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RESUMO 

 
 
A proposta deste trabalho é discutir se o excesso de confiança por parte dos altos 

gestores poderia influenciar na alavancagem das companhias. Calculou-se para 

uma amostra de 75 empresas brasileiras entre os anos de 2014 e 2016 um ‘índice 

de confiança’ que consolida, em uma única métrica, variáveis que, na literatura 

estabelecida de Finanças Comportamental, contribuiriam para o excesso de 

confiança, tais como gênero, idade, tempo no cargo e formação acadêmica. 

Relacionando este índice com a alavancagem das empresas, encontrou-se evidência 

estatística de que a autoconfiança dos gestores é significante para analisar o 

endividamento das empresas. 
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1- INTRODUÇÃO 

Passados 60 anos do artigo pioneiro de Modigliani e Miller (1958) sobre custo de capital e teoria de investimento, 

a discussão sobre formação da estrutura de capital e sua relevância para o valor da empresa ainda é um tema com grande 

oportunidade de exploração e aprofundamento. Modigliani e Miller (1958) chegaram à conclusão de que o custo de capital 

é irrelevante para a determinação do valor da empresa, uma vez que não faz diferença estruturá-lo por meio da emissão 

de ações ou de dívida. Tomando uma postura contrária à de Modigliani e Miller (MM), diversos estudos teórico-empíricos 

modernos têm sido realizados para elucidar o assunto, tais como Eid Jr. (1996), Myers (2001) e Damodaran (2004). Os 

três avaliaram, na totalidade, o comportamento das empresas mediante o custo e a estrutura de capital, evidenciando a 

importância de ambos para a performance da companhia.  

O presente trabalho propõe-se discutir o tema de pesquisa por intermédio de um embasamento teórico do campo 

de behavioral finance. O trabalho buscará analisar o perfil de gestores C-level - considerando que as decisões de maior 

peso e finais para uma alavancagem sejam feitas pelo CFO - e verificar se o perfil em questão está relacionado com o 

grau de alavancagem da empresa. 

Dentro do campo de finanças comportamentais aplicadas à discussão de estrutura de capital, diversos estudos 

buscaram correlações entre características específicas da alta gerência com a saúde financeira (patrimônio, ações e 

dívidas) da empresa. Dentre elas, foram examinados se alguns aspectos físicos - como gênero ou idade - conversam com 

a confiança exacerbada dos diretores e se tal peculiaridade impacta o dia a dia da companhia. 

 Assim, o artigo partirá da seguinte pergunta de pesquisa: o excesso de confiança por parte do gestor concatena 

diretamente com o endividamento empresarial? Destarte, o trabalho consiste em verificar se há evidências estatísticas que 

permitem inferir a existência de associação positiva entre alavancagem financeira e o índice de confiança. O presente 

trabalho vai além da análise multivariada e contribui principalmente com a criação de um índice de confiança a partir da 

soma ponderada de fatores atrelados ao perfil do gestor.  

O ambiente a ser observado compreende o Brasil entre 2014 e 2016, intervalo de tempo que abarca a mais recente 

crise enfrentada pelos brasileiros com resquícios até o tempo hodierno, em 2018. Dentro dessa esfera, a pesquisa traçará 

o perfil dos CFOs, levando em consideração gênero, idade, formação acadêmica, tempo no cargo, curso de graduação e 

especialização (pós-graduação, MBA ou certificação). A partir dessa básica biografia, será atribuída uma nota aos gestores 

identificando o nível de confiança que possuem. Em seguida será testada a existência ou não de uma correlação entre o 

nível de confiança do gestor e o endividamento da companhia. 
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2- REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 - Estrutura de Capital 

Modigliani e Miller (1958) foram pioneiros na discussão de estrutura de capital. Utilizaram em sua primeira 

teoria um ambiente controlado, adotando alguns pressupostos como taxas de juros iguais para todas as pessoas e empresas 

que tomarem empréstimos; todas as informações disponíveis e de conhecimento de todas as partes interessadas; 

inexistência de tributos e de risco em função do endividamento. A partir do contexto acima, o trabalho clássico de MM 

(1958) chegou à conclusão de que a estrutura de capital é irrelevante para o valor da empresa, uma vez que tomar mais 

dívidas não repercute em um aumento de custo.  

A proposição de MM rebatia a teoria da Escola Tradicionalista proposta por Durand (1952), que defendia a 

existência de uma estrutura de capital ótima, responsável por minimizar o custo de capital e maximizar o valor da empresa. 

Durand (1952) também abordou os riscos de falência e inadimplência, destacando que se torna cada vez mais oneroso 

quitar o volume total das dívidas quando este é aumentado em grandes proporções.  

O embate de ideias opostas sobre estrutura de capital e sua relevância engendrou em um grande interesse de 

pesquisa centrado na busca de aspectos que explicam o modo como as empresas se financiam.  

Diversos artigos subsequentes aprofundaram este debate: Myers (2001) ressalta a existência de um trade-off 

entre o aumento da lucratividade trazido pelo endividamento e o aumento do risco de inadimplência que este traz, 

apontando a existência de uma estrutura ótima de capital. Eid Jr (1996), baseando-se em um questionário respondido por 

161 empresas, observou que cerca de 90% opta por captar recursos quando for mais proveitoso, desrespeitando na maioria 

das vezes o equilíbrio de recursos próprios e de terceiros, trazendo evidências que as companhias, em sua maioria, são 

oportunistas.  

Sirihal e Melo (1999) destacam os benefícios e malefícios do endividamento: i) benefício fiscal a partir da 

dedução das despesas de juros e ii) disciplina obtida na separação entre gerentes e acionistas gera ganhos no 

endividamento, de um lado, e i) maior fluxo de juros a pagar e maior custo das dívidas e ii.) maiores custos, como os de 

agência, de monitoramento e de oportunidade de outro.  

Damodaran (2004) discute que a estrutura ótima de capital não pode ser considerada única ou absoluta para todas 

as companhias em todos os momentos, mas depende de características individuais das organizações tais como a presença 

de ativos fixos tangíveis que podem oferecidos como garantia (enquanto ativos intangíveis, como marcas e patentes, não, 

o que reduziria a capacidade de endividamento da empresa), a volatilidade das receitas, o perfil da indústria e o cenário 

macroeconômico (setor e política) .  

 Outros artigos procuraram testar empiricamente relações entre o grau de endividamento e a performance 

empresarial. Em sua análise voltada ao setor hoteleiro sobre os impactos da alavancagem financeira e diversificação 

internacional na performance empresarial, Jang e Tang (2009) encontraram evidências de uma relação invertida em forma 
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de U entre alavancagem financeira e rentabilidade, implicando em um ponto ideal de alavancagem para a alta 

lucratividade e uma acentuada queda a performance se a regra de estrutura ótima for desrespeitada.  

Indo para o cenário brasileiro, Machado (2015) operou com índices de endividamento da empresa, como 

endividamento total, de curto e longo prazo, e traçou relações com medidas de performance, como Return on Equity 

(ROE), Margem Líquida, Return on Assets (ROA) e Economic Value Added (EVA). Controlando para o tipo de indústria, 

total de ativos (tamanho da empresa) e oportunidades de crescimento, o artigo conclui que a estrutura de capital não está 

diretamente ligada com a performance das firmas brasileiras. Ainda no contexto brasileiro, Barros e Di Miceli (2008) 

utilizaram informações entre 1998 e 2003 de uma amostra composta apenas por empresas nacionais e estimaram modelos 

estatísticos relacionando alavancagem com vieses cognitivos que envolvem o excesso de confiança, como o gênero.  

 

2.2 - Behavioral Finance 

 Os mais conhecidos conceitos da Moderna Teoria de Finanças, como a Teoria de Portfólio (MARKOWITZ, 

1952), a Hipótese de Eficiência de Mercados (FAMÁ, 1970) e o Modelo de precificação de Ativos Financeiros – CAPM 

– desenvolvido inicialmente por Sharpe (1963) partem do pressuposto de que o investidor é racional em 100% das 

ocasiões, avesso ao risco e que maximiza sua utilidade. Tais conceitos, entretanto, ficaram em segundo plano ao abrirem 

espaço para “As Novas Finanças” (HAUGEN, 1995).  Esse novo modo de visão discute as falhas do “mercado eficiente”, 

seja porque os tomadores de decisão/investidores não possuem a mesma percepção de risco ou mesmo porque nem todos 

usam as mesmas ferramentas para precificação, gerando incertezas e discrepâncias. 

Em um passado ainda mais recente, a área de Finanças assimilou ideias emprestadas da Psicologia, permitindo 

o surgimento da chamada Finanças Comportamentais. Estudos nesse ramo levam em consideração a parte emotiva do ser 

humano nas tomadas de decisão dentro do mundo financeiro, afirmando que investidores e gestores estão sujeitos a vieses 

comportamentais que os podem afastar de uma decisão puramente racional (KAHNEMAN E TVERSKY, 1979).  

 

2.2.1 - Excesso de Confiança 

 A partir do panorama traçado anteriormente, o viés comportamental foco desse paper será o excesso de 

confiança. Além de ser um tema pouco explorado no cenário brasileiro, tal viés tem potencialmente grande influência na 

situação financeira de uma empresa e o impacto pode se potencializar caso esta característica estiver presente em 

funcionários de alta gerência com poder de decisão e veto.  

Excesso de confiança é aqui compreendido como a tendência de um tomador de decisão superestimar o seu 

próprio conhecimento, habilidade, a precisão da informação que possui, ou de achar que tem a capacidade de realizar 

boas previsões sobre o futuro. Teóricos de finanças comportamentais trouxeram essa discussão para o mercado financeiro, 

uma vez que as pesquisas referentes ao excesso de confiança podiam ser adaptadas especificamente para gestores e 

investidores.  
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 De acordo com Barber e Odean (2001), é possível traçar um perfil do indivíduo com maior tendência a ser 

excessivamente confiante. Para chegar a tal conclusão, os pesquisadores partiram de uma base de 10.000 fornecida por 

uma corretora e, a partir dela, analisaram a quantidade de trades de mercado e quais eram as características das pessoas 

que realizavam essas negociações mais frequentemente. A pesquisa mostrou que investidores extremamente confiantes 

negociavam mais no mercado do que seria razoável e, concomitantemente, perdiam mais capital. O estudo concluiu que 

os homens são mais propensos a serem excessivamente confiantes do que as mulheres, negociando 45% mais e chegando 

a ter uma redução no retorno de aproximadamente 2,65% (vs. 1,72% para mulheres).  A pesquisa também identificou que 

jovens (geralmente do gênero masculino) costumam ter um excesso de confiança maior do que idosos. 

Odean (1998) coloca que a escolha de quais ativos financeiros os investidores não racionais vão comprar ou 

vender são baseados em comparações com retorno de ativos similares. Essa linha de raciocínio não é equivocada quando 

analisada separadamente da teoria comportamental. Tal modo de decisão, contudo, torna-se falho ao somar o excesso de 

confiança na hora de decidir qual ativo comprar ou vender, uma vez que os investidores acabam considerando sempre a 

opinião própria mais coerente e menos arriscada do que as opiniões alheias. 

 Malmendier e Tate (2005) focaram o seu estudo de excesso de confiança de CEOs que superestimam os retornos 

futuros de suas empresas, medidos pela falta de alienação do risco específico da organização em suas contas pessoais. O 

artigo encontrou evidências de que CEOs que seguram demasiadamente ações de sua companhia no portfolio pessoal não 

ganham relevantes retornos em comparação com a média de retornos do S&P 500. 

 Li Chen e Yu (2006) seguiram os passos de Odean (2001) ao buscar um perfil de investidor excessivamente 

confiante. Ao invés de se atentarem ao gênero, o foco foi na presença dessa característica de acordo com o grau de 

educação das pessoas. Na pesquisa realizada, constataram maior grau de excesso de confiança em cidadãos de Singapura 

– grande maioria com uma educação europeia ocidental - em comparação com cidadãos chineses. Os autores ressaltaram 

em seu estudo que, mesmo com uma significante semelhança cultural, a educação ocidentalizada (considerada de maior 

qualidade) da população de Singapura permitiu a forte presença de excesso de confiança em seus habitantes. 

 Ferreira e Yu (2003) realizaram três experimentos envolvendo previsões de índices com um determinado grupo 

de pessoas. Além de notarem uma considerável presença majoritária de indivíduos excessivamente confiantes em todos 

os testes, perceberam como a variável gênero se relacionava com quem tinha essa particularidade, com mulheres 

apresentando um menor excesso (média de 5,74%) em comparação com os homens (média de 19,38%). Notaram ainda 

como a idade e experiências na área financeira possuíam forte correlação com pessoas exageradamente confiantes. O 

curioso é que enquanto há uma proximidade em experiência na área financeira e a autoconfiança, a correlação da 

experiência com a quantidade de acertos de previsões de índice é negativa. Isso mostra que o conhecimento do mercado 

financeiro não significa uma maior sabedoria, levando o agente a cometer erros de previsão. 
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 Foi avaliado também que pessoas podem ser induzidas a buscar mais riscos (característica de alguém 

excessivamente confiante) por meio de lembretes sutis das experiências vencedoras anteriores (LUDVIG, MADAN & 

SPETCH, 2015), o que sugere que o tempo no cargo – que implicaria maior vivência – pode tornar a pessoa mais 

excessivamente confiante, haja vista que assumirá mais riscos por ter uma maior quantidade de experiências anteriores 

na função exercida. 

 

3- METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 - Modelos, tratamento estatístico e análise de dados 

 O estudo pode ser dividido em três partes inter-relacionadas. A primeira consiste na busca de fatores que 

poderiam levar alguns diretores a apresentarem um nível de confiança maior do que outros submetidos a um mesmo 

cenário para, assim, construir o índice de confiança. Em seguida, a segunda parte compõe-se em montar a base de dados 

(desde informações sobre diretores até relatórios financeiros das companhias) e verificar quais serão as variáveis de 

controle para o modelo. Por fim, a terceira investiga a relação entre o índice de confiança e a alavancagem das empresas, 

por meio de uma regressão múltipla que analisará quais fatores do modelo são significantes para a conclusão do estudo, 

casos de multicolinearidade e observação das variáveis individualmente. 

 

3.1.1 - Variáveis do Índice de Confiança 

O objetivo do artigo é construir um perfil completo de alguém que, a partir de características físicas e 

conhecimentos financeiros, deveria ser considerado excessivamente confiante e depois aplica-lo a gestores brasileiros. A 

metodologia usada para a construção do índice e ponderação dos termos foi emprestada de trabalhos como Black (2001), 

que se dedicam à construção de índices de governança, dado que não foram encontrados na literatura índices de confiança 

propriamente ditos. Apesar de Silveira (2004) também ter construído um índice pautado em diversas teorias, o presente 

trabalho segue outro caminho no que se refere à relevância de fatores para o índice. Para a presente pesquisa, serão 

atribuídos pesos, mostrando que um aspecto físico do gestor não necessariamente é tão relevante como uma característica 

que envolve o mercado financeiro.  

Foram utilizados papers com diferentes abordagens para elencar os potenciais aspectos de alguém confiante. 

Para cada fator foi atribuída uma escala diferente, pertinente à variável em questão, depois normalizada para uma escala 

entre zero e um. Após a atribuição de uma nota para cada fator, eles foram multiplicados por seus respectivos pesos 

(relevância no modelo) e a soma de todos forma o valor de confiança de cada CFO. Como resumo do processo para chegar 

no valor de confiança abaixo é apresentada a fórmula do índice. 

 ICONF = ∑ P * Xi

n

i=1

 (1) 
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Em que: 

ICONF = Índice de Confiança 

P = Peso de cada variável 

Xi = Variável de Confiança 

 Infere-se que as variáveis foram mantidas contínuas tanto para cada fator quanto para o índice final para ser fiel 

aos dados e não criar grupos ou faixas de respostas. Além disso, manter variáveis contínuas permitiu que o índice de 

confiança observasse se um determinado diretor tem mais confiança que o outro, mas não necessariamente que o outro é 

isento de tal característica. 

 

3.1.2 - Construção da Base de Dados 

No que tange às características dos diretores para a construção de índices, optou-se por utilizar, principalmente, 

os formulários de referência das companhias, que traziam um breve resumo do currículo dos gestores. Outras ferramentas 

empregadas foram o perfil dos diretores no Linkedin, documentos e informações para o mercado disponibilizados nos 

sites das companhias e até mesmo o contato com a equipe de Relacionamento com Investidor para o preenchimento de 

dados pendentes. 

 Haja vista a facilidade na obtenção de dados, o estudo foi segmentado com enfoque nas empresas de capital 

aberto, totalizando em 75 companhias - maiores e mais negociadas da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa) 

na data da coleta (21/02/2018). 

 Em relação aos relatórios financeiros, buscou-se retirar as informações de um local com conteúdo padronizado 

e crível. Assim sendo, os dados foram obtidos no terminal Bloomberg. Na plataforma, buscaram-se tickers de ações com 

um maior volume de negociação e filtradas por um market cap mínimo de cinco bilhões de reais. Com isso, a amostra 

ficou em um total de 100 tickers. Como dentro dessa primeira base de conteúdo tinham dois tipos de ações (ordinárias e 

preferenciais) de uma mesma organização, ao retirar a duplicidade evitando a mesma resposta chegou-se a 80 companhias. 

Cinco delas (BB Seguridade, IRB Brasil Resseguros S.A., OdontoPrev, Smiles Fidelidade e Multiplus) entretanto, não 

possuíam tomadas de dívidas significantes por serem próximas de zero chegando assim a uma amostra final de 75 

empresas.  

 

3.1.3 - Relação de variáveis 

 A partir de uma amostra relevante, a terceira parte (e mais analítica) do modelo é a realização de uma regressão 

multivariável para entender como cada fator conversa com o outro. Para isso, foram utilizadas duas ferramentas na 

validação dos resultados, o Excel e o Minitab.  
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3.2 - Amostra  

 O cenário brasileiro entre 2014 e 2016 foi escolhido para análise, pois o objetivo também é verificar o 

comportamento das variáveis em uma época de crise. Como não são em todos os casos que o mesmo diretor permaneceu 

esse mesmo espaço de tempo como CFO e o endividamento financeiro muda ano após ano, é possível considerar que a 

amostra possui 225 observações, uma vez que o mesmo dado não se repete três vezes.  

Nas situações que houve mais de um gestor financeiro no mesmo ano predominou no estudo quem ficou maior parte 

do período. Para as empresas que pertencem ao mesmo grupo, verificou-se se o corpo diretivo era igual e, conforme eram 

diferentes, ambas se mantinham na tese – como ocorreu com a Itaú Holdings e a Itaú S.A. Investimentos. Nos cenários 

em que havia pouca informação do CFO, optou-se por examinar as características de gestores com uma posição próxima 

ou semelhante, como Diretor de Relacionamento com Investidor (ex. JBS) ou CEO (ex. Bradesco). 

 Para viabilizar a análise de uma amostra temporal por meio de uma regressão multivariada foram introduzidas 

variáveis dummy para os anos.  

3.3 - Variáveis 

As variáveis selecionadas utilizadas na presente amostra foram divididas em três classes, sendo a primeira as 

variáveis de endividamento da firma (de interesse ou Y), seguida pelas variáveis de controle e por último as variáveis 

para categorização do perfil dos CFOs – tanto o segundo quanto o terceiro grupo são classificadas como preditoras (X). 

 Um adendo fundamental para o estudo se refere à exclusão de empresas que disponibilizam pouca ou nenhuma 

informação que contribuísse para a construção da base dados, como por exemplo, a falta de características – biografia – 

dos diretores que compõem o corpo executivo -tanto CFO quanto CEO e Diretor de Relacionamento com Investidor- ou 

o baixo/irrelevante endividamento financeiro, o que poderia causar discrepância no modelo se esses outliers fossem 

considerados. 

 

3.3.1 - Variável Dependente 

Em relação à variável Y, era preciso encontrar um índice apropriado para medir o grau de alavancagem da 

companhia e analisar a dívida em modo absoluto dificilmente ajudaria no modelo. Desse modo, optou-se pela busca de 

um múltiplo que compara a dívida com outro fator e a partir da relevância dada por Barros e Di Miceli (2008) à 

alavancagem financeira para o entendimento de uma estrutura ótima de capital, o presente estudo utilizará a alavancagem 

da firma como variável dependente. Esta é calculada (equação 2) pelo total de endividamento (soma de dívidas de curto 

e longo prazo) dividido pelo total de ativos, a fim de verificar o quanto as companhias tomaram de dívida com base nos 

ativos necessários para o funcionamento da empresa. 

ALAV=
DC+DL

Ativo total
 (2) 

Em que: 
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ALAV = Alavancagem financeira 

DC = Dívida de Curto Prazo 

DL = Dívida de Longo Prazo 

 

3.3.2 - Variáveis de Controle 

Para as variáveis de controle serão seguidas algumas premissas de Damodaran (2004) visando não tornar a 

pesquisa enviesada. Em seu artigo, Damodaran (2004) ressalta a importância de fatores internos (tamanho) e externos 

(tipo de indústria) ao interpretar a estrutura de capital de uma companhia. A partir desse axioma, o estudo levará em 

consideração empresas que possuem um tamanho parecido para tornar a comparação mais coerente. Foram escolhidas as 

empresas brasileiras abertas em bolsa com um market cap acima de cinco bilhões de reais. Buscou-se também listar o 

tipo de indústria definido pelo terminal Bloomberg visando verificar se o setor influencia ou não na tomada de maiores 

dívidas. Nota-se que no modelo final usamos o Beta do setor (ou risco específico) como proxy da indústria. A alteração 

no modelo final teve como objetivo apenas a diminuição do número de variáveis dummy utilizadas no modelo, o que seria 

inevitável se mantivessem variáveis qualitativas como os setores de cada empresa. Desse modo, uma informação (tipo de 

setor) qualitativa foi transformada em quantitativa (valor do Beta). Assim, diferentemente da listagem de indústrias feita 

por Machado (2015), os setores foram sintetizados pelo Beta de mercado como apresentado abaixo: 

 IND = β (3) 

Em que: 

IND = Indústria 

β = Beta do setor 

A oportunidade de crescimento foi outra variável interessante para considerar no modelo porque, assim como 

Machado (2015) explicou por meio das pesquisas de Gomes e Leal (1999) e Terra (2002), está positivamente relacionada 

com o endividamento da firma. Isso porque as companhias com crescimento elevado não disporiam de recursos próprios 

suficientes para se financiarem, muitas vezes acreditando na liquidação total da dívida e em um retorno maior que seus 

custos, optando, assim, por uma alavancagem maior. Apenas o modo de estimar foi diferente do trabalho de Machado 

(2015), preferindo calcular via crescimento de receita operacional dos últimos três anos (CAGR), igualmente como 

Silveira (2004) fez em seu estudo de desempenho empresarial. Desse modo, este fator é medido a partir da equação do 

CAGR demonstrada abaixo. 

OPC𝑖=(
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖−2

)(
1

# 𝑎𝑛𝑜𝑠
) − 1 (4) 

Em que: 

OPC = Oportunidade de Crescimento 

 i = Ano 
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# = Quantidade genérica de anos, que para o modelo atual seria o número 3 

 O EBITDA, outro objeto de estudo presente em diversas pesquisas sobre endividamento, como a de Miguel e 

Pindado (2001), foi inserido no modelo. O artigo mencionado evidencia uma relação negativa com o endividamento das 

organizações. Mostra que o fato de serem mais lucrativas não as fazem tomar mais dívidas, conversando totalmente com 

a teoria Pecking Order que preconiza que as organizações recorrem a recursos internos primeiramente como fonte de 

financiamento. Para não observar somente o valor absoluto do EBITDA, na corrente pesquisa optou-se pela margem 

EBITDA (porcentagem da receita total gerada). Isso porque o cálculo dessa margem permite aos analistas compararem e 

contrastarem empresas de diferentes tamanhos (o que impacta diretamente no lucro operacional), modos distintos de 

operar e de setores diversos, já que tal índice quebra o lucro operacional como uma porcentagem da receita. Vale ressaltar 

então que, para conversar com a hipótese do presente trabalho, a associação entre a Margem EBITDA e o endividamento 

deverá apresentar uma relação negativa. Isto é, quanto maior a margem, menor o endividamento por terceiros. 

 

MEBITDA =
EBITDA

Receita Operacional
 (5) 

Em que: 

MEBITDA = Margem EBITDA 

 Por último, o modelo abarca a variável Enterprise Value como forma de controlar o efeito do tamanho da 

companhia no grau de alavancagem. Vale ressaltar que no estudo constam algumas empresas que anteriormente eram 

fechadas - não disponibilizavam publicamente os dados financeiros - no período estudado. Assim, apesar do terminal 

Bloomberg posteriormente apresentar os relatórios financeiros dos anos observados, o Enterprise Value (EV) não era 

mostrado, como aconteceu com a Atacadão Distribuição Comércio, Azul e Rumo. Assim, considerou-se o Enterprise 

Value atual das companhias. Em relação à BR Distribuidora, o caso foi diferente – e único. Como entre 2014 e 2016 ela 

fazia parte do grupo Petrobrás, apesar dos seus números financeiros já serem apresentados separadamente, o valor do 

market cap (cotação multiplicada pelo total de ações) da Holding foi atribuído também para a subsidiária. Nota-se que o 

market cap é um dos fatores que compõem o valor total do EV. Assim, o restante das informações para o cálculo foi da 

própria BR Distribuidora. Abaixo é apresentada a equação dessa variável: 

 

EV = Cotação não ajustada por Proventos *Total Ações+ 

DT+Partcipação Acionistas Miniritários 

(6) 

Em que: 

EV = Enterprise Value 

DT = Dívida Total (Curto + Longo prazo) 
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Para facilitar o entendimento, abaixo segue uma tabela com todas as variáveis de controle, modos de cálculo e 

bases teóricas: 

Tabela 1 - Variável de controle, modo de cálculo e justificativas 

 

 Fonte: Prospecto variáveis de controle 

 

3.3.3 - Variáveis de Excesso de Confiança 

 Na variável gênero, considerou-se o valor zero para feminino e o número um para masculino, partindo do 

pressuposto estudado por Barber e Odean (2001) de que homens são mais confiantes do que as mulheres. O fator gênero 

gera necessariamente uma resposta binária. Desse modo, todas as outras variáveis, após serem classificadas em suas 

respectivas escalas, foram normalizadas para terem um número entre zero e um. Por ser considerado um aspecto físico, e 

haver pouca variação no modelo – 96% dos gestores são homens – foi atribuído o peso de número um para a variável 

gênero. 

 A idade foi outro aspecto observado por Barber e Odean (2001). Dessa maneira, criou-se uma escala inversa 

para a idade. Expliquemos: o mais velho de toda a amostra tinha 75 anos, classificado como 0 na normalização. O mais 

novo, com 25 anos, teve atribuição da nota 1. Para cada redução de um ano, foi retirado do valor normalizado 0,02 até 

chegar ao resultado zero para o gestor de 75 anos. Estipulou-se o peso dois a esta variável, uma vez que a dispersão de 

dados da amostra contribui para a diferenciação e relevância do modelo apesar da característica não envolver o mercado 

financeiro. 

 O cálculo da variável tempo seguiu a mesma linha de raciocínio que a idade no que se refere à construção de 

uma escala. Mas, nesse caso, quanto maior o período no cargo, mais próximo do número um – diretamente proporcional. 

Observado o menor valor (0,8 ano) e maior (15 anos), criou-se uma escala normalizada entre zero e um. Tal fator foi 

selecionado para o modelo uma vez que artigos como Ferreira e Yu (2006) mostraram a forte correlação entre a 

Variável de Controle Cálculo Justificativa

Ano Dummy Realização de uma regressão com dados de épocas diferentes

Agrupamento genérico da 

indústria

Beta do setor

(Classificação Bloomberg)

É imporatante observar fatores internos (tamanho) e externos (tipo 

de indústria) ao interpretar a estrutura de capital de uma companhia 

(DAMODARAN, 2004)

Enterprise Value Enterprise Value
Conforme o valor da dívida aumenta, o valor da firma aumenta 

também

Margem EBITDA
EBTIDA

Receita Total

Há uma relação negativa com o endividamento das organizações, 

mostrando que o fato de serem mais lucrativas não as fazem tomar 

mais dívidas (MIGUEL & PINDADO, 2001)

Oportunidades de 

crescimento
CAGR da receita operacional

Oportunidades de crescimento estão positivamente relacionadas 

com o endividamento da firma, uma vez que companhias com 

crescimento elevado não disporiam de recursos próprios suficientes 

para se financiarem, optando por uma alavancagem maior 

(MACHADO, 2015)
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experiência (no que tange ao tempo) na área financeira e o excesso de confiança dos gestores. Outro estudo que sustenta 

a permanência do tempo no cargo na pesquisa é o de Ludvig, Madan e Spetch (2015), que apresenta a ideia de que as 

memórias (experiências) lembradas no momento da decisão podem levar a escolhas arriscadas. Assim, os resultados 

permitiram sugerir que as pessoas podem ser induzidas a buscar mais riscos por meio de lembretes sutis de experiências 

anteriores.  

Atribui-se o peso cinco no fator tempo por três razões. Há uma alta dispersão nas respostas da amostra, existem 

evidências de uma relação diretamente proporcional entre experiências passadas e tomada de riscos (como apresentado 

no artigo acima) e trata-se de uma variável conectada com o mercado financeiro – vivências na posição de CFO.  

 A boa formação acadêmica é um fator que contribui para o excesso de confiança. Diferentemente da pesquisa de 

Li, Chen e Yu (2006) que avaliaram a formação acadêmica pautada no tipo ocidental e oriental de ensino, o presente 

modelo terá essa variável construída por meio da classificação das universidades em rankings dos países. Isso porque é 

necessário adaptar a pesquisa com os recursos disponíveis no Brasil. A amostra é composta por universidades brasileiras, 

americanas e europeias. Levando em consideração a extensa dimensão territorial brasileira, foi preferível observar a 

posição das faculdades por estado e não por país. A fonte utilizada foi o Ranking das Universidades do Brasil da Folha 

2017 que leva em consideração a nota em Ensino, Pesquisa, Mercado, Inovação e Internacionalização. Nesse estudo a 

nota dada ficou entre “1” (12º lugar no estado e pior colocação das faculdades da amostra) e “5” (1º lugar no estado e 

melhor classificação). Vale ressaltar que se considerou os valores quebrados entre “1” e “5”. Em seguida, para normalizar, 

dividiu-se a nota por cinco. Para as estrangeiras, como eram poucas na amostra e espalhadas pelo mundo, o ranking ficou 

por país, obtido do site 4icu.com, com as mesmas premissas de nota para as universidades brasileiras. Como a forma de 

classificação foi personalizada, atribuiu-se o peso de número dois.  

 O curso e a especialização tiveram como base a teoria de Malmendier e Tate (2005), sugerindo que a formação 

(curso e especialização) pode tornar o CEO mais sensível na tomada de decisão para investimento. Nesse caso, percebeu-

se, por exemplo, que quem fez um curso de engenharia é mais cauteloso quando comparado a quem fez um curso de 

finanças. Adaptando tal conclusão para o nosso modelo, a pesquisa auxilia no pressuposto de que o contato com finanças 

no curso ou especialização está diretamente correlacionado com a confiança interior. A concessão de notas foi também 

extraída do artigo de Malmendier e Tate (2005). No que se refere ao curso, a pontuação “3” coube a quem teve uma 

educação financeira (ex. contabilidade, finanças, administração e economia), “2” para quem teve educação técnica, como 

engenharia e ciências naturais, e “1” para o caso de outras graduações, como direito e literatura. Por fim, a nota foi dividida 

por três para a variável se manter entre a escala 0 e 1 de normalização e o peso ficou definido em três. Já em especialização, 

as possíveis notas eram 0 para quem não tem pós, MBA ou certificado financeiro, “1” para quem tem algo, mas não está 

totalmente ligado com uma educação financeira e “2” para a especialização que possui conexão com o mercado financeiro. 
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Preferiu-se atribuir um peso mais baixo que o curso: dois, considerando sua relação com o mercado financeiro, porém 

com uma baixa distribuição de respostas. 

A servir de resumo, segue tabela com uma breve descrição dos motivos que justificavam a inserção de cada 

variável no índice e seus respectivos pesos: 

Tabela 2 - Variável de confiança, justificativa e peso 

 

Fonte: Prospecto variáveis de confiança 

 

3.4 - Sistemas de Análise 

 Para cruzar as informações da amostra, utilizou-se a regressão multivariável como método estatístico, a fim de 

estudar a correlação entre as variáveis. Outros ferramentais empregados serão a correlação, análise de multicolinearidade 

e teste de hipóteses para clarear o entendimento dos dados da regressão. 

No presente trabalho, a hipótese nula (H0) tem a seguinte expressão: “A variável índice de confiança não interfere 

na alavancagem do CFO”. Com isso, visa-se desafiar o status quo ao considerar a hipótese alternativa (H1) como “A 

variável índice de confiança associa-se positivamente com a alavancagem do CFO”, ou seja, a amostra de dados observada 

traria evidências de que existe uma relação positiva entre o fator confiança e o objeto de estudo. 

 

 H0: ICONF não interfere na alavancagem do CFO (7) 

 

Variável de Confiança Justificativa Peso

Gênero

Homens são mais propensos a serem excessivamente confiantes do 

que as mulheres, principalmente em abientes onde há maior 

presença masculina, como o mercado financeiro (BARBER & 

ODEAN, 2001)

1

Idade
Jovens (geralmente do gênero masculino) costumam ter um excesso 

de confiança maior do que idosos (BARBER & ODEAN, 2001)
2

Tempo no Cargo

Experiência na área financeira possui forte correlação com pessoas 

exageradamente confiantes (FERREIRA & YU, 2006). Também, 

pessoas costumam tomar decisões a partir de experiências gravadas 

em na memória (LUDVIG, MADAN & SPECTCH, 2014)

5

Educação
Forte presença de excesso de confiança em quem possui uma 

educação de qualidade (LI, CHEN & YU, 2006)
2

Curso
Dependendo da formação o CEO pode ser mais sensível na tomada 

de decisão para investimento (MALMENDIER & TATE, 2005)
3

Especialização
Dependendo da formação o CEO pode ser mais sensível na tomada 

de decisão para investimento (MALMENDIER & TATE, 2005)
2
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 H1: ICONF tem associação positiva na alavancagem do CFO (8) 

 

No caso do teste de regressão multivariada executado na pesquisa, H0 é rejeitado quando o valor p do índice de 

confiança obtiver um valor menor que 0,05, apresentando, assim, significância estatística para o modelo.  

4- RESULTADOS DA PESQUISA 

4.1 - Estatística Descritiva 

Tabela 3 - Índice de confiança das empresas brasileiras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Ano Empresa Índice Conf.
2014 Petrobras 11,2

2015 Petrobas 8,1

2016 Petrobras 7,1

2014 Invest. Itau 8,4

2015 Invest. Itau 9,6

2016 Invest. Itau 9,6

2014 Metalurgica Gerdau 10,6

2015 Metalurgica Gerdau 9,6

2016 Metalurgica Gerdau 9,6

2014 Gerdau SA 10,6

2015 Gerdau SA 9,6

2016 Gerdau SA 9,6

2014 Vale SA 9,4

2015 Vale SA 10,4

2016 Vale SA 9,4

2014 Itau Unibanco 11,1

2015 Itau Unibanco 11,1

2016 Itau Unibanco 11,1

2014 Ambev SA 10,5

2015 Ambev SA 11,5

2016 Ambev SA 8,8

2014 Brasil Bolsa Balcao 10,2

2015 Brasil Bolsa Balcao 10,2

2016 Brasil Bolsa Balcao 10,2

2014 Usiminas 7,7

2015 Usiminas 7,7

2016 Usiminas 7,7

2014 Cemig 11,4

2015 Cemig 9,7

2016 Cemig 9,7

2014 Banco Bradesco 8,2

2015 Banco Bradesco 9,2

2016 Banco Bradesco 8,2

2014 Siderurgica Nac. 6,2

2015 Siderurgica Nac. 6,2

2016 Siderurgica Nac. 7,2

2014 Kroton Educacional 11,6

2015 Kroton Educacional 11,6

2016 Kroton Educacional 11,6

2014 Banco do Brasil 8,6

2015 Banco do Brasil 8,5

2016 Banco do Brasil 8,5

2014 BR Malls 7,0

2015 BR Malls 7,0

2016 BR Malls 7,0

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

# Ano Empresa Índice Conf.
2014 Fibria Celulose 10,5

2015 Fibria Celulose 10,5

2016 Fibria Celulose 10,5

2014 Atacadao Dist. 7,9

2015 Atacadao Dist. 7,9

2016 Atacadao Dist. 7,9

2014 CCR SA 8,2

2015 CCR SA 9,2

2016 CCR SA 8,2

2014 Eletrobras 11,2

2015 Eletrobras 11,2

2016 Eletrobras 11,2

2014 JBS SA 8,6

2015 JBS SA 9,6

2016 JBS SA 8,6

2014 Suzano 10,4

2015 Suzano 10,4

2016 Suzano 10,4

2014 Lojas Americanas 11,7

2015 Lojas Americanas 11,7

2016 Lojas Americanas 11,7

2014 Rumo SA 10,4

2015 Rumo SA 9,8

2016 Rumo SA 9,8

2014 Duratex SA 10,8

2015 Duratex SA 10,8

2016 Duratex SA 10,8

2014 Ecorodovias 13,1

2015 Ecorodovias 13,1

2016 Ecorodovias 13,1

2014 Petrobras Dist 6,3

2015 Petrobras Dist 5,9

2016 Petrobras Dist 5,9

2014 Azul SA 9,1

2015 Azul SA 9,1

2016 Azul SA 9,1

2014 BRF SA 8,9

2015 BRF SA 9,9

2016 BRF SA 9,6

2014 Cia Brasileira de Dist. 8,4

2015 Cia Brasileira de Dist. 8,4

2016 Cia Brasileira de Dist. 8,4

2014 Localiza Rent a Car 10,1

2015 Localiza Rent a Car 10,1

2016 Localiza Rent a Car 10,1

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20
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    Fonte: Autor 

O índice de confiança (ICONF) das empresas brasileiras pertencentes à amostra apresenta as seguintes 

estatísticas descritivas: 

# Ano Empresa Índice Conf.
2014 Bradespar 8,0

2015 Bradespar 5,9

2016 Bradespar 5,9

2014 Natura Cosmeticos 11,1

2015 Natura Cosmeticos 7,8

2016 Natura Cosmeticos 7,8

2014 Ultrapar 11,8

2015 Ultrapar 7,9

2016 Ultrapar 7,9

2014 Banco Estado do RS 9,3

2015 Banco Estado do RS 7,6

2016 Banco Estado do RS 7,6

2014 Multiplan 10,3

2015 Multiplan 10,3

2016 Multiplan 10,3

2014 Equatorial Energia 11,3

2015 Equatorial Energia 12,3

2016 Equatorial Energia 11,3

2014 Cia Saneamento Basico SP 13,3

2015 Cia Saneamento Basico SP 13,3

2016 Cia Saneamento Basico SP 13,3

2014 São Martinho 8,5

2015 São Martinho 9,2

2016 São Martinho 9,2

2014 CPFL Energia 11,0

2015 CPFL Energia 11,0

2016 CPFL Energia 11,0

2014 COPEL 8,0

2015 COPEL 9,6

2016 COPEL 9,6

2014 Porto Seguro 10,8

2015 Porto Seguro 11,8

2016 Porto Seguro 10,8

2014 TOTVS 8,9

2015 TOTVS 9,9

2016 TOTVS 9,3

2014 SANEPAR 9,5

2015 SANEPAR 8,5

2016 SANEPAR 8,5

2014 M Dias Branco 9,4

2015 M Dias Branco 9,4

2016 M Dias Branco 9,4

2014 CVC Brasil 10,4

2015 CVC Brasil 10,4

2016 CVC Brasil 10,4

2014 Transmissão de Energia 10,2

2015 Transmissão de Energia 10,2

2016 Transmissão de Energia 10,2

2014 COPASA 9,6

2015 COPASA 8,6

2016 COPASA 8,6

2014 Grendene 9,2

2015 Grendene 10,2

2016 Grendene 9,2

2014 Comgas 6,9

2015 Comgas 7,4

2016 Comgas 8,5

2014 Klabin 11,1

2015 Klabin 11,1

2016 Klabin 11,1

2014 Guararapes Confec. 10,9

2015 Guararapes Confec. 10,9

2016 Guararapes Confec. 10,9

2014 Via Varejo 8,6

2015 Via Varejo 10,3

2016 Via Varejo 10,3

2014 Banco Santander 9,5

2015 Banco Santander 9,5

2016 Banco Santander 9,5

71

72

73

74

75

66

67

68

69

70

61

62

63

64

65

56

57

58

59

60

53

54

55

# Ano Empresa Índice Conf.
2014 Estacio 10,2

2015 Estacio 10,2

2016 Estacio 6,2

2014 Cielo SA 12,0

2015 Cielo SA 12,0

2016 Cielo SA 12,0

2014 Cosan SA 10,0

2015 Cosan SA 10,0

2016 Cosan SA 10,0

2014 Tractebel 10,6

2015 Tractebel 10,6

2016 Tractebel 10,6

2014 B2W Cia Digital 10,3

2015 B2W Cia Digital 11,3

2016 B2W Cia Digital 10,3

2014 Tim Participacoes 8,8

2015 Tim Participacoes 9,4

2016 Tim Participacoes 8,4

2014 Qualicorp SA 9,6

2015 Qualicorp SA 7,4

2016 Qualicorp SA 7,4

2014 Lojas Renner 10,6

2015 Lojas Renner 10,6

2016 Lojas Renner 10,6

2014 Fleury SA 10,4

2015 Fleury SA 10,4

2016 Fleury SA 10,4

2014 EDP 9,6

2015 EDP 9,2

2016 EDP 8,2

2014 Alpargatas 8,9

2015 Alpargatas 10,2

2016 Alpargatas 6,5

2014 MRV Engenharia 11,5

2015 MRV Engenharia 11,5

2016 MRV Engenharia 11,5

2014 Braskem 9,3

2015 Braskem 9,3

2016 Braskem 6,8

2014 Embraer 9,7

2015 Embraer 10,7

2016 Embraer 9,7

2014 Gol Linhas Aéreas 13,2

2015 Gol Linhas Aéreas 13,2

2016 Gol Linhas Aéreas 13,2

2014 WEG 9,0

2015 WEG 10,0

2016 WEG 9,0

2014 Hypera 9,9

2015 Hypera 9,9

2016 Hypera 9,9

2014 Raia Drogasil 8,7

2015 Raia Drogasil 8,7

2016 Raia Drogasil 8,7

2014 Telefonica Brasil 7,7

2015 Telefonica Brasil 7,7

2016 Telefonica Brasil 9,1

2014 Cyrela Brasil 9,5

2015 Cyrela Brasil 10,5

2016 Cyrela Brasil 9,5

2014 Magazine Luiza 9,8

2015 Magazine Luiza 9,8

2016 Magazine Luiza 9,8

2014 Iguatemi Emp de Shop. 11,4

2015 Iguatemi Emp de Shop. 11,4

2016 Iguatemi Emp de Shop. 11,4

51

52

46

47

48

49

50

41

42

43

44

45

36

37

38

39

40

31

32

33

34

35
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Tabela 4 - Estatísticas descritivas do índice de confiança (ICONF) 

 

 

Figura 1 - Histograma com curva Normal do índice de confiança (ICONF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo a Tabela 4, o índice de confiança (ICONF) médio obtido foi de 9,69, com 30% da amostra 

apresentada um ICONF igual ou inferior a 9 (nove). Merecem destaque as empresas com os CFOs mais confiantes da 

amostra: Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP) e Gol Linhas Aéreas, com o valor de 13,3 e 13,2 

respectivamente, organizações em que o CFO permaneceu no cargo nos três anos de estudo.  

 

4.1.1 - Teste de Pesos 

Como a pesquisa traz a novidade de um índice de confiança montado a partir de diversas teorias 

comportamentais, foram rodadas regressões com diferentes cenários na tentativa de verificar a robustez entre o índice do 

gestor e o grau de alavancagem da companhia. Ou seja, regressões e seus resultados foram observados com base em uma 

alteração nos pesos das variáveis de confiança, o que tinha como consequência a alteração no valor do índice de confiança 

para cada amostra no modelo. 

 

4.1.2 - Correlações de Variáveis de Confiança 

Constructo é um modelo criado mentalmente que estabelece um paralelo entre uma observação idealizada e uma 

teoria. Resumindo: trata-se de uma teoria construída a partir da síntese de ideias mais simples. Trazendo tal definição para 

o presente estudo, a criação de um índice de confiança é a elaboração de um constructo, pois é arquitetado a partir de um 

Variável N Média DesvPad Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

ICONF 225 9,692 1,564 5,88 8,637 9,787 10,62 13,333
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35

30

25

20

15

10

5

0

Índice Conf.

F
re

q
u

ê
n

c
ia



16 

 
assunto não palpável, como a confiança. Para explicá-lo, são necessárias ideias mais observáveis como gênero, idade, 

formação, curso, tempo de trabalho e especialização. 

Antes de analisar o constructo em si, é interessante atentar-se a ele por diversas vertentes, a começar com as 

variáveis que o compõe. Assim, verificar separadamente como cada variável de confiança se comporta perante a 

alavancagem e avaliar se uma atrapalha a resposta da outra é de suma importância para o desenvolvimento do modelo. 

Abaixo é apresentada a correlação entre as variáveis de confiança e a alavancagem (dados obtidos da análise de 

correlação do Excel). Deve-se ressaltar que a variável gênero não foi esquecida, mas como é a única que possui uma 

resposta binária, o seu resultado de correlação poderia levantar premissas equivocadas, por isso foi propositalmente 

deixada de lado. Desse modo, observou-se apenas a Idade, Tempo no cargo, Formação Acadêmica, Curso e 

Especialização.    

Tabela 5 - Correlação de variáveis de confiança (excluindo gênero) e alavancagem  

 

 

As informações da tabela acima permitem inferir que nenhuma variável de confiança tem uma correlação grande 

o suficiente entre si para impactar a regressão multivariada do modelo todo. Além disso, as correlações apresentadas 

criam um panorama prévio de como cada variável se comportaria no modelo quando a atenção se volta à correlação de 

cada uma com a alavancagem, mostrando uma relação diretamente proporcional para Idade e Curso e inversamente 

proporcional para as demais, se observadas individualmente.  

Chama atenção que de todas as variáveis presentes dentro do índice, as que possuem uma maior dispersão de 

dados apresentam uma maior correlação com a alavancagem, como Curso, Idade e Tempo. Dentre elas, tempo – a mais 

diversificada da amostra – tem uma correlação de -0,129. 

As informações apresentadas acima trazem uma indagação interessante: Como algumas variáveis não conversam 

com o que a Hipótese alternativa propõe, poderia assumir que tal pesquisa não conseguiu refutar a Hipótese Nula? A 

resposta é não. Isso porque os elementos acima mostram apenas que não se encontrou significância de alavancagem com 

as variáveis individuais observáveis. Deve-se lembrar, entretanto, que o propósito desse estudo é constatar a associação 

da alavancagem com algo não observável, o índice de confiança. Assim, limitar a pesquisa analisando somente a 

correlação individual não cumpre com o objetivo do trabalho. 

Idade Tempo Formação Curso Especialização Alavancagem

Idade 1

Tempo -0,1933 1

Formação -0,0506 0,1659 1

Curso 0,1218 -0,0127 -0,0943 1

Especialização 0,0635 -0,0816 -0,0295 -0,0545 1

Alavancagem 0,0351 -0,1292 -0,0438 0,0442 -0,0193 1
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O propósito do presente estudo não objetiva encontrar efeitos de causalidade e sim de associações. Para isso, 

uma regressão multivariada é importante para o trabalho. Além de construir automaticamente uma fórmula para o modelo 

(considerando um consciente para cada variável), a regressão apresenta quanto todos os fatores em conjunto explicam a 

variável de estudo dependente e quais preditoras são relevantes a ponto de serem indispensáveis para o modelo. Isto é, 

quais variáveis são significantes a ponto de refutarmos a hipótese nula e apresentar que a hipótese alternativa é 

consideravelmente significante.  

Além do mais, a correlação acima foi realizada a partir da normalização e ponderação das variáveis de confiança, 

ações tomadas para adicionar ao modelo as diferentes importâncias de um fator para o outro, feitio que não seria possível 

se observássemos os valores sem a atribuição de um peso. Caso as variáveis fossem examinadas de maneira crua, ou seja, 

apenas inseridas em suas respectivas escalas (já que existem informações qualitativas e nem todos os fatores são 

contínuos) e traçássemos uma regressão com estes valores contínuos para “explicar” a alavancagem, as relações entre as 

variáveis apresentariam a maioria dos sinais de acordo com o embasamento teórico de cada uma. Abaixo encontra-se a 

regressão multivariada das variáveis de confiança. 

 

Tabela 6 - Regressão de variáveis de confiança (sem ponderação e normalização) e alavancagem  

 

  

 Como pode se perceber, as variáveis Gênero, Idade, Tempo no cargo e Curso possuem um coeficiente com sinal 

que evidência, em primeira instância, uma associação com a hipótese alternativa. Outra ressalva da Tabela 6 é o baixo 

valor do VIF – todos próximos de 1 – indicando que não há multicolinearidade entre as variáveis de confiança. Se 

focássemos o estudo em como cada fator individualmente interfere na alavancagem iríamos perceber que apenas a 

Constante da equação e o gênero possuem valor p significativo – se atribuído um nível de significância de 10%. 

Tabela 7 - R2 das variáveis de confiança sem ponderação e normalização 

 

 

Coef Valor-T Valor-P VIF

Constante 24,2 2,22 0,027

Gênero 9,69 1,7 0,09 1,05

Idade -0,166 -1,22 0,225 1,05

Tempo 1,42 4,1 0 1,07

Formação -0,437 -0,51 0,609 1,01

Curso 0,62 0,39 0,698 1,02

Especialização -0,45 -0,34 0,736 1,02

S R2 R2(aj) R2(pred)

16,3441 0,0806 0,0553 0,0201
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 O quadro acima (Tabela 7) sugere que seguindo os valores reais de cada variável, percebe-se uma maior 

coligação com as teorias comportamentais e que as variáveis auxiliam na explicação da alavancagem quando observadas 

em conjunto (8% de R2). Deve-se ressaltar que a construção do índice de confiança para o presente modelo normaliza os 

fatores com o intuito de ponderá-los, dando relevâncias diferentes para cada um. Desse modo, ao longo da tese, a 

elaboração do índice terá como intermédio a normalização e ponderação das variáveis, distanciando-se de artigos que 

tratam os dados como homogêneos no quesito importância. 

   

4.2 - Relação de Variáveis 

Abaixo apresentamos o gráfico de dispersão de alavancagem e índice de confiança: 

Figura 2 - Dispersão de dados do Índice de Confiança e Alavancagem financeira 

 

Examinando apenas a relação de duas variáveis (as mais importantes para o presente estudo) é possível traçar 

algumas observações. A linha de regressão no gráfico possui uma leve inclinação para cima. Isso permite afirmar – apenas 

com os dados que o gráfico mostra – que há uma correlação levemente positiva do ICONF com a alavancagem. Ou seja, 

a análise do gráfico nos deixa inferir que há uma pequena associação positiva entre a preditora principal e a variável 

independente.  

Além disso, o R2 de uma única variável possibilita afirmar que a preditora explica aproximadamente 3% do valor 

da alavancagem, um dado que pode ser extremamente baixo, mas tendo em vista que se trata de um constructo (objeto 

não observável), desperta atenção de como se associa, mesmo que minimamente, com o endividamento da companhia. 

 

4.3 - Regressão Multivariada 

A seguir foi feita uma regressão multivariada, incluindo as diversas variáveis de controle no modelo, cujos 

resultados são apresentados a seguir. 
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Tabela 8 - Regressão Multivariada do modelo final 

 

 

 A partir das informações acima é possível tirar algumas conclusões sobre o modelo. Nota-se que o índice de 

confiança possui um coeficiente no valor de 2,16 e é estatisticamente significante (p=0,31%). Ao lembrarmos que a média 

de índice de confiança circunda o valor 9,7, pode-se inferir que considerando apenas o coeficiente do ICONF traz uma 

intrigante influência no total de alavancagem. Observar os coeficientes de cada variável é interessante para montar a 

equação da alavancagem que, se fosse apenas composta pelos fatores anteriormente apresentados e todos tivessem uma 

significância para o modelo, seria a seguinte: 

 

ALAV = 12,21 + 2,16 ICONF + 3,31 (ano 2015) + 2,37 (ano 2016)  

           -1,96 IND + 0,000023 EV -0,08 MEBITDA -1,48 OPC 

(7) 

 

 Desse modo, o presente trabalho contribui para ressaltar a associação positiva entre o fator ICONF e o 

endividamento das empresas. A baixa variedade na amostra e a não observação de todas as variáveis que possam explicar 

a alavancagem, entretanto, limita o espaço para conhecimento e pode trazer como consequência um R2 que explica pouco 

(8%) do modelo. Note-se, portanto, que apesar disso, a pesquisa colabora com futuros trabalhos, pois serve de base teórica 

– a construção do índice em si – para a avaliação do excesso de confiança em outras amostras maiores e mais 

diversificadas. 

 

Regression Statistics

Multiple R 0,2839

R Square 0,0806

Adjusted R Square 0,0510

Standard Error 16,3814

Observations 225

ANOVA

df F Significance F

Regression 7 2,718174994 0,010109024

Residual 217

Total 224

Coefficients P-value Lower 95%

Intercept 12,2072 0,1472 -4,3305

Índice Conf. 2,1676 0,0031 0,7386

2015 3,3060 0,2180 -1,9678

2016 2,3721 0,3802 -2,9449

Beta Mercado -1,9613 0,6474 -10,4022

Enterprise Value 0,0000 0,0061 0,0000

Margem EBTIDA (%) -0,0818 0,1419 -0,1912

Oportunidade de Crescimento -1,4759 0,8748 -19,9147
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4.4- Análise de Multicolinearidade 

A multicolinearidade ocorre quando algumas variáveis independentes (no nosso estudo são as de controle e o 

índice de confiança) estão correlacionadas entre si. A multicolinearidade exacerbada causa problemas para o modelo 

porque aumenta a variância dos coeficientes de regressão, tornando-os instáveis. Para testar numericamente a existência 

de multicolinearidade foi utilizado o VIF para cada variável, conforme tabela abaixo: 

Tabela 9 - VIF (análise de multicolinearidade) do modelo 

 

 

Como se pode perceber, o VIF encontrado permite inferir que não há presença de multicolinearidade no modelo. 

Sendo assim, é possível manter todas as variáveis na regressão, mesmo que a variável Y seja pouco explicada. 

 

5- CONCLUSÃO 

Neste estudo, testou-se o princípio de que o excesso de confiança exerce influência sobre o endividamento das 

empresas. A hipótese encontra respaldo teórico principalmente nos estudos de Barber e Odean (2001) e Malmendier e 

Tate (2005). Para atender ao objetivo de analisar a influência do excesso de confiança no endividamento, foram utilizados 

dados financeiros das 75 empresas de maior porte negociadas na Bovespa e seus respectivos CFOs nos anos 2014, 2015 

e 2016, encorpando a amostra para um total de 225 dados. 

O índice de confiança, por sua vez, engendrou da composição de constatações feitas por diversas pesquisas como 

Ferreira e Yu (2006); Barben e Odean (2001); Li, Chen e Yu (2006) e Malmendier e Tate (2005). A ideia para a tese 

surgiu com o objetivo de prover aos próximos estudos uma medida objetiva para classificar os agentes segundo seu grau 

de autoconfiança, compondo diversos parâmetros que, em estudos anteriores, sugeriram comportamento autoconfiante, 

como Gênero, Idade, Tempo na empresa e Área de formação, Curso e Especialização Acadêmica. 

Os resultados da análise sugerem que os gestores das companhias brasileiras apresentam um excesso de 

confiança suficientemente relevante para associar-se à alavancagem das empresas que administram.  

Termo Coef Valor-P VIF

Constante 12,210 0,147

Índice Conf. 2,168 0,003 1,070

2015 3,310 0,218 1,330

2016 2,370 0,380 1,360

Beta Mercado -1,960 0,647 1,040

Enterprise Value 0,000 0,006 1,050

Margem EBTIDA (%) -0,082 0,142 1,060

Oportunidade de Crescimento -1,480 0,875 1,090
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Este estudo traz, portanto, duas relevantes contribuições para a área de finanças comportamentais aplicadas ao 

grau de endividamento das organizações. Em primeiro lugar, propõe uma metodologia para a construção de um índice de 

confiança que aborde diversos aspectos do perfil dos CFOs. Além disso, oferece evidência estatística de que a variável 

Índice de Confiança se associa à alavancagem financeira das empresas brasileiras no período analisado. 

Como limitação de pesquisa aponta-se a indisponibilidade de certas informações sobre os diretores financeiros 

que poderiam ser relevantes para medir a existência de excesso de confiança, como, por exemplo, se possuem papéis da 

própria empresa em seu portfólio de ações. Além disso, a baixa variedade no perfil da amostra dificulta a qualidade de 

sua composição, sendo a maioria da amostra composta por homens, principalmente na faixa etária entre 40 e 60 anos 

(78% do total de 102 gestores presentes no estudo) e com formação em faculdades bem colocadas nos rankings de países 

e estados. Ressalta-se ainda que o trabalho se limita a uma amostra de empresas brasileiras, de relativo porte, com capital 

aberto, e para o período de 2014-2016. Portanto, é preciso cautela ao generalizar os resultados obtidos. 

Para trabalhos futuros, sugere-se ampliar o estudo para outras amostras e períodos, bem como a possibilidade de 

se investigar se há relação entre um perfil mais confiante por parte do gestor da empresa e variáveis de performance 

empresarial e de desempenho, verificando, assim, se a influência do excesso de confiança no endividamento pode afetar 

ou não o desempenho das companhias 
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Anexo I - Regressão Multivariada 

 

Tabela 11 - Regressão Multivariada completa 

 

 

Fonte: Regressão Minitab 
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