inferências não
levaram em consideração os impostos, os custos de emissão para obtenção de financiamento
externo de dívida ou patrimônio líquido, assim como os custos associados à falência, seja de
forma direta ou indireta. Ainda segundo Damodaran (2004) a Teoria de MM, partindo do
pressuposto que os administradores agem para maximizar a riqueza dos acionistas, trabalhou
em um ambiente onde não havia custos de agência.
2.3.2 Teoria da Agência
Esta teoria concentra-se nas divergências que ocorrem nas entidades devido aos conflitos de
interesse entre administradores (gestores), acionistas, credores, diretores e demais atores que
influenciam nas decisões das entidades (JUNQUEIRA, BERTUCCI e BRESSAN, 2005). De
acordo com estes autores os conflitos são oriundos das preferências distintas em quesitos
relevantes para as entidades.

A ideia mãe deste conceito é que o administrador da entidade faça uma gestão que acarrete
lucro para os acionistas. Uma vez que há uma predisposição dos acionistas incorrer em riscos
e isto ocasionalmente causa alguns conflitos entre os mesmos, desta forma o administrador
direciona as ações para o uso de recursos em uma área de investimento muitas vezes contraria
a do acionista.
Ainda segundo Junqueira, Bertucci e Bressan (2005), o excesso de compromissos perante
terceiros tende a deixar os administradores mais receosos em suas decisões. Desse modo, a
atitude cautelosa pode resultar em dois resultados: 1º (primeiro) pode diminuir a
concretização de maus investimentos; 2º (segundo) pode inibir a realização de ótimos projetos
por falta de capital ou pela preocupação exagerada dos gestores.
2.3.3 Teoria da Assimetria de Informações
A assimetria informacional analisada por Myers e Majluf (1984) resulta do fato que os
administradores das empresas possuem informações privilegiadas sobre as oportunidades da
empresa investir que os investidores externos não possuem. Segundo Harris e Raviv (1991) o
uso da estrutura de capital pode ser um bom sinalizador para os investidores externos
reduzindo assim a assimetria de informações. Corroborando com esta informação Zani (2005)
após desenvolver uma investigação empírica sobre a estrutura de capitais, afirma que os
administradores têm informações privilegiadas com relação aos retornos corrente e/ou
futuros, assim como das oportunidades que a entidade tem de investir.
2.3.4 Teoria de Pecking Order (POT)
A teoria de Pecking Order inicia-se a partir da assimetria da informação, desta surge a
proposta de Myers e Majluf em 1984, que considera a existência de uma hierarquia nas fontes
de financiamento. Diante disto, ele afirma que existe um grau de prioridade entre uma fonte
de recurso com relação à outra. Na visão de Myers as empresas preferem financiar seus
investimentos por meio de recursos internos. Não sendo suficiente estes recursos a próxima
opção é o financiamento por meio de dívidas e em último caso, quando necessário, emite
novas ações. Concordando em parte com as ideias de Myers e Majluf os autores Ross,
Westerfield e Jaffe (2007) afirmam que supostamente existe a hierarquia na estratégia de
financiamento de longo prazo. Eles ainda afirmam que a alternativa mais usada para a
obtenção de recursos é o fluxo de caixa, e em seguida a emissão de novas ações.
Myers e Majluf (1984) e Myers (1984) também consideram que as empresas detentoras de
ativos possuem dois componentes que formam a empresa: estrutura de capital e a função da
mudança dos pesos relativos. As empresas adquiriram dívidas a fim de financiar esses ativos
estabelecidos para financiar novas oportunidades de crescimento.
2.3.5 Teoria de Trade-Off (TOT)
A Teoria em epígrafe é originada do intercâmbio entre elementos positivos e negativos de
uma organização, ela propõe um modelo em que a estrutura de capital das empresas é
marcada pela presença de dois elementos distintos: benefícios tributários e custos de falência,
direcionadores decisivos para a obtenção de um ótimo nível de financiamento. De forma
geral, de acordo com a teoria de Trade-Off (TOT), as empresas visam um ponto ótimo de
endividamento considerando tanto o benefício fiscal como os custos de dificuldades
financeiras.
2.3.6 O Paradoxo Imposto pelas Teorias Pecking Order (POT) e Trade-Off (TOT).
A discussão sobre qual teoria deve-se usar como base orientadora para se estruturar o capital
de uma empresa tem sido alvo de verdadeiros debates. O paradoxo existente sobre as teorias

aguça a discussão sobre que teoria a empresa deve aderir, uma vez que em alguns pontos as
teorias são totalmente antagônicas.
Na Teoria Pecking order (teoria dinâmica) não há uma bem definida estrutura de capital assim
como não existe um nível ótimo de endividamento diferentemente do defendido pela Teoria
de Trade Off (teoria estática). Ainda de acordo com a teoria Pecking order é possível
compreender por que empresas, com alta lucratividade, escolhem adquirir menos dívida.
Alguns estudos empíricos como os realizados por (RAJAN, ZINGALES, 1995; SANTOS,
KÜHL e CHEROBIM, 2007; ZANI, 2005; BRITO, CORRAR e BATISTELLA, 2007),
revelam fatores específicos indutores para cada teoria.
3 Metodologia
O presente trabalho, dentro de uma postura filosófica a respeito da realidade, evidencia que a
pesquisa realizada neste artigo encontra-se delineada dentro do paradigma positivista (método
quantitativo). A pesquisa baseou-se na taxonomia apresentada por Vergara (2011), que a
qualifica em dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins a presente
pesquisa foi descritiva e explicativa. Esta pesquisa é descritiva pois pretende descrever a
rentabilidade em função da estrutura de capital adotado pelas empresas. Torna-se oportuno
utilizar-se, também, de uma pesquisa de caráter explicativa, a qual segundo Vergara (2011),
visa esclarecer quais fatores contribuem, de alguma forma, para a ocorrência de determinado
fenômeno.
Verifica-se o teor explicativo deste estudo, haja vista que visa explicar a rentabilidade em
função do seu nível de endividamento. Quanto aos meios, a pesquisa foi documental. A
pesquisa documental é aquela realizada em documentos conservados no interior das
organizações ou com pessoas (VERGARA, 2011). O estudo foi extraído do ranking das mil
maiores empresas do país, nos anos de 2011 e 2012, publicado na revista Valor Econômico.
No universo das 1000 empresas 64 fazem parte do setor químico e petroquímico, contudo
deste montante foram retiradas 13 empresas por possuírem valores negativos e/ou ausentes,
restando os 51 objetos de estudo deste artigo.
Os dados serão analisados por meio da análise multivariada de dados através da técnica
estatística de regressão linear simples. Segundo Mingoti (2005) a análise estatística
multivariada consiste em um conjunto de métodos aplicados em situações em que diversas
variáveis são medidas simultaneamente em cada elemento amostral. A proposta da análise
multivariada é medir, explicar e prever o grau de relacionamento entre variáveis (ponderação
de muitas variáveis). A característica essencial da análise multivariada reside nas múltiplas
combinações de variáveis e não apenas no número de variáveis ou observações (HAIR JR. et
al., 2009).
4 Análise de resultados
Aspirando evidenciar se há correlação entre o nível de endividamento oneroso (variável
independente) e a rentabilidade sobre o PL (variável dependente) das 51 maiores empresas do
Brasil no setor químico e petroquímico nos anos de 2011 e 2012, os dados das variáveis
foram colhidos, tabulados e analisados através do Software de análise estatística SPSS e
constatou-se que: A análise do primeiro quadro fornece-nos o coeficiente de correlação de
Pearson (r) entre as variáveis de 0,866 indicando que a correlação entre o endividamento e a
rentabilidade sobre vendas, é positiva e bastante significativa.

Quadro: 6 (Summary)
Fonte: dados da pesquisa 2014

O coeficiente de determinação percebemos que existe um forte relacionamento entre as
variáveis, esta assertiva implica dizer que 75% do patrimônio líquido são explicados pelas
variações do endividamento oneroso.
Conforme Corrar, Paulo e Filho (2009), a dispersão dos pares de valores (x,y) em relação a
reta estimada (Quadro 6) indica a existência de outras variáveis externas que, juntamente com
o endividamento explicam a patrimônio líquido. A um nível de significância de 95%, é
possível afirmar que o grau de endividamento influencia a rentabilidade; não obstante, é
importante salientar que existem variáveis independentes que influenciam esta relação, visto
que cerca de 25% das variações do patrimônio líquido verificadas nas empresas estudadas
explicam-se por fatores externos. Constatou-se que: (Quadro: 7).

Quadro: 7 (Anova)
Fonte: dados da pesquisa 2014.

O modelo de regressão simples estimado acrescentou um poder explicativo de 6,948E7 (SQR,
ou soma dos quadrados explicados pela regressão) deixando uma nova soma de quadrados de
resíduos (SQR) inferior aquela apresentada pela média, num montante de 2,315E7. Logo a
variável independente adicionada explica 6,948E7 dos quadrados resíduos ao se mudar da
estimativa pela média para estimativa pelo modelo de regressão simples. Deixa de explicar
2,315E7 que equivale a 25%. constatou-se que: (Quadro: 8).

Quadro: 08 (Coefficients)
Fonte: dados da pesquisa 2014.

Os estudos da análise dos coeficientes conduzem à constatação da baixa variabilidade entre os
indicadores utilizados na pesquisa. O resultado da regressão originou a equação apresenta no
gráfico Y = 386,932 + 0,476X, em que Y= Patrimônio Líquido e X= Endividamento
Oneroso. O erro padrão de estimativa indica a medida da precisão da previsão, representando
uma espécie de desvio-padrão em torno da reta de regressão. Quanto menor o erro-padrão de
estimativa, melhor o modelo estimado. Desta forma, neste estudo o erro de estimativa padrão
foi de 687,29131 (Quadro: 01) o que explica a dispersão no gráfico, contudo não afeta de
forma acintosa a boa correlação entre as variáveis.

A análise de proposições desse estudo verifica a existência de uma correlação positiva entre
endividamento e o patrimônio líquido nas 51 maiores empresas analisadas. O que tende a
conduzir a uma leve aceitação da teoria Trade-Off, aceitando a existência de uma estrutura de
capital ótima como uma alternativa para maximização dos resultados das empresas. É mister
salientar que as empresas de maior rentabilidade apresentam uma menor correlação, ou seja,
sofrem uma menor influência do endividamento oneroso.
5 Considerações finais
O presente estudo pretendeu identificar, por meio da análise estatística de regressão linear
simples, a correlação entre o patrimônio liquido e o endividamento oneroso, indicando qual a
condição de dependência entre as variáveis, haja visto não haver um consenso sobre qual
teoria se aplicar. Desta forma, de posse das informações dispostas da revista valor econômico
e com base no referencial teórico, constatou-se através das análises a existência de correlação
positiva e significativa entre patrimônio líquido e endividamento oneroso.
A correlação entre as variáveis foi de 0,866, que é considerada uma ótima correlação O
coeficiente de determinação foi de 75% o que significa dizer que 75% das variações do
patrimônio líquido é explicado pelo endividamento. Contudo estes dados são analisados por
médias sendo necessário uma aplicação personalizada par cada empresa de forma a usar a
melhor forma de financiamento de acordo com cada realidade.O resultado da presente
pesquisa tende a aceitação da teoria de Trade-Off, devido ao alto grau de correlação entre as
variáveis. Todavia, sugere-se a realização de novas pesquisas abordando variáveis adicionais
por um intervalo de tempo mais significativo, assim como, uma análise de regressão
multivariada.
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