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Abstract—As opções pelas fontes de financiamento das 

empresas determinam sua estrutura de capital ou seja a relação 

entre dívida e capital próprio. Os recursos podem ser 

provenientes da retenção de lucros, da emissão de títulos de 

dívida ou da venda de ações. A preferência pelas fontes de 

financiamento nesta ordem visando a busca de uma estrutura de 

capital que maximize o valor da empresa consiste no cerne da 

teoria conhecida como Pecking Order. Este estudo avaliou a 

estrutura de capital de uma amostra de 71 empresas que 

realizaram emissões de ações no período de 2012 a 2018 

analisando sua aderência à teoria do Pecking Order. A análise 

consistiu em verificar se antes da emissão de ações houve certo 

esgotamento das demais fontes de recursos: lucros retidos e 

endividamento. A análise descritiva e inferencial das 71 empresas 

avaliadas, segundo categorias arbitradas de maior e menor 

endividamento, indicou que os índices de payout são iguais, ou 

seja, não foi rejeitada a hipótese de igualdade da média e 

mediana. Desta forma a teoria do Pecking Order não se 

confirmou para estas empresas.  

Keywords—Estrutura de Capital, Pecking Order, Payout. 

I.  INTRODUÇÃO 

Sendo uma das mais importantes decisões em finanças 
corporativas, a forma como as empresas buscam se financiar 
tem sido objeto de estudos e discussões há muito tempo. 
Enquanto as decisões de investimento são geralmente tomadas 
em conjunto por várias áreas da empresa, as decisões de 
financiamento costumam ser responsabilidade exclusiva da 
área financeira. Dessa forma, as fontes de financiamento são 
uma das principais preocupações dos administradores 
financeiros seja no dia-a-dia das operações ou no planejamento 
estratégico de médio e longo prazo.  

As fontes de recursos podem apresentar as seguintes 
origens: i) Lucros, que são retidos e reinvestidos; ii) Venda de 
novas ações ou; iii) Emissão de títulos de dívida [8 e 9]. A 
necessidade de captação de recursos decorre do descasamento, 
ao longo do tempo, entre o caixa que as empresas necessitam e 
o caixa gerado nas operações. A ausência de liquidez, gerada 

pelo déficit financeiro em alguns períodos, deve ser coberta por 
recursos externos [8].  

Esta relação entre dívida e capital próprio, conhecida como 
estrutura de capital, pode refletir-se no valor da empresa, 
especialmente em empresas de capital aberto. Trabalhos 
seminais na área de Finanças trataram deste tema como [24] e 
[25].  

As decisões de financiamento decorrem da expectativa de 
que o resultado do investimento a ser realizado supere o custo 
do capital, resultando em um valor presente líquido (VPL) 
positivo [8 e 9]. Há, no entanto, uma série de imperfeições de 
mercado responsáveis por alterar tanto o custo como a estrutura 
de capital das empresas, aumentando a relevância do tipo da 
fonte de financiamento escolhida. Dentre as imperfeições estão 
os impostos, a assimetria de informações, os custos de falência 
e a formalização e aplicação de contratos de empréstimos e 
títulos de dívida. Estas características do mercado levariam as 
empresas a buscar uma estrutura ótima de capital maximizando 
seu valor [8 e 9]. 

Diversas teorias surgiram na tentativa de explicar o 
comportamento das decisões de financiamento, entre as quais: 
custos de agência [18], trade-off [26], assimetria de 
informações [27, 1 e 2] e pecking order [27] a qual estabelece 
uma hierarquia nas fontes de recursos. 

Este trabalho buscou analisar se a tomada de decisão de 
emissão de ações de empresas de uma amostra específica foi 
efetivada somente após o esgotamento das demais fontes de 
financiamento: lucros retidos e endividamento. Procurou-se, 
desta forma, responder à seguinte pergunta: estão as empresas 
brasileiras de capital aberto recorrendo à emissão de ações 
somente quando há indícios de esgotamento das outras 
modalidades de captação de recursos, seguindo assim o modelo 
proposto pela teoria do Pecking Order? 

O objetivo geral foi investigar as emissões de ações 
ocorridas na B3 (Brasil, Bolsa e Balcão) nos últimos 7 anos, 
verificando a situação de estrutura de capital das empresas 
emissoras, a fim de validar ou não a teoria do Pecking Order, a 
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qual afirma que as empresas somente devem recorrer a emissão 
de ações quando esgotadas as outras modalidades de captação, 
basicamente o uso de lucros retidos e endividamento. Para 
tanto, foram implementadas as seguintes etapas: 

• Coletar dados das emissões de ações das empresas 
listadas na B3, no período de 2012 a 2018; 

• Investigar as decisões de destinação de lucro e o nível 
de endividamento das empresas da amostra no período; 

• Analisar os dados coletados à luz da teoria da 
hierarquia das fontes de captação de recursos (Pecking Order), 
a fim de corroborar ou não a teoria discutida; 

Procurando cumprir com os objetivos acima descritos, este 
trabalho está assim dividido: após esta introdução, o item 2 traz 
as bases teóricas consideradas no estudo proposto, seguido do 
item 3 onde a metodologia utilizada foi descrita. O item 4 
apresenta os resultados obtidos, e sua análise. O item 5 trata 
das conclusões e contribuições possíveis do estudo, finalizando 
com as referências bibliográficas utilizadas no texto. 

II. REVISÃO BILIOGRÁFICA 

 
Independente da sua natureza operacional, as empresas são 

avaliadas como tomadoras de duas grandes decisões 
financeiras: decisões de investimentos (aplicação de recursos) e 
decisões de financiamento (captação de recursos) [4 a 6]. As 
decisões de financiamento são foco das teorias de estrutura de 
capital, juntamente com as decisões de dividendos, resultando 
num campo muito discutido em finanças; a existência, ou não, 
de uma estrutura de capital ótima [14, 19 e 20].  

A estrutura de capital refere-se à forma como as empresas 
utilizam o capital de terceiros e seu capital próprio para 
financiar ativos. Pode-se entender como capital próprio os 
recursos fornecidos pelos sócios ou acionistas e os capitais de 
terceiros como os recursos obtidos por meios de dívidas [11].  

Quando uma empresa anuncia uma captação de recursos, 
seja por meio da emissão de títulos de dívidas ou ações, 
transmite uma informação para o mercado. As emissões de 
novas dívidas tendem a sinalizar uma informação positiva 
sobre a empresa, como oportunidades de crescimento e de 
financiamento [27]. Já a emissão de novas ações tende a 
demonstrar uma informação negativa, pois os administradores 
agindo no interesse dos acionistas atuais, evitariam emitir ações 
se estas estiverem subavaliadas [17], inclusive negligenciando 
valiosas oportunidades de investimento. Esta hierarquia é 
compatível com a teoria do Pecking Order proposta por [26 e 
27], se comparada em um cenário entre gestores e investidores 
externos à organização.  

Um ponto a considerar se deve ao fato de [17] acreditar que 
a hierarquização dos diferentes tipos de financiamento ser mais 
acentuada quanto mais otimista for o gestor, mesmo não 
havendo verificação empírica. Tanto a análise de [17] quanto a 
de [21] prevê que gestores otimistas farão uso total dos 
recursos internos quando disponíveis [3 e 7]. 

A partir da aquisição de ações, o investidor passa a ter 
direito sobre o fluxo de caixa futuro da empresa em troca dos 

recursos (principalmente financeiros) fornecidos por este. A 
ação significa um compromisso que a empresa assume em 
pagar aos investidores periodicamente uma quantia que o 
conselho julgar pertinente. A oferta e demanda determinam a 
precificação da ação no mercado de capitais, e isso se deve ao 
fato de fatores como fluxo de valor esperado, incerteza do 
investidor nos lucros futuros e taxa usada no cálculo do valor 
presente determinarem o nível dos preços das ações [30]. No 
Brasil a negociação segue a regulação da CVM [12].  

São várias as teorias que tratam da forma como as empresas 
captam recursos dentre as quais, destaca-se a já mencionada 
teoria do Pecking Order [26]. Além desta também há a teoria 
da agência [18], a teoria do Trade-off [18] e a teoria da 
assimetria de informações [27]. Abordam em seus trabalhos 
estas teorias os autores [22, 23, 28 e 29]. 

Segundo a teoria da agência são gerados custos que têm 
uma forte relação com a questão da separação entre 
propriedade e gestão nas empresas, além da existência de 
dívida e patrimônio líquido advindo de investidores externos 
[18]. Esta ideia é corroborada por [15], sendo importante para 
esse autor analisar os conflitos e custos resultantes desta 
separação.   

A teoria do Trade-off afirma que as empresas devem buscar 
sempre uma estrutura de capital que otimize os benefícios da 
aquisição de crédito versus a minimização dos custos do 
endividamento [26]. Neste cenário são levadas a ponderar o 
valor dos benefícios fiscais e os custos que envolvem as 
dificuldades financeiras, além de eventuais custos de falência. 
Dívida pode ser substituída por capital próprio e este 
novamente por dívida, até que a empresa tenha seu valor 
maximizado havendo, portanto, uma estrutura ótima de capital 
[27]. A maximização do valor ocorre ao se atingir um ponto de 
equilíbrio na estrutura ótima de capital, em que os benéficos 
originados pelas dívidas igualam-se aos custos marginais 
também originados por estas. Portanto, as empresas identificam 
seu nível ótimo de endividamento, considerando os benefícios 
e os custos advindos de cada unidade monetária adicionada à 
dívida [13]. 

A ocorrência de assimetria de informações entre os 
administradores da empresa e o mercado em geral, postulando 
que os primeiros têm mais informações a respeito da empresa 
podendo, portanto, melhor precificar a ação é o foco da teoria 
de mesmo nome [27]. Dessa forma, o custo para os acionistas 
atuais de emitir ações em uma barganha de preços pode ser 
maior que o valor presente líquido dos investimentos e tal 
modalidade seria preterida em favor da captação de dívidas. 

A assimetria de informações é um dos pontos de origem da 
teoria do Pecking Order, ou hierarquia das fontes de 
financiamento. Nesta teoria, a firma não tem um valor alvo de 
dívida definido, mas segue uma ordem preestabelecida em que: 
(1) primeiramente opta pelo financiamento interno, ajustando 
os índices de pagamentos de dividendos às oportunidades de 
investimentos; (2) caso o financiamento externo seja 
necessário, opta pelo caminho mais seguro emitindo dívida por 
meio de títulos simples, podendo migrar posteriormente para 
títulos híbridos (por exemplo, conversíveis em ações) e; (3) 
emissão de ações como último recurso [26].  
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 Embora apresentem semelhanças, as teorias se diferem 
quando comparadas em aspectos básicos. Na teoria do Pecking 
Order, por exemplo, para obter lucros maiores a empresa não 
pode possuir grandes dívidas, pois, isso acarretaria em uma 
maior divisão dos lucros internos. Já a teoria do Trade-off  
afirma que quanto maior o lucro, maior pode ser o 
endividamento da empresa, visto que em caso de 
endividamento existem benfícios fiscais. 

Estudos mais recentes da teoria do Pecking Order  mostram 
que outros fatores devem ser considerados em uma análise no 
mercado brasileiro, devido a altas taxas de juros e linhas 
diferenciadas de financiamento [1]. Ainda no contexto nacional 
[23], ressalta-se a dificuldade de acesso ao crédito financeiro, 
com as elevadas taxas de juros, resultado de políticas 
monetárias restritivas. Assim, o crédito de curto prazo, para 
empresas de pequeno a médio porte, é de difícil contratação. 
Mesmo com programas de subsídios de órgãos de fomento, 
tipo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social) tais oportunidades são escassas e contam ainda com 
elevados juros, quando comparados ao mercado internacional. 
Na definição do percentual indicativo de nível elevado de 
dívida, para fins desta pesquisa, os fatores acima foram 
considerados. 

 

III. METODOLOGIA 

 

O trabalho se caracterizou como quantitativo devido ao uso 
de dados secundários originados das empresas participantes do 
estudo. A amostra final foi composta por 71 empresas de 
capital aberto brasileiras que realizaram emissão de ações entre 
2012 e 2018, caracterizando-se, portanto, como não 
probabilística. Os dados foram coletados principalmente na 
base de dados Economatica®, além dos sítios eletrônicos das 
empresas participantes da pesquisa ou órgãos supervisores do 
mercado de capitais, principalmente a CVM, além do sítio 
eletrônico da B3. 

 Para verificação das hipóteses desta pesquisa foram 
utilizados dois índices. O primeiro índice é conhecido como 
endividamento geral que, de acordo com [10], pode ser 
entendido como o grau em que a empresa utiliza capital de 
terceiros ou, de outra forma, sua alavancagem financeira. É 
definido como o quociente do total de capital de terceiros, em 
relação ao total dos ativos. O segundo índice é o payout, 
relacionado à porcentagem do lucro líquido distribuído aos 
acionistas. É definido como o quociente entre os dividendos 
distribuídos e o lucro líquido do exercício indicando a 
proporção de recursos próprios, provenientes das decisões de 
retenção de lucros, utilizados pela empresa em suas atividades. 
Baixos índices de payout indicam normalmente elevada 
importância à decisão de reter lucros como uma das fontes de 
financiamento da empresa [5]. 

Visando responder ao problema de pesquisa que este estudo 

se propôs a investigar  foram elaboradas as seguinte hipóteses 

excludentes: H0 - as empresas que emitiram ações na B3 no 

período de 2012 a 2018 apresentavam uma estrutura de capital 

condizente com a teoria do Pecking Order, demonstrando certo 

esgotamento das demais fontes de recursos: lucros retidos e 

endividamento versus; H1: as empresas que emitiram ações na 

B3 no período de 2012 a 2018 não apresentavam uma estrutura 

de capital condizente com a teoria do Pecking Order, 

demonstrando não ter esgotado ainda as demais fontes de 

recursos: lucros retidos e endividamento. 

Foram utilizadas ferramentas de estatística descritiva e 

inferencial para analisar os dados e responder o problema de 

pesquisa proposto, considerando a amostra total de 71 

empresas. 
 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da coleta de dados referente as emissões de ações, 
obtidos no sitio eletrônico da B3, foram identificadas 74 
emissões de ações, tanto na modalidade IPO quanto Follow-on, 
no período de 2012 a 2018. Para os cálculos do nível de 
endividamento e o índice de payout das empresas emissoras de 
ações, os dados necessários foram coletados principalmente na 
base de dados Economatica® e complementados nos sítios 
eletrônicos das empresas, em alguns casos. No cálculo dos 
índices foi considerado ainda a posição financeira do ano 
imediatamente anterior ao da emissão das ações, com base em 
31 de dezembro, de modo a verificar a situação das empresas 
em termos do esgotamento do uso das fontes, de acordo com a 
Teoria do Pecking Order. 

A partir das 74 emissões identificadas, foram excluídas da 
amostra 3 empresas que não possuíam dados referentes ao 
endividamento ou à distribuição de dividendos, restando 71 
empresas na composição da amostra final, sobre a qual foram 
realizadas as análises. Não houve, no período, repetição de 
emissão de ações por nenhuma das empresas consideradas. 

 

A. Análise descritiva e testes de comparação de médias e 

mediana 

A análise descritiva foi feita com base em cálculo de 
medidas de posição (média e mediana), dispersão (desvio 
padrão) e análise gráfica (histograma). Todas as análises 
estatísticas, sejam descritivas ou inferenciais, deste trabalho são 
suportadas por [16]. 
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Indice de 

Endividamento (%) 

Indice de 

Payout

Média 32,0 0,4

Desvio Padrão 17,4 0,8

Mediana 34,4 0,2

Mínimo 0,0 0,0

Máximo 66,1 5,2
 

Tabela 1 – Análise descritiva dos índices de Endividamento e 
Payout das 71 empresas analisadas 

 

 

Figura 1 – Histograma do Endividamento (%)  

 

 

 

 

 

Figura 2 – Histograma do Payout (excluindo o máximo de 
5,2) 

 

Observa-se que dentre as 71 empresas a média de 
endividamento foi de 32,0% com desvio de 17,4%. O 
histograma indica que a maior concentração está entre 20% e 
45%, com mais da metade das empresas neste intervalo. A 
faixa com maior concentração foi de 40% a 45% com 11 
empresas, seguida pela faixa de 30% a 35% com 9 empresas. 

Destaca-se que 6 empresas tiveram 0% de endividamento e o 
valor máximo encontrado foi de 66,1%.   

Na análise do índice de payout a média foi de 0,4 com 
desvio de 0,8. O histograma indica concentração entre 0 e 0,5, 
sendo que 29 (40,8%) das empresas não pagaram dividendos 
ou seja, apresentaram índice zero. O valor mínimo referente ao 
índice de payout é de 0 e o máximo observado é 5,2, o que 
corresponde a 5,2 vezes o lucro líquido do período, valor 
distante dos padrões normais de distribuição de dividendos das 
empresas e que foi excluído na elaboração do histograma para 
facilitar a análise. A mediana de 0,2 encontra-se abaixo da 
média, devido ao elevado número de empresas que não 
distribuíram dividendos, indicando uma distribuição 
assimétrica.  

Entende-se que quanto maior for a participação de dívidas 
na estrutura de capital, maior será o risco da empresa [6]; por 
outro lado, devido ao menor custo dos fundos de terceiros em 
relação aos fundos próprios, seu custo total de capital tende a 
ser menor. 

Neste estudo, as empresas com índice de endividamento 
igual ou superior a 45% foram consideradas como as que 
atendem ao critério da teoria do Pecking Order, levando em 
conta as condições desfavoráveis de obtenção de crédito da 
economia brasileira, tanto com relação ao risco de 
inadimplência quanto com relação aos altos níveis de taxas de 
juros desse mercado, já citados. Também foram observados 
neste arbitramento de 45% os resultados da análise descritiva.   
Desta forma, tem-se que 17 empresas apresentaram-se no nível 
de endividamento considerado adequado para buscar a fonte de 
recursos da emissão de ações. 

 

% 

Endividamento
N Média Desvio Mediana

Até 45% 53 0,44 0,84 0,15

Acima de 45% 17 0,39 0,55 0,05

 

Tabela 2 – Análise descritiva do índice de Payout segundo as 

faixas de endividamento definidas 

Buscando responder às hipóteses deste estudo foi 

feita a análise do índice de payout para os grupos de empresas 

com maior e menor endividamento. O objetivo é verificar se 

empresas com menor endividamento distribuem mais 

dividendos apresentando, desta forma, um índice de payout 

maior uma vez que ainda dispõem de outras fontes de 

financiamento segundo a teoria do pecking order. A Tabela 2 

mostra a análise descritiva dos dois grupos segundo o índice 

de payout e observa-se que a média e a mediana do grupo com 

menor endividamento são menores, o que vai contra a teoria. 

Posteriormente foi feito um teste de comparação de 

médias entre os dois grupos. Como a hipótese de normalidade 

foi rejeitada para os dois grupos (p-valor=0, tanto no teste K-S 

como no de Shapiro-Wilks) optou-se por testes não 

paramétricos que não pressupõem que os dados sejam 
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provenientes de uma população normal. Para a comparação de 

médias foi realizado o teste de Mann-Whitney, que é um teste 

não paramétrico equivalente ao teste t com 2 amostras que 

pressupõe normalidade e, para a comparação de medianas foi 

realizado o teste da mediana de Mood.  

Ambos os testes indicaram a não rejeição da hipótese 

nula de que tanto a média (p=0,848 no teste de Mann-

Whitney) quanto a mediana (p=0,577 no teste da mediana de 

Mood) os resultados são iguais. Portanto, segundo os testes, 

não há diferença entre o índice médio e mediano de 

pagamento de payout entre os grupos. Este resultado, como já 

sugeria a análise descritiva, não confirma a teoria do pecking 

order.  

Dando continuidade à análise do índice de payout em 

relação ao endividamento, arbitrou-se o percentual de 25% de 

distribuição de dividendos como o limite máximo para o 

enquadramento das empresas na TPO, visto a teoria considerar 

que primeiro deve-se utilizar os recursos internos da empresa, 

no caso o reinvestimento dos lucros, para depois lançar mão 

das outras alternativas de captação de recursos: dívida, e 

emissão de ações. Este percentual (25%) decorre de análise da 

tabela 3, e corresponde ao percentual mínimo obrigatório 

exigido por lei [12]. 

 

Escala percentual 

indice de payout

Quantidade de 

empresas

Percentual de 

empresas

Percentual 

Acumulado

Não distribuem 29 40,85% 40,85%

1% - 25% 11 15,49% 56,34%

25% - 35% 6 8,45% 64,79%

35% - 50% 6 8,45% 73,24%

50% - 75% 6 8,45% 81,69%

Acima de 75% 13 18,31% 100,00%  

Tabela 3 – Escala percentual do índice de payout 
(dividendos pagos divididos pelo lucro líquido) da amostra de 
empresas que realizaram emissão de ações no período. 

 

Assim, tem-se que 40 empresas, 56,34% da amostra, 

atendem a esse requisito, corroborando com a teoria em 

estudo. De outro lado, 31 empresas, 43,67% da amostra, 

distribuíram dividendos acima do parâmetro considerado, 

contrariando os preceitos da teoria do pecking order. 

Com base nas categorias de endividamento e payout 
determinadas foi elaborada a tabela 4, onde foi realizada uma 
divisão entre as empresas que se encaixam no modelo proposto 
pela teoria segundo os dois pressupostos adotados (categorias 
de endividamento e categorias de payout), demonstrando um 
nível de endividamento elevado e um índice de payout 
reduzido, e as empresas que não se encaixam nesse modelo, 
apresentando um nível de endividamento mais baixo ou alta 
distribuição de dividendos, acima do mínimo exigido por lei, 
no período anterior ao seu processo de emissão de ações. 

Escala percentual 

de endividamento

Escala percentual 

indice de payout

Quantidade de 

empresas

Percentual de 

empresas

Maior ou igual a 45% Menor ou igual a 25 % 10 14,09%

Menor ou igual a 44 % Maior ou igual a 25% 61 85,92%  

Tabela 4 – Escala percentual de endividamento e índice de 
payout da amostra de 71 empresas que realizaram emissão de 
ações no período de 2012 a 2018. 

Observa-se que das 71 empresas analisadas, apenas 10 

empresas, 14,09% da amostra, atendem aos padrões propostos 

pela pesquisa quanto à hierarquia de investimentos que a 

teoria do pecking order supõe, possuindo um nível de 

endividamento igual ou superior a 45% e um índice de payout 

de até 25%. Este índice, 14,09%, foi considerado baixo para 

atender plenamente aos pontos da teoria, na amostra e período 

estudados. 

Por fim, cabe ressaltar que 61 empresas, 85,92% da 

amostra, não seguem a teoria da teoria do Pecking Order, seja 

por apresentarem um nível de endividamento baixo ou uma 

distribuição de dividendos elevada. 

 

V. CONCLUSÃO 

O estudo avaliou se empresas brasileiras que 

realizaram emissões de ações no período de 2012 a 2018 

apresentavam uma estrutura de capital condizente com a teoria 

do Pecking Order, demonstrando, ou não, certo esgotamento 

das demais fontes de recursos: lucros retidos e endividamento.  

A análise descritiva e inferencial da totalidade das 71 

empresas avaliadas, segundo categorias de maior e menor 

endividamento, indicou que os índices de payout são iguais, 

ou seja, não foi rejeitada a hipótese de igualdade da média e 

mediana. Desta forma a teoria do Pecking Order não se 

confirmou para estas empresas.  

A análise das empresas segundo as categorias de 

endividamento e de payout arbitradas, indicou que apenas 10 

(14,09%), dentre as 71 empresas avaliadas, se enquadra na 

teoria abordada. Sendo assim a teoria não foi confirmada pela 

maior parte das empresas da amostra considerada.  

Uma hipótese a se considerar sobre a distribuição de 

dividendos seria a necessidade de remunerar os acionistas, o 

que impediria o pleno cumprimento das premissas da teoria, 

ressaltando que o número de empresas que não atenderam a 

este requisito foi menor. Quanto ao endividamento, um motivo 

do não cumprimento da teoria da pecking order pode ser 

decorrente das elevadas taxas de juros e dificuldades de acesso 

ao crédito presentes no mercado brasileiro [2]. Sendo assim 

supõe-se que haja uma tendência na migração precoce para a 

abertura de capital ou emissão de novas ações antes do 

esgotamento por completo da capacidade de endividamento e 

da retenção de lucros, devido a esses fatores, que podem ser 

abordados por estudos complementares.  
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Portanto não é possível afirmar que a hipótese H0 

tenha sido atendida, predominando o descrito na hipótese 

alternativa H1, onde as empresas não apresentaram uma 

estrutura de capital aderente à teoria do Pecking Order.  

É importante reforçar, entretanto, o alcance limitado 

dos resultados aqui apresentados, os quais podem ser 

aprofundados por pesquisas subsequentes com amostras de 

empresas que permitam análises mais robustas e significativas 

abordando por exemplo, setores distintos e características 

específicas do mercado de crédito brasileiro. 
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