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Resumo  

Esse estudo tem como objetivo verificar se o gênero atua como uma variável moderadora na relação entre estrutura de 

capital e desempenho de 166 empresas de capital aberto no Brasil. Os resultados revelam que para a relação entre o 

endividamento e Q de Tobin e para relação do endividamento de curto prazo e Q de Tobin, o gênero atua como 

moderador. Nos dois casos, mas com menor intensidade no primeiro, a existência de pelo menos uma mulher como 

CEO faz com que um maior nível de dívida minimize o desempenho, sendo os resultados contrários para companhias 

gerenciadas apenas por homens.  

Palavras-chave: gênero; estrutura de capital; desempenho. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Temas como estrutura de capital e desempenho das empresas sempre foram abordados pelas teorias 

tradicionais de finanças, tendo como objetivos principais identificar a relação entre eles (Fosu, 2013; Jiraporn, 

Chintrakarn and Liu, 2012; Muhammad, Shah and Islam, 2014; Le and Phan, 2017), ou isoladamente detectar os 

determinantes dos mesmos com base em variáveis financeiras e econômicas (Vo, 2017; Omondi and Muturi, 2013). No 
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entanto, novas abordagens como as finanças comportamentais (Barberis and Thaler, 2003) e a teoria dos escalões 

superiores (Hambrick and Mason, 1984) foram emergindo, evidenciando que as características de perfil, as 

experiências, os valores, a personalidade e aspectos psicológicos e cognitivos dos gestores também podem ser variáveis 

que impactam no desempenho e na estrutura de capital das empresas. 

Partindo dessas teorias, muitos estudos já investigaram variáveis de perfil e vieses comportamentais 

relacionados à estrutura de capital e desempenho das empresas (Orens and Reheul, 2013; Bamber, Jiang and Wang, 

2010; Ting, Azizan and Kweh 2015; Elsayed, 2007). Entretanto, mesmo com os avanços das pesquisas, muitas 

incógnitas ainda surgem, como, por exemplo, quais são as possíveis variáveis moderadoras dessa relação
5
. Wahba 

(2013) avança nesse sentido ao verificar que a relação entre a estrutura de capital e o desempenho da empresa pode ser 

moderada pela estrutura de propriedade gerencial. Contudo, iniciativas nesse sentido ainda são incipientes, 

principalmente ao se tratar de variáveis relacionadas ao perfil como o gênero, por exemplo.  

Destaca-se o gênero, pois historicamente se sabe que os homens são os indivíduos com maior inserção no 

âmbito empresarial, principalmente quando se trata de cargos importantes. No entanto, esse contexto está aos poucos 

sendo alterado e as mulheres vêm ocupando mais esses espaços. Um exemplo disso são os dados da Fortune 500, 

classificação das 500 maiores corporações em todo o mundo, que no ano de 2017 registrou a maior proporção de CEOs 

femininas nos 63 anos de história da Fortune. 

O impacto dessa maior representatividade feminina na estrutura de capital e no desempenho das empresas é 

frequentemente investigado. Perryman, Fernando e Tripathy (2016), por exemplo, elucidam que empresas com maior 

diversidade de gênero no alto escalão apresentam menor risco e melhor desempenho. Já Shoham-Bazel (2017) 

averiguou que a maior participação feminina no quadro de diretores representa menores níveis de dívida na estrutura de 

capital da empresa.  

Tais achados revelam que estudos já exprimem o impacto do gênero no nível de desempenho das firmas, bem 

como no nível de dívida assumido pelas mesmas, demonstrando que o assunto é relevante. Porém, ainda não se sabe 

qual o impacto dessa variável na relação existente entre essas variáveis. Assim, este contexto leva a seguinte pergunta 

de pesquisa: a presença de mulheres no grupo de gestores de uma empresa pode alterar a relação entre estrutura de 

capital e desempenho?  

Com isso, o objetivo geral desse estudo é verificar se o gênero atua como uma variável moderadora na relação 

entre estrutura de capital e desempenho. Como contribuição deste estudo, destaca-se um avanço no sentido de deslocar-

se da simples análise de influência de uma variável em outra para verificação da influência de uma terceira variável 

nessa relação. A pesquisa possibilitará que, a partir do momento em que a relação inicial já está consolidada, se possa 
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averiguar as causas dessa relação, ou seja, quais outras variáveis interferem para que essa relação seja positiva ou 

negativa, bem como para que seja forte ou fraca. 

Além dessas contribuições teóricas para compreensão das causas dessa relação, destaca-se ainda a importância 

de em meio acadêmico discutir questões de gênero. Aponta-se essa relevância, pois a mesma pesquisa da Fortune 500 

que revelou o crescimento da participação das mulheres no comando das empresas também divulgou que elas totalizam 

apenas 32 CEOs, o que representa apenas 6,4% das empresas listadas. Com isso, apesar da melhora nas tendências 

globais, o gênero feminino ainda permanece sub-representado (Hillman et al., 2007), tornando um tema de consideração 

relevante para pesquisadores e profissionais.  

Ademais, a diversidade de gênero em equipes de gestão é um tema que tem recebido pouca atenção da 

literatura (Krishnan and Park, 2005). Perryman, Fernando e Tripathy (2016), apesar de terem pesquisado o assunto, 

argumentam que é de extrema importância que à medida que as mulheres vão assumindo mais papeis de liderança, as 

pesquisas continuem examinando como essa liderança pode afetar os resultados de desempenho, tendo em vista que 

quando o gênero é considerado, as verdades universais podem não existir, pois sempre podem ser encontradas exceções 

individuais a cada regra. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Estrutura de Capital  

 

A estrutura de capital de uma organização é representada pela composição das fontes de financiamentos de 

longo prazo de uma empresa, oriundas de capital próprio e capital de terceiros (Barberis and Thaler, 2003). Apesar de 

simples, o debate em relação ao tema é amplo, principalmente com relação à escolha da melhor estrutura de capital. Ao 

longo dos anos, diversos foram os esforços para responder essa pergunta. O ponto inicial foi dado por Modigliani e 

Miller (1958), os quais evidenciaram que não há uma estrutura ótima e que essa não influencia o valor da empresa.  

Em seguida, surgiram duas vertentes principais: Pecking Order e trade-off. A teoria do Pecking Order foi 

desenvolvida por Myers (1984) e Myers e Majluf (1984) tendo como principal pressuposto que as firmas deveriam 

financiar seus investimentos primeiramente utilizando lucros acumulados, depois títulos sem risco, títulos arriscados e, 

por último, emissão de novas ações (Alves, Couto and Francisco, 2015). Por outro lado, a teoria do trade-off postula 

que existe um nível ótimo de estrutura de capital, no qual o valor da firma pode ser maximizado (Park and Jang, 2013) 

pelo trade-off entre benefícios fiscais e custos de falência (Myers, 1984).  

No entanto, mesmo havendo a predominância dessas duas teorias na literatura, ainda não há um consenso sobre 

os determinantes da estrutura de capital. Neste sentido, tem-se identificado que os estudos quantitativos não estavam 



 

 

sendo conclusivos e, com isso, tiveram que avançar incorporando variáveis de fator humano (Ting, Azizan and Kweh, 

2015). Nessa linha, uma das teorias que tem subsidiado essa abordagem é a TES, por meio da qual, estudos já estão 

buscando respostas para a estrutura de capital, utilizando como variáveis independentes as características dos 

executivos.  

Dito isto, percebe-se que algumas pesquisas já estão trazendo insights a respeito do papel dos gestores na 

definição da estrutura de capital. Amore, Minichilli e Corbetta (2011) investigaram a sucessão de CEOs por indivíduos 

com e sem relação familiar com o conselho administrativo de empresas italianas de capital aberto e fechado. Orens e 

Reheul (2013) exploraram a influência da idade, tempo no cargo, experiência e nível de escolaridade sobre as 

participações de tesouraria na empresa. Ranti (2013), por sua vez, verificou os efeitos do tamanho do conselho de 

administração e da dualidade dos CEOs sobre a estrutura de capital de empresas na Nigéria. Alves, Couto e Francisco 

(2015) examinaram qual o impacto da composição do conselho de administração para a estrutura de capital, sendo a 

composição do conselho caracterizada pelas variáveis (i) porcentagem de conselheiros externos independentes; (ii) 

percentagem de diretores do sexo feminino; e (iii) tamanho do quadro.  

 

2.2 Desempenho da empresa 

 

O conceito do termo desempenho empresarial nem sempre apresenta um significado claro, sendo que muitas 

vezes é utilizado como uma medida de saúde geral da organização, bem como pode representar uma comparação entre 

empresas similares de uma mesma indústria ou setor (Chaudhuri, Kumbhakar and Sundaram, 2016). A partir disso, os 

indicadores de desempenho podem ser divididos em: resultados financeiros, organizacionais e de RH (Boselie et al., 

2005). As variáveis financeiras incluem medidas como lucro, retorno de ativos (ROA), retorno do patrimônio (ROE) e o 

Q de Tobin (relação entre o valor de mercado e o valor de reposição dos ativos da empresa). As medidas 

organizacionais incluem produtividade e eficiência trabalhista. Já os resultados de RH incluem satisfação e motivação 

dos funcionários. Neste estudo, tendo em vista o foco financeiro, a atenção será direcionada aos indicadores financeiros.  

 Kim e Patel (2017) investigaram 1.797 empresas e utilizaram o ROA como uma medida de desempenho, de 

modo que o objetivo principal foi avaliar a influência do “employee ownership” no desempenho da empresa. Francis et 

al. (2016) também utilizaram o retorno do ativo para analisar o impacto da “compensation peers‟ relative quality 

(RPQ)” no próprio desempenho. Os autores concluíram que um aumento de um desvio padrão em RPQ está associado a 

uma melhoria de 0,3% no desempenho operacional. Esse indicador também foi utilizado por Klapper e Love (2004), 

Jiang et al. (2011) e Khan e Vieito (2013) e representa uma medida de desempenho baseada no passado da organização, 

determinando com que efetividade a empresa utilizou os seus ativos para gerar ganhos (Chaudhuri, Kumbhakar and 

Sundaram, 2016).  



 

 

Com o objetivo de investigar o papel da governança corporativa e da alavancagem financeira no desempenho 

organizacional, Nguyen e Phan (2016) analisaram 348 empresas e utilizaram o ROE como medida de desempenho. 

Andriyanto et al. (2016) também utilizaram o ROE, no entanto com o objetivo final de examinar o efeito das decisões 

da estratégia de diversificação sobre a estrutura do capital e o desempenho financeiro. Nessa perspectiva, Chaudhuri, 

Kumbhakar e Sundaram (2016) argumentam que o ROA e o ROE examinam o balanço patrimonial e outras 

demonstrações financeiras, não contabilizando fatores de mercado. Devido às expectativas dos investidores, os anúncios 

dos balanços podem influenciar o mercado de ações, bem como os anúncios de baixos dividendos são frequentemente 

descritos no preço do mercado do próximo dia. Então, os autores salientam que esses fatores são incorporados em 

medidas baseadas no mercado, como o Q de Tobin. 

Perryman, Fernando e Tripathy (2016) utilizaram o Q de Tobin para mensurar o desempenho da empresa. 

Elsayed (2007) também utilizou o Q de Tobin como medida de desempenho, de modo que tinha como objetivo fornecer 

evidências sólidas sobre a relação entre dualidade do CEO e desempenho corporativo, com uma amostra de 92 

empresas públicas egípcias. Como complemento, o autor utilizou o ROA.  

 

3 Desenvolvimento das Hipóteses 

 

Apesar de ser um tema amplamente debatido na academia, ainda não se tem um consenso a respeito da relação 

entre a estrutura de capital e o desempenho da empresa. Nesse sentido, há estudos que revelam que um maior nível de 

dívida amplia o desempenho e outros que evidenciam uma relação no sentido oposto.  

Considerando os que argumentam que a dívida traria menores níveis de performance destaca-se o estudo de 

Chaudhuri, Kumbhakar e Sundaram (2016). Eles se basearam na teoria de governança corporativa e verificaram que 

uma alta relação entre dívida/capital pode levar a um menor desempenho da empresa. Como justificativa para tal 

achado, elencaram que a dívida até poderia ter um efeito positivo sobre o valor da empresa, de modo que o 

endividamento pode reduzir os problemas de agência através da ameaça de liquidação ou através da pressão para gerar 

fluxos de caixa para o serviço da dívida. No entanto, boa parte das empresas acaba por acumular vultosos níveis de 

endividamento, o que amplia os custos de agência e faz com que o pagamento de juros mais elevados reduza os lucros e 

o valor de mercado da empresa, impactando negativamente no desempenho.  

Ratificando tais achados Muhammad, Shah e Islam (2014) utilizaram dados de 25 empresas da Karachi Stock 

Exchange durante o período de 2009 até 2013 e detectaram uma relação negativa entre as variáveis de dívida e o 

desempenho da empresa, verificando um impacto significativo da estrutura de capital no desempenho. Le e Phan (2017) 

utilizaram o período de 2007 até 2012 para avaliar empresas do Vietnã e também encontraram uma relação negativa da 

dívida com o desempenho. Com um objetivo mais específico de analisar a influência da dominância do CEO sobre a 



 

 

variação na estrutura de capital, Jiraporn, Chintrakarn e Liu (2012) constataram que as mudanças na alavancagem têm 

um impacto mais adverso no desempenho da empresa quando o CEO desempenha um papel mais dominante.  

Por outro lado, têm-se aqueles que comprovam uma relação positiva. Fosu (2013), por exemplo, utilizou dados 

em painel de 257 empresas sul-africanas de 1998 a 2009 e constatou um efeito positivo e significativo da alavancagem 

no desempenho organizacional, ou seja, um maior nível de dívida gerou um impacto positivo no desempenho das 

firmas. De mesmo modo, ao utilizar dados de 493 empresas não financeiras da Tailândia durante o período 2001 até 

2014, Detthamrong et al. (2017) observaram que a alavancagem tem um efeito positivo no desempenho da empresa, o 

qual é mensurado a partir do ROE. Com isso, à medida que a alavancagem financeira diminui, o desempenho da 

empresa também diminui. 

 Com base nas relações apresentadas, é possível constatar que a existência de uma relação entre estrutura de 

capital e desempenho é indiscutível. Entretanto, a direção dessa associação ainda não é um consenso na literatura, o que 

impede que neste estudo tenha-se uma expectativa previa em relação à direção da relação. Com isso elabora-se a 

seguinte hipótese: 

 

Hipótese 1 – A estrutura de capital e o desempenho das empresas possui uma relação significativa, podendo ser 

positiva ou negativa. 

 

 Além dessa hipótese, esse estudo avança ao relacionar gênero com essas duas variáveis mencionadas. Nesse 

sentido, busca-se identificar, em meio à literatura vigente, as relações já constatadas do impacto do gênero na estrutura 

de capital e no desempenho das empresas.  

 Em relação à estrutura de capital, Faccio, Marchica e Mura (2016) ao observarem empresas de 18 países no 

período de 1999 a 2009, constataram que as empresas administradas por CEOs do sexo feminino usam 

significativamente menos alavancagem (encontraram um coeficiente 0,034 menor e significativo na regressão efetuada 

quando comparado aos CEOs masculinos) e, portanto, levam menos riscos financeiros do que as empresas 

administradas por CEOs masculinos. De mesmo modo, Shoham-Bazel (2017) averiguaram 6.353 empresas norte 

americanas de 1999 até 2014 e constataram que as empresas com um maior número de mulheres no quadro executivo 

tendem a empregar menores níveis de dívida na sua estrutura de capital. 

A justificativa para tal discrepância entre o comportamento dos homens e das mulheres em relação à dívida 

está diretamente relacionada com o perfil de cada um dos gêneros. Segundo Fellner e Maciejovsky (2007), as mulheres 

são mais avessas ao risco do que os homens, o que acarreta um menor nível de risco da organização (em termos de 

aquisições arriscadas e emissão de dívidas como forma de financiamento) (Khan and Vieito, 2013; Huang and Kisgen, 

2013). Complementarmente, Wei (2007) elucida que essa maior aversão ao risco por parte das mulheres afeta as 



 

 

decisões financeiras corporativas, o que faz com que empresas com gestoras mulheres tornem-se menos endividadas.  

Esse mesmo perfil avesso ao risco, também faz das mulheres seres mais preocupados com os dispêndios da 

empresa, com as questões éticas e profissionais. Tais atributos atuam como base para clarificar o fato de que empresas 

com CEOs mulheres apresentam melhores desempenhos, o que é ratificado por diversos estudos. Perryman, Fernando e 

Tripathy (2016), por exemplo, analisaram 2.566 empresas americanas entre 1992 e 2012 e identificaram que quanto 

maior o número de mulheres no alto escalão, melhor será o desempenho da empresa, ou seja, à medida que a 

diversidade de gênero aumenta o desempenho também aumenta. Khan e Vieito (2013) chegaram aos mesmos 

resultados, revelando que empresas lideradas por mulheres estão associadas a um aumento no desempenho em 

comparação às demais, assim como verificaram que quando a CEO é uma mulher, o nível de risco da empresa é menor 

do que quando o CEO é um homem.  

Ratificando esses resultados de maneira mais abrangente, Christiansen et al. (2016) analisaram os dados de 

mais de dois milhões de empresas em 34 países europeus. Os resultados da pesquisa indicaram, em geral, que as 

empresas com maior proporção de mulheres em cargos seniores têm um retorno significativamente maior sobre os 

ativos (ROAs). Ademais, a substituição de um homem por uma mulher em alto nível ou no conselho empresarial está 

associada a um retorno sobre o ativo de 8 a 13 pontos superior. 

 Partindo das relações apresentadas é possível estabelecer a seguinte proposição: uma maior participação de 

mulheres em cargos de alta gestão minimiza o nível de dívida das empresas e aumenta o desempenho das mesmas. 

Todavia, essas relações são estabelecidas isoladamente, não se tem estudos que investiguem a possibilidade de o gênero 

não apenas influenciar cada uma dessas variáveis, mas também que esse seja moderador dessa relação. É nesse sentido 

que esse estudo avança e propõe a segunda hipótese de pesquisa:  

 

Hipótese 2 – O gênero modera a relação entre estrutura de capital e desempenho.  

 

 Fundamentando-se na elaboração das duas hipóteses centrais do trabalho estabelece-se o modelo teórico, o 

qual é ilustrado na Figura 1.  

 

 

 

 

 

Figura 1 – Molde teórico. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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 A Figura 1 representa o modelo de moderação em que se pressupõe que o efeito da estrutura de capital 

(variável independente) no desempenho das empresas (variável dependente) depende de alguma forma do gênero dos 

CEOs 

 

4 MÉTODO  

 

Nesse tópico são apresentados os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. Assim, são elucidadas a 

população e a amostra, as variáveis da pesquisa e as técnicas de análise de dados adotadas.  

 

4.1 População e amostra 

 

Este estudo contempla as empresas de capital aberto do Brasil, sendo sua população as 470 companhias 

listadas na BM&FBovespa no ano de 2015. No entanto, alguns cortes tiveram de ser efetuados, principalmente por 

ausência de dados. Nesse sentido, 28 empresas foram excluídas da amostra por não apresentarem em seus relatórios de 

referência o gênero dos gestores. Posteriormente 219 companhias foram excluídas por não disponibilizarem algum dos 

dados financeiros utilizados para o cálculo das variáveis dependentes e independentes do estudo, bem como 47 

organizações foram eliminadas da amostra por pertencerem ao setor financeiro, o qual possui características distintas 

das demais em relação ao endividamento.  

Finalmente, 22 empresas tiveram de ser excluídas por exibir outliers, explanados por Hair et al. (2009) como 

sendo números atípicos, que destoam substancialmente em relação às variáveis dependentes ou independentes e, que 

por esse motivo, devem ser excluídos da amostra, a fim de não contaminar os resultados, tal como sugerido por Hayes e 

Rockwood (2017). Com isso, a amostra final foi composta por 154 empresas, as quais possuíam todos os dados 

necessários para a realização da pesquisa, bem como não apresentavam números extremos. Ademais, ressalta-se que se 

trata de uma pesquisa cross-section, sendo o ano de 2015 o foco da análise.  

 

4.2 Variáveis da Pesquisa  

 

4.2.1 Variáveis Dependentes  

 

 Tal como apresentado no referencial teórico, o nível de desempenho das empresas pode ser mensurado de 

várias maneiras. Para uma maior robustez na análise dos dados optou-se por utilizar três proxies de desempenho 

empresarial: ROA, ROE e Q de Tobin, sendo dois desses indicadores baseados nos dados demonstrativos contábeis 



 

 

(ROA e ROE) e o outro em medida de mercado (Q de Tobin), assim como sugerido por Chaudhuri, Kumbhakar e 

Sundaram (2016).  

Desse modo, para a estimação das regressões, essas foram as variáveis definidas como dependentes. A equação 

de cada um desses indicadores, seguidas de sua descrição e utilização por estudos anteriores é apresentada no Quadro 1. 

 

MEDIDAS DE 

DESEMPENHO 
FORMA DE CÁLCULO Descrição da equação* Estudos Anteriores 

Retorno dos 

Ativos 
    

  

  
 

LL - Lucro Líquido 

AT – Ativo Total 

Kim e Patel (2017); Francis 

et al. (2016);  

Klapper e Love (2004); 

Jiang et al. (2011); Khan e 

Vieito (2013); Wahba 

(2014); Chaudhuri, 

Kumbhakar e Sundaram 

(2016). 

Retorno do 

Patrimônio 

Líquido 
    

  

  
 

LL – Lucro Líquido 

PL – Total do Patrimônio Líquido 

Nguyen e Phan (2016); 

Andriyanto et al. (2016); 

Chaudhuri, Kumbhakar e 

Sundaram (2016); 

Q de Tobin   
             

  
 

q – valor aproximado do Q de Tobin; 

VMAO – valor de mercado das ações 

ordinárias; 

VMP – valor de mercado das ações 

preferenciais; 

DIVT – valor contábil das dívidas de 

curto e longo prazo (passivo circulante 

+ exigível em longo prazo) menos o 

ativo circulante (após exclusão dos 

estoques); 

AT – valor contábil do ativo total. 

Perryman, Fernando e 

Tripathy (2016); Elsayed 

(2007); Chaudhuri, 

Kumbhakar e Sundaram 

(2016); Wahba (2014). 

Quadro 1: Síntese das variáveis dependentes utilizadas.  

Nota. * Todas essas informações financeiras foram coletadas no Economatica® 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Elucidando brevemente cada uma das variáveis dependentes do estudo, ressalta-se que o ROA evidencia o 

retorno produzido pelo total das aplicações realizadas por uma organização em seus ativos, representando um dos 

principais indicadores de rentabilidade das empresas (Khan and Vieito, 2013). Já o Retorno do Patrimônio Líquido 

mensura o retorno dos recursos aplicados na empresa por seus proprietários. 

O Q de Tobin é um indicador de desempenho amplamente utilizado, mas relacionado como o mercado. Foi 

originalmente desenvolvido no trabalho seminal de Tobin (1969). Entretanto sua aplicabilidade foi restrita mediante a 

dificuldade de estimar o valor de reposição dos ativos. Percebendo essa adversidade e a importância dessa variável, 

diversos foram os estudos que buscaram simplificar e maximizar a aplicabilidade desse método. Assim, Chung e Pruitt 

(1994) conseguiram estabelecer um modelo alternativo e aproximado para estimação do q que explica 96,6% do Q de 



 

 

Tobin original, possibilitando o emprego deste nos diversos âmbitos de pesquisa. Desse modo, será empregado nesse 

estudo o Q de Tobin aproximado, desenvolvido por Chung e Pruitt (1994), o qual foi apresentado no Quadro 1.  

  

4.2.2 Variáveis Independentes  

 

Como variáveis independentes foram adotadas quatro indicadores de endividamento. Ressalta-se que se optou 

por abranger nessa análise, não apenas os indicadores de estrutura de capital, que considera as fontes de longo prazo, 

mas também incluir proxy de endividamento de curto prazo como forma de contemplar todos os tipos de dívida. A 

equação de cada uma dessas variáveis, seguidas de sua descrição e utilização por estudos anteriores é apresentada no 

Quadro 2. 

 

MEDIDAS DE 

ENDIVIDAMENTO 

FORMA DE 

CÁLCULO 
Descrição da equação* Estudos Anteriores 

Endividamento Total     
      

  
 

PC – Passivo Circulante  

PÑC – Passivo não Circulante 

AT – Ativo Total  

Öztekin (2015); Park, Jang (2013); 

Chen, Hsu, Huang (2008); Pohlmann 

e Iudícibus (2010); Baghai, Servaes 

e Tamayo, (2014); Zeitun e Tian 

(2007); Shoham-Bazel (2017) 

Endividamento de 

Curto Prazo 
      

  

  
 

PC – Passivo Circulante  

AT – Ativo Total 

Pohlmann e Iudícibus (2010); Zeitun 

e Tian (2007); Shoham-Bazel (2017) 

Endividamento de 

Longo Prazo       
   

  
 

PÑC – Passivo não Circulante 

AT – Ativo Total 

Pohlmann e Iudícibus (2010); Zeitun 

e Tian (2007); Shoham-Bazel (2017) 

Grau de Garantia do 

capital de Terceiros       
      

  
 

PC – Passivo Circulante  

PÑC – Passivo não Circulante 

PL – Patrimônio Líquido 

Zeitun e Tian (2007). 

Quadro 2: Síntese das variáveis independentes utilizadas.  

Nota. * Todas essas informações financeiras foram coletadas no Economatica® 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Sumariamente aborda-se cada uma das proxies de endividamento utilizadas. A primeira delas, Endividamento 

total, é a mais empregada na academia e representa quanto dos investimentos da empresa são realizados com capital de 

terceiros. O segundo indicador revela quanto do ativo total da empresa é financiado com recursos de terceiros de curto 

prazo, sendo a terceira variável quanto do ativo total é financiado com fontes de terceiros de longo prazo. Por fim, o 

GGCT representa quanto a empresa tomou de empréstimo para cada unidade investida de capital próprio.  

 

4.2.3 Variável Moderadora  

 



 

 

 Diversos são os estudos que tratam do impacto do gênero tanto no nível de dívida das empresas (Faccio, 

Marchica and Mura, 2016; Shoham-Bazel, 2017) quanto no desempenho (Perryman, Fernando and Tripathy, 2016; 

Khan e Vieito, 2013). No entanto, pouco se discute acerca da possibilidade dessa variável atuar como moderadora dessa 

relação, ou seja, o efeito do endividamento das firmas no desempenho ser alterado pela composição dos grupos de 

gestores quanto ao gênero.  

 Buscando investigar essa relação, utiliza-se neste estudo o gênero como variável moderadora. Para isso, 

coletou-se os dados sobre a composição dos grupos de gestores, sendo essa informação auferida nos relatórios 

financeiros das empresas no item formulários de referência e subitem assembleia e administração. Assim, as empresas 

que contam com mulheres em cargos de CEO, foram identificadas com o número 1; ao passo que, aquelas cujos CEO‟s 

são unicamente formados por homens, foram atribuídas com o número 0. 

 

4.3 Técnicas de Análise dos Resultados  

 

 A análise dos dados é subdividida em duas partes: primeiramente são apresentadas as estatísticas descritivas 

das variáveis investigadas e, posteriormente são estimadas as regressões com moderação. Na estatística descritiva é 

utilizada a frequência para identificar o número de empresas que possuem mulheres no cargo de gestão e indicadores 

como média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo para compreender e detalhar as variáveis financeiras utilizadas 

no estudo.  

 A segunda etapa, regressão com moderação, é utilizada com o intuito de atingir o objetivo central do estudo, 

verificar se o gênero atua como moderador da relação entre estrutura de capital e desempenho das empresas de capital 

aberto do Brasil. Em outras palavras, investigar se o gênero dos CEOs afeta a direção ou a força de associação entre 

uma variável dependente (estrutura de capital) e independente (desempenho) (Boron and Kenny, 1986).  

 Para elucidar tal aplicabilidade econométrica parte-se de uma regressão linear, a qual, segundo Hair et al. 

(2009), busca identificar variáveis independentes que melhorem a previsão de referência de uma variável dependente, 

sendo essa relação ilustrada na Equação 1 (Gujarati and Porter, 2011). 

 

                                                                                        (1) 

 

em que   representa o termo de erro,    é o intercepto,        o coeficiente angular,        variáveis independentes e   

variável dependente.  

 



 

 

Em uma regressão com moderação, o termo moderador é uma variável composta, formada pela multiplicação 

       , deixando nesse caso    de ser uma variável dependente para se tornar a variável moderadora (Hair et al., 

2009). De acordo com Boron e Kenny (1986), essa alteração gera um modelo de interação em que a variável 

moderadora ao interagir com a variável independente pode gerar variabilidade da variável dependente. Assim, a 

estimação da regressão com moderação é ilustrada na Equação 2, já incorporando as variáveis do estudo aqui 

exploradas:  

 

                          n                                                           (2) 

 

em que   é o intercepto,         coeficiente angular,     é a variáveis independentes de dívida,     é a variável 

moderadora gênero,         n é o efeito moderador de          e   variável dependente de desempenho.  

 A partir dessa equação, Hayes e Rockwooda (2017) argumentam que o teste de moderação linear é conduzido 

como um teste de hipótese para o coeficiente da regressão         n. Assim, o efeito da moderação é identificado 

quando a interação entre a variável moderadora (gênero) e a variável independente (desempenho) apresenta coeficiente 

(  ) estatisticamente significativo (Hayes, 2013), ou seja, se   for diferente de zero, indica que o efeito da estrutura de 

capital no desempenho varia com o gênero dos CEOs. 

Partindo dessas elucidações econométricas, destaca-se que para o processamento dos dados, foram estimadas 

inicialmente regressões lineares sem moderação, com o objetivo de observar as relações previamente existentes (o que é 

evidenciado nos resultados como modelo 1) e, posteriormente realizadas as regressões com moderação (indicadas como 

modelo 2 nos resultados). Para estimação dos dois modelos utilizou-se o software SPSS, mas para regressão com 

moderação adotou-se a macro PROCESS desenvolvida por Andrew F. Hayes
6
, a qual faz automaticamente todo o 

processo de estimação, por meio de uma regressão linear e incorporação do produto de interação (Hayes and 

Rockwooda, 2017). 

No total foram 24 regressões estimadas, sendo 12 regressões lineares sem moderação e 12 com moderação. 

Optou-se por esse processo, pois como evidenciado na subseção de variáveis da pesquisa, quatro foram as medidas de 

estrutura de capital adotadas (End, EndCP, EndLP, GGCT- variáveis independentes) e três indicadores de desempenho 

(ROA, ROE e Q de Tobin – variáveis dependentes), o que proporciona aos resultados da pesquisa uma maior robustez 

nas conclusões auferidas.  

 

 

                                                           
6
 A macro PROCESS desenvolvida por Andrew F. Hayes para estimação dos modelos de regressão com moderação está 

disponível em http://www.processmacro.org/download.html. 



 

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 Primeiramente com o objetivo de caracterizar a amostra investigada apresenta-se a estatística descritiva. Nesse 

sentido, no que se refere à variável moderadora, das 154 companhias pesquisadas, 64 (41,6%) possuem ao menos uma 

mulher como integrante do grupo de executivos. Tal achado é representativo, já que estudos anteriores em âmbito 

nacional, como o de Madalozzo (2011) que investigou 370 empresas no ano de 2007, apontava para um percentual de 

8,55% de mulheres como CEOs. Portanto, percebe-se uma evolução nesse sentido, bem como na consolidação de uma 

maior diversidade de gênero no corpo diretivo das grandes empresas.  

 A estatística descritiva contendo média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo para as variáveis 

dependentes e independentes são exibidas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Estatísticas descritivas referentes às variáveis dependentes (Q de Tobin, ROA e ROE) e independente (End, 

EndCP, EndLP, GGCT). 

Variáveis Média Mediana  
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Dependentes 

Q de Tobin 0,217 0,240 0,234 -0,730 0,690 

ROA 2,867 2,910 5,366 -13,310 18,500 

ROE 6,588 6,627 12,843 -35,826 48,501 

Independentes 

End 0,558 0,571 0,181 0,100 0,935 

EndCP  0,258 0,244 0,137 0,009 0,716 

EndLP  0,300 0,288 0,148 0,024 0,711 

GGCT 1,993 1,404 1,992 0,112 14,404 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 As medidas de desempenho utilizadas neste estudo revelam que as empresas pesquisadas estão com retorno do 

ativo e do patrimônio líquido, em média, positivos (2,86% e 6,58%, respectivamente). Entretanto, não apontam bom 

desempenho se considerado o Q de Tobin, o qual revela uma média de 0,21, o que sugere um preço de mercado das 

ações inferior ao seu valor de reposição. Em relação aos indicadores de estrutura de capital, observa-se que em média 

55% do capital das empresas é originário de fontes de terceiros. Além disso, por meio da variável de endividamento de 

curto prazo, percebe-se que, 25% dos recursos são, em média, financiados à curto prazo, sendo em média 30% auferidos 

por recursos de longo prazo (Endividamento de Longo Prazo). Por fim, verifica-se que as dívidas representam, em 

média, 199% do patrimônio líquido das empresas.  

 A estimação dos modelos de regressão é dividida em quatro tabelas. Em cada uma delas adota-se uma variável 

independente (End, EndCP, EndLP, GGCT) relacionada com os três indicadores de desempenho utilizados (ROA, ROE 



 

 

e Q de Tobin), bem como com a variável moderadora (gênero). Assim, em cada tabela são apresentadas 6 estimações de 

regressões, sendo três sem moderação e outras três lineares com moderação para que as comparações possam ser 

efetuadas. Na Tabela 2, são evidenciados os modelos com e sem moderação, utilizando como variável independente 

Endividamento.  

 

Tabela 2: Regressão linear múltipla e Regressão com Moderação tendo como variável independente o ENDIVIDAMENTO. 

Variáveis  

Q de Tobin ROA ROE 

1º Modelo 2º Modelo  1º Modelo 2º Modelo  1º Modelo 2º Modelo  

Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. 

Constante  -0,305 0,000 -0,373 0,000 6,330 0,000 7,176 0,000 5,923 3,416 6,076 0,152 

  Gênero -0,003 0,906 0,185 0,035 -0,254 0,771 -2,591 0,373 -0,560 2,128 -0,984 0,890 

  End 0,939 0,000 1,066 0,000 -6,019 0,012 -7,588 0,013 1,610 5,803 1,325 0,858 

  Gen*End - - -0,333 0,025 - - 4,125 0,400 - - 0,748 0,950 

                          

R
2
 0,529 0,544 0,043 0,047 0,001 0,000 

Teste F  84,635 59,666 3,394 2,495 0,065 0,044 

Sig.  0,000 0,000 0,036 0,062 0,937 0,987 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Observando a adequação dos modelos, identifica-se que as estimações realizadas com o ROE não se mostram 

significativas (sig. do teste F superior a 0,05), sendo analisados apenas os demais modelos. Nesse sentido, ao observar o 

modelo 1 (regressão sem moderação), evidencia-se que para Q de Tobin o Endividamento manifesta-se significativo e 

com impacto positivo (valor 0,93 e sig. 0,000), ou seja, quanto maior o endividamento da empresa maior o desempenho. 

Por outro lado, o endividamento impacta de maneira significativa e negativa o ROA (valor -6,019e sig. 0,012), 

indicando que um maior nível de endividamento reduz o retorno dos ativos. Ademais, identifica-se que o gênero não 

impacta diretamente o desempenho das empresas (dados por Q de Tobin e ROA). 

Em relação aos modelos de regressão com moderação, verifica-se que o gênero passa a exercer o papel de 

moderador da relação entre o endividamento e o desempenho da firma mensurado pelo Q de Tobin (não sendo 

significativo para o ROA, sig. 0,400). Tal resultado é comprovado a partir do coeficiente de regressão da variável 

interativa (  ), o qual obteve significância (-0,333 e sig. 0,025). O coeficiente da interação, então, identifica quanto o 

efeito condicional da dívida se altera com uma troca de 0 para 1 na variável de gênero, sendo que nesse caso, a rejeição 

da hipótese nula caracteriza uma interação significativa entre Endividamento e gênero. A partir disso, tem-se que o 

gênero dos gestores da firma altera a relação entre o Endividamento e o Q de Tobin, ou seja, a relação entre as duas 



 

 

variáveis é estatisticamente diferente para os dois grupos (presença ou não de mulheres no alto escalão). Para melhor 

ilustrar essa relação apresenta-se a Figura 2. 

 

 

Figura 2: Gráfico de moderação 

Nota: Q de Tobin (variável dependente), End (endividamento, variável dependente) e Gênero (variável moderadora - 1 

indica que há mulheres no grupo de gestores e 0 que não há mulheres no grupo de gestores). 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 De acordo com a Figura 2, a inclinação positiva mais pronunciada da linha escura indica que a influência do 

endividamento no Q de Tobin é maior para as empresas com somente homens no alto escalão. Dessa forma, quanto 

maior o endividamento maior será o desempenho da empresa, sendo esse mensurado pelo Q de Tobin.  

 Tendo em vista que o coeficiente da interação entre o grau de garantia de capital de terceiros e o gênero é 

significativamente negativo, à medida que a variável moderadora muda de 0 para 1, o efeito condicional da dívida 

diminui. Com isso, a inclinação da reta diminui em 0,333 unidades à medida que passa a existir uma mulher no alto 

escalão da empresa (verificado pela reta mais clara). As empresas, então, que possuem apenas gestores homens 

apresentam uma relação muito mais forte e positiva entre a dívida e o desempenho, sendo que aquelas geridas também 

por mulheres apresentam essa relação de uma maneira menos expressiva. Em outras palavras empresas com gestoras 

mulheres geram um incremento no nível de desempenho das empresas menor do que aquelas geridas apenas por 

homens quando considerado a aplicação do endividamento.  



 

 

 A Tabela 3 exibe os modelos com e sem moderação utilizando como variável independente o Endividamento 

de Longo Prazo.  

 

Tabela 3: Regressão linear múltipla e Regressão com Moderação tendo como variável independente o ENDIVIDAMENTO 

DE LONGO PRAZO. 

Variáveis  

Q de Tobin ROA ROE 

1º Modelo 2º Modelo  1º Modelo 2º Modelo  1º Modelo 2º Modelo  

Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. 

Constante  -0,154 0,000 -0,172 0,000 5,627 0,000 5,642 0,000 9,379 0,000 10,074 0,001 

  Gênero 0,033 0,187 0,079 0,167 -0,485 0,573 -0,526 0,789 -0,462 0,826 -2,277 0,638 

  EndLP 1,193 0,000 1,253 0,000 -8,539 0,003 -8,592 0,020 -8,674 0,219 -11,006 0,223 

   

Gen*EndLP 
- - -0,155 0,370 - - 0,139 0,981 - - 6,048 0,677 

             

R
2
 0,575 0,577 0,058 0,057 0,010 0,011 

Teste F  102,069 68,227 4,612 3,054 0,788 0,580 

Sig.  0,000 0,000 0,011 0,030 0,457 0,628 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Salienta-se que as estimações realizadas com o ROE não apresentaram significância estatística para o teste F, 

ou seja, nenhuma das variáveis investigadas contribuem significativamente para explicar o retorno do patrimônio 

líquido, diferentemente das estimações com Q de Tobin e ROA que podem ser analisadas. Assim, considerando os 

modelos de regressão 1 (sem moderação), verifica-se que a presença de mulheres no alto escalão da empresa não 

representa, de maneira isolada, um impacto significativo no desempenho das empresa. Por outro lado, é perceptível que 

o endividamento de longo prazo impacta positivamente o Q de Tobin (valor 1,193, sig. 0,000) e negativamente o 

retorno dos ativos (valor -8,539, sig. 0,003). 

 Em seguida, com relação aos modelos com interação (2º modelo), verifica-se que o comportamento das 

variáveis não se altera significativamente. O gênero continua não apresentando impacto no desempenho das empresas. 

Além disso, a interação entre o gênero e o endividamento de longo prazo também não foi significativa, revelando que a 

presença de mulheres não modera a relação entre a dívida de longo prazo e as duas variáveis dependentes analisadas.  

 Na Tabela 4, são apresentadas as estimações das regressões com e sem moderação utilizando como variável 

independente Endividamento de Curto Prazo.  

 

 



 

 

Tabela 4: Regressão linear múltipla e Regressão com Moderação tendo como variável independente o ENDIVIDAMENTO 

DE CURTO PRAZO. 

Variáveis  

Q de Tobin ROA ROE 

1º Modelo 2º Modelo  1º Modelo 2º Modelo  1º Modelo 2º Modelo  

Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. 

Constante  
0,144 0,001 0,090 0,081 3,192 0,001 3,980 0,001 3,620 0,115 2,554 0,372 

  Gênero 
0,028 0,470 0,155 0,058 -0,495 0,580 -2,362 0,219 -1,012 0,633 1,509 0,740 

  EndCP 
0,237 0,089 0,461 0,014 -0,461 0,886 -3,725 0,395 13,129 0,087 17,537 0,093 

   

Gen*EndCP 
- - -0,488 0,078 - - 7,098 0,272 - - -9,585 0,532 

                          

R
2
 0,025 0,045 0,002 0,010 0,020 0,022 

Teste F  1,941 2,356 0,179 0,524 1,509 1,132 

Sig.  0,147 0,074 0,836 0,666 0,224 0,338 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

  

Ao observar os modelos estimados na Tabela 3, verifica-se que as estimações realizadas com ROA e do ROE 

não se mostraram significativas como um todo (teste F com sig. superior a 0,05). Por outro lado, a estimação tendo o Q 

de Tobin como variável dependente revela um resultado interessante. No modelo 1 (regressão linear múltipla sem 

moderação) o teste F não se mostra significativo, o que indica que o modelo não é relevante como um todo. Mas no 

modelo 2, quando o gênero é incorporado como uma variável moderadora a estimação torna-se significativa a um nível 

de 10% (Valor do teste F 2,357, sig. 0,074) e as relações sofrem alterações.  

 Com isso, a relação entre Q de Tobin e o endividamento de curto prazo é alterada, sendo que o R² tem um 

incremento de 0,02 (2%). O gênero, que anteriormente não se mostrou relevante, agora tem impacto no desempenho, 

indicando que a existência de mulheres está associada a uma diferença positiva de 0,155 no Q de Tobin. Ademais, a 

significância estatística de   , a um nível de 10% (0,078) revela que a inserção do gênero como variável moderadora 

altera o sentido e a força de associação entre dívida de curto prazo e Q de Tobin, que passa a ser negativa. Assim, 

quando se altera uma unidade da variável moderadora, ou seja, sai de 0 (só homens como gestores) para 1 (há pelo 

menos uma mulher como CEO) isso implica que a dívida de curto prazo amplia seu efeito no Q de Tobin em -0,488, 

revelando uma relação inversa: quanto maior a dívida de curto prazo, menor o Q de Tobin com mulheres como 

executivas. A Figura 3 ilustra a moderação exprimida pelo gênero na relação dessas duas variáveis.  

 



 

 

 

 

Figura 3: Gráfico de moderação 

Nota: Q de Tobin (variável dependente), EndCP (endividamento de curto prazo, variável dependente) e Gênero 

(variável moderadora - 1 indica que há mulheres no grupo de gestores e 0 que não há mulheres no grupo de gestores). 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Conforme a Figura 3, quando há a participação de mulheres no grupo de gestores, um aumento no nível de 

endividamento de curto prazo reduz, mesmo que pouco, o desempenho das empresas mensurado pelo Q de Tobin. 

Entretanto, a relação é contrária quando há somente homens como CEOs das empresas, de forma que quanto maior o 

endividamento de curto prazo, o desempenho auferido é significativamente maior, como ilustrado pela linha escura do 

gráfico. Buscando justificativas para esse resultado, volta-se para o perfil mais conservador e avesso ao risco das 

mulheres (Fellner and Maciejovsky, 2007), que provavelmente faz com que elas fiquem preocupadas com elevados 

níveis de dívidas e isso acabe afetando o desempenho da empresa.  

Os resultados corroboram com estudos de Krishnan and Park (2005) e Peni (2014) que mostram uma relação 

positiva entre a proporção de mulheres na equipe e desempenho organizacional. O que pode inclusive levar as empresas 

a crescer de forma mais segura (Huang and Kisgen, 2013). No entanto, esses achados anteriores não haviam verificado 

que esse comportamento de ampliação no nível desempenho pode ser afetado pelo nível de dívida, sendo que nossos 

resultados revelam que: maiores níveis de dívida em empresas com gestoras mulheres pode afetar negativamente o 

desempenho.  

 Por fim, na Tabela 5 são evidenciadas as regressões com e sem moderação tendo como variável independente o 

Grau de Garantia de Capital de Terceiros.  



 

 

 

Tabela 5: Regressão linear múltipla e Regressão com Moderação tendo como variável independente o GRAU DE 

GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS. 

Variáveis  

Q de Tobin ROA ROE 

1º Modelo 2º Modelo  1º Modelo 2º Modelo  1º Modelo 2º Modelo  

Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. 

Constante  0,084 0,026 0,068 0,018 3,907 0,000 3,929 0,000 5,716 0,001 5,080 0,007 

  Gênero 0,022 0,033 0,064 0,169 -0,407 0,642 -0,466 0,712 -0,629 0,766 1,134 0,710 

  GGCT 0,062 0,008 0,070 0,000 -0,437 0,045 -0,448 0,108 0,568 0,280 0,904 0,179 

   

Gen*GGCT 
- - -0,020 0,208 - - 0,029 0,947 - - -0,863 0,423 

                  
  

    

R
2
 0,287 0,294 0,028 0,028 0,002 0,012 

Teste F  30,397 20,875 2,211 1,466 0,616 0,624 

Sig.  0,000 0,000 0,113 0,226 0,541 0,599 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados para a variável independente grau de garantia de capital de terceiros. 

Inicialmente ao avaliar a adequação dos modelos de regressão, percebe-se que as estimações realizadas com ROA e 

ROE como variáveis dependentes evidenciaram um teste F com significância superior a 0,05, o que indica inadequação 

dos modelos para análise. Assim, o modelo a ser avaliado é o estimado com o Q de Tobin, o qual se mostrou adequado. 

Nesse sentido, o modelo da regressão linear múltipla sem interação, revela que o gênero impactou significativamente (a 

um nível de 5%) o desempenho das empresas avaliado por meio do Q de Tobin, apontando que a existência de mulheres 

poderia ampliar essa medida de desempenho (valor 0,022, sig. 0,033). Além isso, a variável de endividamento GGCT, 

exibiu relação positiva e significativa (valor 0,062 e sig. 0,008) com o Q de Tobin, ou seja, quanto maior o grau de 

garantia de capital de terceiros maior é o Q de Tobin da empresa. 

 Em seguida, ao considerar o modelo com interação, o comportamento das variáveis varia. O gênero passa a 

não exercer influência sobre o desempenho da empresa, bem como não exerce moderação entre o grau de garantia de 

capital de terceiros e o Q de Tobin. Isso se comprova a partir do coeficiente de regressão da variável interativa, o qual 

não obteve significância (sig. 0,208).  

 

6 CONCLUSÕES 

 



 

 

 Este estudo teve como objetivo investigar se o gênero atua como uma variável moderadora na relação entre 

estrutura de capital e desempenho. Para isso, investigou-se 166 empresas de capital aberto listadas na BM&FBovespa 

no ano de 2015. Dessas empresas, 71 (42,8%) possuem em seu corpo diretor ao menos uma mulher, o que pode ser 

considerado um número expressivo em comparação com estudos anteriores.  

 Inicialmente, ao considerar os resultados encontrados, observa-se que nas estimações em que a variável 

dependente foi medida pelo Retorno do Patrimônio líquido, nenhuma das variáveis independentes de estrutura de 

capital exerceu impacto significativo. Dessa forma, os modelos não foram explorados. 

 Em seguida, tendo em vista a moderação, os principais resultados revelam que o gênero, em alguns casos, não 

modera as relações investigadas. A existência de mulheres como CEOs não alterou a relação entre a estrutura de capital 

(End, EndCP, EndLP, GGCT) e o desempenho mensurado pelas variáveis Retorno dos Ativos e Retorno do Patrimônio 

Líquido. Da mesma forma, quando o nível de dívida é explorado pelas variáveis Endividamento de Longo Prazo e Grau 

de Garantia do Capital de Terceiros, o gênero não modera a relação destes com o Q de Tobin.  

 Por outro lado, para a relação entre o endividamento e Q de Tobin, bem como para relação do endividamento 

de curto prazo com o Q de Tobin, a heterogeneidade do alto escalão revela-se um fator moderador. No primeiro caso, a 

existência de mulheres no grupo de gestores faz com que a relação entre endividamento e Q de Tobin torne-se negativa, 

ou seja, havendo mulheres como CEOs um maior nível de dívida diminui o desempenho se considerado empresas com 

apenas homens ocupando esses cargos. No segundo caso, os resultados foram semelhantes, porém com um coeficiente 

da interação ainda maior, fazendo com que as diferenças entre os dois grupos seja ampliada. Nessa circunstância, 

empresas com gestoras mulheres tinham seu desempenho reduzido à medida que as dívidas de curto prazo eram 

ampliadas. 

 Buscando compreender essas relações é necessário atentar-se para o perfil comportamental dos homens e 

mulheres, o qual de acordo com estudos já mencionados anteriormente tende a ser diferente. As mulheres costumam ser 

mais preocupadas e avessas ao risco, o que de certa forma, pode as deixar desconfortáveis em situações de elevado 

endividamento e, assim, comprometer seu desempenho e das empresas. Logo, a existência de mulheres no grupo de 

gestores faz com que a relação entre dívida e desempenho seja negativa, ao contrário da relação verificada quando há 

apenas homens ocupando esses cargos. Ressalta-se, porém, que esses resultados foram comprovados apenas para o Q de 

Tobin, o qual representa uma medida de mercado, diferentemente do Retorno dos ativos que é uma medida contábil.  

 Esses resultados contribuem primeiramente por abarcar a questão do gênero, o qual vem ganhando espaço nos 

debates acadêmicos, principalmente pela sua relevância no contexto social e coorporativo. Em um segundo momento, 

contribui e inova ao aplicar uma abordagem ainda incipiente, que é a utilização da moderação, a qual explora interações 

entre diversas variáveis simultaneamente. A partir disso, é possível compreender as reais relações entre as questões 

financeiras, tendo em vista que dentro de uma empresa as variáveis não se comportam isoladamente. Ademais, dada a 



 

 

comprovação de que o gênero pode moderar a relação entre estrutura de capital e desempenho, as empresas podem 

utilizar desse resultado para tomar decisões sobre a composição do seu quadro de gestores, partindo dos objetivos 

estabelecidos.  

 Como principais limitações do estudo, destaca-se a inexistência de dados para muitas empresas, o que exigiu a 

eliminação destas da base de dados, minimizando o número total de companhias analisadas. Ademais, o percentual de 

mulheres gestoras dentro das companhias ainda é pouco expressivo se considerado o número total de gestores. Com 

isso, o impacto da presença feminina pode ser dissipado pela maioria masculina.  

Como sugestão para estudos futuros, indica-se a replicação desse estudo em outras amostras e contextos, 

principalmente considerando países já desenvolvidos, para que assim as relações aqui investigadas sejam consolidadas. 

Além disso, é de suma importância a verificação da existência de outras variáveis moderadoras dessa relação, tais como 

formação, idade, estado civil e dualidade dos CEOs.  
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