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Resumo 

O projeto propõe que há uma relação entre tendências comportamentais e tomadas de decisões dentro das áreas 
financeiras de empresas, e que essa relação possa ser explicada e prevista, como são as variáveis dependentes de 

uma tomada de decisão financeira. 

 
Palavras-chave: 

Estrutura de Capital, Finanças Comportamentais, Processo Decisório. 

 

  Introdução  
 

Independentemente de sua formação estrutural de uma 
empresa, todas estão inseridas na mesma sociedade, com 
a mesma política, mesma economia, e mesmo ambiente 
onde estão vulneráveis a infinitos acontecimentos, internos 
ou externos a empresa, que podem influenciar na sua 
gestão financeira. Sobre questões variáveis dependentes, 
há estudos que quantificam os riscos e os tornam 
numéricos para que sejam, assim, previstos quando se faz 
um planejamento financeiro. Mas, em contraposição, há 
variáveis que ainda não são tão quantitativas e fáceis de 
se medir, que dizem respeito ao comportamento de um 
gestor ou de um corpo de gestores, e essas são variáveis 
que possivelmente influenciam diretamente em tomadas 
de decisões dentro da empresa. Esse projeto de pesquisa 
foi desenvolvido para que possamos entender o quanto o 
comportamento do corpo de liderança afeta as decisões 
tomadas dentro da estrutura de capital de uma empresa. 

 
  Resultados e Discussão  

 
Com os resultados da pesquisa, conseguimos perceber 
que idade e formação são variáveis que podem ter 
influência na escolha de Estrutura de Capital de uma 
empresa por parte dos diretores envolvidos nessa tomada 
de decisão. Como estudado no projeto, as variáveis 
dependentes que influenciam a EC são mais fáceis de 
serem previstas, mas como foi proposto nesse projeto, 
outros fatores podem influenciar um gestor financeiro ao 
tomar suas decisões, como sua formação, ou quanto 
tempo de experiência ele tem no seu cargo (onde entra a 
questão de overconfidence). A proposta desse projeto era 
testar a hipótese de que a EC pode ser influenciada por 
outros fatores, entre eles, os citados nessa pesquisa. 

alunos do professor me deram nas coletas de dados para 
a pesquisa. 
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  Conclusões  
 

Podemos concluir com os resultados atingidos que a 
idade e a formação de alguns diretores podem influenciar 
na tomada de decisão sobre a Estrutura de Capital de 
sua empresa. 
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