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RESUMO 
 
PELLICANI, A. D., Decisões de investimento das firmas brasileiras: assimetria de 
informação, problemas de agência e oportunidades de investimento, 130 p., Tese 
(doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 
2015. 

 
Esse trabalho tem por objetivo analisar a sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa de 356 firmas brasileiras de capital aberto no período de 1997-2010, considerando a 

estrutura de propriedade e controle. As firmas são classificadas a priori entre subinvestimento 

e superinvestimento, e reagrupadas conforme o nível de oportunidades de investimento do 

setor industrial. Com uma versão do modelo acelerador de investimento, estimado pelo 

método GMM System, o estudo mostra que essa sensibilidade poderia sinalizar oportunidades 

de investimento, problemas de agência do fluxo de caixa livre e problemas de assimetria de 

informação. Particularmente, discute-se que o superinvestimento pode ser oriundo tanto dos 

problemas de agência do fluxo de caixa livre quanto ser uma sinalização ao mercado do 

volume de oportunidades de investimento. Além disso, também é investigado se firmas com 

controle familiar, estruturadas como pirâmides e pirâmides controladas por família têm 

influência sobre o volume de recursos próprios aplicados para financiar os investimentos. As 

estimativas mostram que os investimentos das firmas consideradas com subinvestimento e 

grandes oportunidades de investimento podem não ser sensíveis ao fluxo de caixa quando o 

excesso de direito de voto sobre o direito de propriedade do maior acionista é baixo. Por outro 

lado, para as firmas consideradas com superinvestimento e poucas oportunidades de 

investimento, o controle familiar e a pirâmide controlada por família poderiam intensificar 

essa sensibilidade, caso o controlador detenha níveis extremos de excesso de controle. Esse 

estudo proporciona evidências de que a maior aplicação de recursos próprios nos 

investimentos das firmas com superinvestimento e grandes oportunidades de investimento 

seria, principalmente, uma característica de firmas familiares com o menor desvio entre o 

direito de voto e o direito de propriedade. Como uma análise adicional, o presente estudo 

investiga se a relação entre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e o excesso de 

controle do maior acionista é não linear. Os resultados estimados evidenciam a não 

linearidade dessa relação, exceto para as firmas piramidais familiares classificadas com 

superinvestimento e poucas oportunidades de investimento.  

 

Palavras-chave: Subinvestimento. Superinvestimento. Problemas de agência. Assimetria de 

informação. Oportunidades de investimento. 



 
 

ABSTRACT 
 

PELLICANI, A. D., Investment decisions of Brazilian firms: asymmetric information, 
agency problems and investment opportunities, 130 p., Thesis (PhD’s degree) – 
Engineering School of São Carlos, University of São Paulo, São Carlos, 2015. 

 
 

This study investigates the investment-cash flow sensitivity of a sample of 356 

Brazilian listed firms on the period of 1997-2010, considering the ownership and control 

structure. Firms are grouped into underinvestment and overinvestment, and re-classified 

according to industrial investment opportunities. Using a version of the accelerator investment 

model, estimated by the System GMM, the results show that the investment-cash flow 

sensitivity may indicate asymmetric information, investment opportunities and agency 

problems of free cash flow. Specifically, it is discussed that the overinvestment may be 

signaling high investment opportunities or agency problems of free cash flow. The purpose of 

this study is also investigate whether family control, pyramidal ownership structure, and 

pyramidal controlled by families (pyramidal-family firms) can influence the level of internal 

capital used to finance investments. The results show that the investment of underinvestment 

firms with high industrial investment opportunities may be not sensitive to cash flow when 

the excess of control rights over cash flow rights of the largest ultimate shareholder is lower. 

However, for overinvestment firms with low industrial investment opportunities, the family 

control and pyramidal-family may intensify the investment-cash flow sensitivity when the 

excess of control rights is high. For lower levels of excess of control rights, the results support 

that higher investment-cash flow sensitivity of overinvestment firms with high industrial 

investment opportunities may signal profitability potential of family firms. As an additional 

analysis, it is also investigated whether the relationship between investment-cash flow 

sensitivity and the excess of control rights is non-linear. The results confirm the non-linearity 

of this relationship, except to pyramidal-family firms into the overinvestment group with low 

industrial investment opportunities.  

 

Keywords: Underinvestment. Overinvestment. Agency problems. Asymmetric information. 

Investment opportunities.  
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1. I�TRODUÇÃO 

 

 

Como e quando as firmas empreendem novos projetos de investimento? A imperfeição 

do mercado interfere nas decisões de investimento? O uso de recursos próprios nos 

investimentos é uma consequência dos conflitos de interesse entre gestores e acionistas, e 

entre controladores e acionistas minoritários? Essas questões, e muitas outras, estão 

constantemente presentes nos estudos de finanças corporativas sobre as decisões de 

investimento das firmas. De acordo com o modelo q de Tobin, as decisões de investimento 

são determinadas unicamente pelas oportunidades de investimento da firma, a qual investiria 

conforme o benefício proporcionado pelo investimento (MODIGLIANI, MILLER, 1958; 

HAYASHI, 1982). Os gestores obteriam financiamento para projetos com valor presente 

líquido positivo, e o retorno proporcionado pelo investimento cobriria tanto as despesas com o 

financiamento (juros) quanto resultaria em retorno aos investidores. Entretanto, a literatura 

reconhece a possibilidade de que as decisões de investimento sejam afetadas por outros 

fatores, que não sejam somente as oportunidades de investimento. A presença de risco moral e 

da seleção adversa, por exemplo, podem afetar estas decisões devido aos problemas oriundos 

da assimetria de informação entre a firma e os investidores.  

Sob o ponto de vista do risco moral e da seleção adversa, Jensen (1986) argumenta 

que gestores têm incentivos para perseguir benefícios próprios, investindo em projetos que 

não necessariamente favorecem os interesses dos acionistas. Dessa forma, na presença de 

assimetria de informação, os detentores de recursos têm dificuldades em reconhecer os 

projetos de investimento menos arriscados e, por isso, poderiam racionar o capital 

(STIGLITZ, WEISS, 1981). Com o racionamento de crédito e a limitação dos recursos 

próprios, as firmas teriam que escolher qual projeto implementar, resultando em uma situação 

de subinvestimento, ou seja, a firma não realiza todos os projetos de investimento que 

gostaria. Por outro lado, quando as firmas possuem recursos próprios disponíveis, a tendência 

é aplicá-los em novos projetos de investimento, o que poderia implicar em um excesso de 

investimento, ou seja, em superinvestimento. Porém, não se pode generalizar que esse 

superinvestimento resume-se no uso de recursos próprios em projetos não lucrativos. Da 

mesma forma que gestores têm incentivos para perseguir benefícios próprios, também 

possuem incentivos para aumentar o tamanho da firma (JENSEN, 1986; STULZ, 1990) e 

investir em projetos lucrativos que visem o aumento de valor da firma.  
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Além desses fatores, grande parte da literatura empírica defende a ideia de que a 

liquidez é determinante para as decisões de investimento das firmas (FAZZARI et al., 1988; 

KAPLAN, ZINGALES, 1997; HADLOCK, 1998; ALMEIDA, CAMPELLO, 2002; 

MOYEN, 2004; CLEARY, 2006). Com base na metodologia desenvolvida por Fazzari et al. 

(1988), diversos estudos, tais como Gilchrist e Himmelber (1995), Hoshi et al. (1990), 

Schaller (1993), Hubbard (1998), têm inferido que a relação positiva entre o investimento e o 

fluxo de caixa pode sinalizar a presença de restrição financeira advinda dos problemas 

relacionados à assimetria de informação entre a firma e o mercado. Nesse caso, a existência 

de diferença entre o custo do financiamento dos investimentos pelos recursos internos e 

externos limitaria as decisões de investimento das firmas, o que resultaria no adiamento (ou 

na rejeição) dos projetos lucrativos (MYERS, MAJLUF, 1984). De acordo com essa 

explicação, a maior sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa pode ser entendida como 

um sintoma de subinvestimento, uma vez que a restrição financeira causada pela assimetria de 

informação impediria que as firmas realizassem todos os projetos de investimento 

disponíveis.  

Embora a maior sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa possa ser interpretada 

como uma evidência de problemas de assimetria de informação, estudos como os de Kaplan e 

Zingales (1997), Cleary (1999), Erickson e Whited (2000), Gomes (2001), Carpenter e 

Guariglia (2008) argumentam que essa sensibilidade também pode indicar as grandes 

oportunidades de investimento das firmas. Nessa situação, o uso elevado de recursos próprios 

nas decisões de investimento pode ser causado pela intenção das firmas de sinalizar ao 

mercado o grande volume de projetos lucrativos que possuem e, consequentemente, o seu 

potencial de rentabilidade futura.  

Ademais, há ainda uma terceira interpretação válida para a sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa, a qual pode ser tratada como um indício de problemas de 

agência relacionados ao fluxo de caixa livre. Segundo Jensen (1986), a relação positiva entre 

o investimento e o fluxo de caixa sinalizaria que gestores/grandes acionistas (insiders) 

estariam aplicando o fluxo de caixa livre em projetos de benefício pessoal, cujos objetivos são 

a manutenção de posições vantajosas na direção executiva e a expropriação de riquezas dos 

acionistas minoritários (JENSEN, MECKLING, 1976). Esse comportamento ocasionaria um 

superinvestimento, o qual refletiria os problemas de agência entre os insiders e acionistas 

minoritários, causados pelo gasto desnecessário do capital interno em projetos não lucrativos. 

Em síntese, pode-se dizer que as discussões em torno das interpretações sobre a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa geralmente são tratadas sob duas vertentes. 
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Na primeira, as interpretações se focam nas conclusões contrastantes entre Fazzari et al. 

(1988) e Kaplan e Zingales (1997), isto é, a maior  sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa seria reflexo dos problemas de assimetria de informação (restrição financeira) ou do 

potencial de rentabilidade – como observado nos estudos de Cleary (1999), Bhagat et al. 

(2005), Cleary et al. (2007), Carpenter e Guargiglia (2008), Guariglia (2008). Na segunda, é 

discutido se a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa é um indício de 

superinvestimento devido aos problemas de agência oriundos do mau uso do fluxo de caixa 

livre; ou de subinvestimento causado pelos problemas de assimetria de informação entre a 

firma e o mercado – como argumentado, por exemplo, nos estudos de Degryse e de Jong 

(2006), Pindado e de la Torre (2009), Kuo e Hung (2012). Nota-se que as duas vertentes de 

interpretações para a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa são tratadas como 

mutuamente exclusivas, ou seja, assimetria de informação entre a firma e o mercado, e o 

potencial de rentabilidade versus subinvestimento causado pela assimetria de informação 

entre a firma e o mercado, e superinvestimento oriundo de problemas de agência do fluxo de 

caixa livre. 

O objetivo do presente estudo é justamente analisar a sensibilidade do investimento ao 

fluxo de caixa considerando essas três possíveis interpretações: assimetria de informação 

entre a firma e o mercado, grandes oportunidades de investimento e problemas de agência 

gerados pelo mau uso do fluxo de caixa livre. Particularmente, discute-se que o 

superinvestimento pode ser oriundo tanto dos problemas de agência do fluxo de caixa livre 

quanto ser uma sinalização ao mercado do volume de oportunidades de investimento.  

A investigação é realizada com base em uma amostra de 356 firmas brasileiras no 

período de 1997 a 2010, utilizando uma versão do modelo acelerador de investimento, 

estimado pelo método GMM System. O critério de agrupamento adotado leva em 

consideração que firmas com grandes oportunidades de investimento podem sofrer com o 

subinvestimento devido aos problemas de assimetria de informação; ou ainda, tais firmas 

podem superinvestir, caso haja recursos disponíveis. Por outro lado, firmas com poucas 

oportunidades de investimento podem superinvestir devido aos problemas de agência 

relacionados às atividades discricionárias dos insiders; ou simplesmente, podem optar por não 

investir em determinado período por não terem grandes oportunidades de investimento. Dessa 

forma, esse estudo tem o intuito de analisar em qual dos agrupamentos os investimentos das 

firmas são mais sensíveis ao fluxo de caixa.  

Adicionalmente, o presente estudo investiga como diferentes características de 

estrutura de propriedade e controle podem impactar a sensibilidade do investimento ao fluxo 
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de caixa quando as firmas estão em situação de subinvestimento e superinvestimento. 

Especificamente, analisa-se como o controle familiar, a estrutura piramidal e o excesso de 

direito de voto sobre o direito de propriedade podem contribuir para intensificar os problemas 

de agência quando a firma tende a superinvestir. Da mesma forma, é investigado se tais 

características poderiam amenizar os problemas de assimetria de informação que levariam ao 

subinvestimento. Como grande parte das firmas brasileiras controladas por família são 

estruturadas como pirâmide, a análise é estendida para as firmas piramidais familiares.  

Esse trabalho contribui para a literatura de diversas formas. Primeiro, analisa-se as 

decisões de investimento das firmas brasileiras, um mercado pouco explorado. Os estudos 

sobre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa se concentram em mercados 

desenvolvidos, como nos Estados Unidos e Reino Unido, onde os conflitos de agência 

estariam presentes entre gestores e acionistas. Claessens e Yurtoglu (2013) e Fan et al. (2011) 

destacam a necessidade de trabalhos empíricos sobre finanças corporativas e governança em 

países emergentes. Recentes estudos têm investigado as decisões de investimento nesses 

países em desenvolvimento, sendo que muitos deles se baseiam em uma amostra de firmas do 

leste asiático (DING et al., 2010; KUO, HUNG, 2012; WEI,  ZHANG,2008). O presente 

estudo se torna inédito ao considerar uma amostra de firmas brasileiras e investigar a relação 

entre o investimento e o fluxo de caixa em diferentes estruturas de propriedade e controle sob 

a ótica do subinvestimento e superinvestimento.  

Segundo, esse estudo contribui para a literatura ao mostrar que a classificação a priori 

entre subinvestimento e superinvestimento pelo resíduo do modelo de investimento, como o 

realizado por Richardson (2006) e Biddle et al. (2009), pode falhar em detectar as firmas com 

superinvestimento relacionado aos problemas de agência do fluxo de caixa livre. A estratégia 

utilizada no presente estudo leva em consideração o potencial de oportunidades de 

investimento do setor industrial dentro de cada um desses grupos de firmas. Teoricamente, 

isso possibilitaria distinguir os efeitos da assimetria de informação do potencial de 

rentabilidade futura, contribuindo para a literatura de subinvestimento e para a discussão em 

torno da crítica de Kaplan e Zingales (1997) ao trabalho de Fazzari et al. (1988). De forma 

análoga, essa estratégia ajudaria a diferenciar os efeitos dos problemas de agência do fluxo de 

caixa dos efeitos de sinalização do volume de oportunidades de investimento das firmas com 

superinvestimento.  

Terceiro, nesse estudo o efeito do fluxo de caixa é diferenciado de acordo com a 

estrutura de propriedade e controle dentro de cada agrupamento de subinvestimento e 

superinvestimento. Mais precisamente, verifica-se como a sensibilidade do investimento ao 
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fluxo de caixa pode ser diferente entre firmas familiares e não familiares, entre firmas 

piramidais e com estrutura direta (não piramidais) e, entre firmas piramidais familiares e 

demais firmas. O impacto de cada uma dessas características de propriedade sobre a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa é novamente analisado conforme o nível de 

excesso de direito de voto do maior acionista. Essa reanálise é de fundamental interesse, uma 

vez que, com exceção aos estudos de Pindado et al. (2011) e de Kuo e Hung (2012), os 

estudos anteriores não analisam o impacto do controle familiar nas decisões de investimento 

conforme o nível de concentração de direito de voto do maior acionista. Essa crítica também 

se estende a estrutura de propriedade piramidal e piramidal familiar. Especificamente, pode-se 

dizer que os estudos anteriores não analisam o impacto da estrutura piramidal (e piramidal 

familiar) sobre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa considerando o nível de 

direito de voto e de direito de propriedade do maior acionista. Com isso, focando-se nas 

firmas familiares, piramidais e piramidais familiares, esse estudo estende os trabalhos que 

consideram apenas o efeito da propriedade dos insiders sobre as decisões de investimento, tal 

como Hadlock (1998), Pawlina e Renneboog (2005). Estende também aqueles que abordam a 

concentração de propriedade, mas não a natureza do maior acionista (GOERGEN, 

RENNEBOOG, 2001; WEI, ZHANG, 2008); e, aqueles que consideram a concentração de 

propriedade e a natureza do maior acionista, mas não levam em conta se a firma pertence a 

uma estrutura piramidal (PINDADO et al., 2011; KUO, HUNG, 2012). Particularmente, o 

presente estudo pode representar um avanço na literatura da sensibilidade do investimento ao 

fluxo de caixa ao analisar a influência da estrutura de propriedade e controle quando as firmas 

são agrupadas a priori conforme a situação de subinvestimento e superinvestimento. 

Quarto, a literatura tem inferido uma relação não linear entre a sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa e a propriedade dos insiders (HADLOCK, 1998; PAWLINA, 

RENNEBOOG, 2005). Ressalta-se que são poucos os estudos que investigam o 

comportamento da sensibilidade em função dos direitos de voto e de propriedade do maior 

acionista último. Nesse contexto, pode-se citar o estudo de Wei e Zhang (2008), o qual infere 

a presença de superinvestimento nas firmas do leste asiático com base na relação entre a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa, o direito de propriedade e o desvio entre o 

direito de voto e o direito de propriedade do maior acionista último. Com a metodologia 

adotada para a classificação a priori das firmas, o presente estudo colabora com a literatura ao 

mostrar que o comportamento da sensibilidade em função do excesso de controle do maior 

acionista último em cada grupo de interesse pode não ser linear. Especificamente, para as 

firmas com subinvestimento e grandes oportunidades de investimento, a relação entre a 
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sensibilidade e o excesso de controle do maior acionista pode ser descrita por uma função de 

grau quatro. Já para as firmas com superinvestimento e poucas oportunidades de 

investimento, tal relação é descrita por uma função cúbica com tendência decrescente. 

Evidencia-se ainda que a função polinomial que descreve essa relação pode diferir de acordo 

com a estrutura de propriedade. Somente quando se restringe a análise para as firmas 

piramidais familiares com superinvestimento e poucas oportunidades de investimento pode-se 

dizer que aumentos no excesso de direito de voto do maior acionista elevam o uso de recursos 

próprios nos investimentos (relação linear).  

Por fim, ressalta-se que esse estudo considera a metodologia estatística para dados em 

painel, o que permitiria o controle das características individuais de cada firma. Isso significa 

que esse estudo considera, no processo de estimação dos modelos, as características 

intrínsecas de cada empresa, como por exemplo, cultura e estratégia administrativa e 

habilidade dos gestores. Essas características não são observáveis pelo pesquisador, mas 

podem influenciar significativamente as decisões de investimento das firmas. O uso da 

metodologia para dados em painel reduz o risco de se obter estimativas viesadas, que 

poderiam comprometer as conclusões desse trabalho. Ademais, a adoção do estimador GMM 

System de Blundell e Bond (1998) é importante para o controle dos problemas de 

endogeneidade causados pela inclusão da variável dependente defasada como explicativa no 

modelo de investimento e pelas variáveis de estrutura de propriedade e controle. 

Esse trabalho está organizado em cinco capítulos, sendo o primeiro referente a essa 

introdução. No segundo capítulo é realizada uma revisão de literatura sobre as decisões de 

investimento das firmas, apresentando os argumentos teóricos sobre as imperfeições no 

mercado e discutindo-se as interpretações sobre a sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa. O terceiro capítulo conduz a metodologia, no qual é apresentado o critério de 

agrupamento a priori das firmas. Nesse capítulo ainda é exposto os modelos empíricos de 

investimento, a metodologia estatística aplicável à estimação dos parâmetros, construção da 

amostra e das variáveis utilizadas no estudo. No capítulo quatro, os resultados obtidos são 

apresentados e discutidos. Finalmente, no capítulo cinco, apresenta-se as conclusões desse 

estudo.  

 

 

  



 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Nesse capítulo, discute-se como o mercado é imperfeito e como essa constatação 

influenciou os estudos sobre as decisões de investimento. Primeiramente, na seção 2.1, são 

apresentados alguns dos fatores que podem gerar tais imperfeições, como por exemplo, a 

assimetria de informação. Nessa seção, abordam-se os principais aspectos teóricos do 

comportamento do investimento e o estudo de Fazzari et al. (1988), o qual relaciona a 

presença de assimetria de informação com a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. 

Na seção 2.2, discute-se os trabalhos que indicam a relação positiva entre o investimento e o 

fluxo de caixa como originária de um erro de medida do modelo q de Tobin e aqueles que 

contestam o critério de agrupamento a priori utilizado por Fazzari et al. (1988) para mensurar 

o potencial de assimetria de informação. Especificamente, na seção 2.2, estão concentrados os 

estudos cujo foco reside na discussão de que a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa 

possa ser interpretada como uma evidência de problemas de assimetria de informação ou do 

potencial de rentabilidade futura. Na seção 2.3 adiante, são apresentados os estudos que 

defendem a relação positiva entre o investimento e o fluxo de caixa como um indício de 

problemas de agência, gerados pelo uso indevido de recursos próprios em projetos não 

lucrativos. Essa seção aborda os estudos que tratam a sensibilidade do investimento ao fluxo 

de caixa como um sintoma de subinvestimento causado pelos problemas de assimetria de 

informação, ou de superinvestimento relativo aos problemas de agência. Por fim, a última 

seção aborda os trabalhos sobre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa com foco 

nas firmas brasileiras. 

 

2.1 As decisões de investimento e a assimetria de informação 

 
  

Questões envolvendo as decisões de investimento das firmas têm sido frequentemente 

discutidas nos estudos sobre finanças corporativas. Como a realização do investimento 

agregado é um componente macroeconômico essencial para o crescimento econômico 

(KALATZIS, AZZONI, 2009), entender como as firmas viabilizam o investimento e os 

fatores que o restringem se tornam de fundamental importância para o desenvolvimento de 
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um país. Inicialmente, as teorias analisavam as decisões de investimento considerando as 

firmas como um bloco único, em que a heterogeneidade entre as firmas era irrelevante. Além 

disso, as teorias consideravam as decisões de investimento simplesmente como a decisão de 

investir quando o retorno fosse superior ao custo de oportunidade de capital.  O trabalho de 

Modigliani e Miller (1958), por exemplo, supõe a existência de uma relação independente 

entre as decisões de investimento e a estrutura financeira, baseando-se numa conjectura de 

mercado perfeito onde o custo do financiamento via capital próprio seria equivalente ao custo 

do capital externo.  

A suposição de Modigliani e Miller nesse estudo se torna refutável, uma vez que 

existem diversas razões, tais como, custos transacionais e de falência, indicando a imperfeição 

do mercado. O trabalho seminal de Akerlof (1970) contribui para a hipótese de mercado 

imperfeito ao demonstrar a existência de assimetria de informação no mercado. Essa 

assimetria ocorre quando o nível de informação entre as partes relacionadas por um contrato é 

diferente, ou seja, uma das partes detém informação privilegiada que gera benefícios 

adicionais não compartilhados com a outra parte do contrato. No caso corporativo, os gestores 

podem não divulgar aos investidores (credores e acionistas externos, por exemplo) os 

conhecimentos específicos do projeto de investimento e dos prospectos financeiros da firma. 

Assim, com a imperfeição do mercado, a incerteza se torna presente tanto no retorno dos 

investidores quanto na aplicação do capital no projeto de investimento (risco moral).1 

A assimetria de informação entre a firma e o mercado também enquadra-se no 

problema de seleção adversa, que ocorre quando detentores de recursos têm dificuldade em 

reconhecer os projetos de investimento de menor risco dentre uma gama variada de projetos. 

O estudo de Stiglitz e Weiss (1981) traz importantes contribuições quanto ao comportamento 

dos credores na presença de assimetria de informação ao sugerir que, em equilíbrio, o 

mercado de crédito pode ser um “racionador de crédito”. Neste caso, é suposto a existência de 

um excesso de demanda por financiamento de projetos de investimento e a incapacidade dos 

credores em distinguir entre os “bons” e “maus” pagadores (firmas menos e mais arriscadas, 

respectivamente). Uma forma proposta para aliviar os efeitos da seleção adversa é o controle 

da taxa de juros sobre a dívida. Stiglitz e Weiss (1981, p.387) fazem a seguinte 

exemplificação: suponha a existência de dois grupos de firmas tomadoras de empréstimo, 

sendo o primeiro designado como o grupo avesso ao risco, com interesse em obter 

                                                
1 Risco moral é um termo utilizado para descrever as diversas maneiras como os gestores podem não atuar em 
função dos melhores interesses da firma. Tirole (2006) divide o risco moral em quatro categorias: (1) esforços 
insuficientes; (2) investimentos extravagantes; (3) estratégias entrenchments e (4) auto-negociação (self dealing). 
Cada categoria será melhor apresentada na seção 2.3. 
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financiamento a uma taxa de juros inferior ou igual a r1; e o segundo grupo favorável ao risco 

disposto a conseguir o empréstimo a qualquer custo r2, sendo .12 rr >  Ao limitar a taxa de 

juros em r1, tanto o grupo avesso quanto o favorável ao risco estão dispostos a requisitar o 

empréstimo. Nesse intervalo limitado por r1, o lucro esperado dos credores tende a aumentar 

conforme a elevação da taxa de juros. Quando essa taxa for superior a r1, somente o grupo 

favorável ao risco se mantém disposto a obter o financiamento, entretanto, esse é o grupo 

mais arriscado, que não necessariamente oferece o melhor retorno aos credores devido ao 

risco de falência. Dessa forma, ao estabelecer a taxa de juros em r1, um excesso de demanda 

por financiamento seria gerado, causando um racionamento de crédito. Assim, esse limitante 

intensificaria a competitividade entre as firmas pelo financiamento, fazendo-as reduzir a 

assimetria de informação e os efeitos da seleção adversa. Por outro lado, se a taxa de juros for 

limitada a valores superiores a r2, firmas favoráveis ao risco teriam maior preferência sobre a 

concessão de empréstimos, resultando em uma restrição de crédito para as firmas menos 

arriscadas. 

O comportamento modelado por Stiglitz e Weiss (1981) é ampliado para o mercado 

de ações no estudo de Greenwald et al. (1984), cujo principal enfoque é por que algumas 

firmas com restrição ao crédito não emitem ações. De acordo com o estudo, o efeito de 

incentivo proporcionado pela dívida pode ser uma das razões que inibem a obtenção de 

recursos no mercado acionário. O endividamento tende a ser utilizado como um mecanismo 

de alinhamento de interesses entre gestores e acionistas ao reduzir o fluxo de caixa livre 

disponível e os incentivos para expropriação de recursos (JENSEN, 1986). Outro benefício da 

dívida deriva do custo de falência, atuante como um incentivo para o aumento do esforço dos 

gestores e a consequente melhoria de seus desempenhos na firma.  

Ainda conforme Greenwald et al. (1984), além do efeito de incentivo, as firmas 

podem não captar recursos no mercado acionário devido ao efeito de sinalização proposto por 

Ross (1977). Sob esse efeito, a emissão de ações é vista como uma sinalização de problemas 

internos da firma, dada a incapacidade de obtenção de recursos no mercado de crédito. Na 

presença de assimetria de informação, os gestores das firmas de “melhor qualidade” estariam 

dispostos a assumir níveis de endividamento a taxas de juros mais elevadas (r2), o que 

resultaria em um mercado acionário composto pelas firmas de “qualidade inferior” (mais 

frágeis financeiramente, por exemplo). Dessa forma, a emissão de ações teria uma relação 

negativa com a qualidade da firma. 

Conclusões similares são proporcionadas por Myers e Majluf (1984) ao 

desenvolverem a teoria de hierarquia do financiamento (pecking order). Essa teoria sugere 
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que a escolha inicial de financiamento dos investimentos seja realizada com o uso do capital 

próprio. O custeio dos investimentos com esse recurso evita custos transacionais associados 

ao endividamento externo e à emissão de ações, fazendo com que o custo do financiamento 

pelos próprios recursos seja inferior ao custo dos recursos externos. Entretanto, caso a firma 

não consiga financiar os projetos de investimento com estes recursos, o financiamento por 

emissão de dívida é melhor do que a emissão de ações, devido ao efeito de sinalização. 

Basicamente, a hierarquia do financiamento propõe que, sob a hipótese de assimetria de 

informação, a primeira opção da firma seja o financiamento por capital próprio, seguido por 

emissão de dívidas com menor risco, depois as de maior risco e, como último recurso, a 

emissão de ações.  

No geral, os trabalhos citados anteriormente contrariam a proposta de Modigliani e 

Miller (1958) ao demonstrar que o mercado é imperfeito e que a restrição financeira pode 

estar relacionada ao nível de recursos internos de cada firma e à assimetria de informação. A 

questão é que até então, os modelos de investimento não consideravam a possibilidade de 

algumas firmas terem níveis de fundos internos superiores ao de outras firmas. Os principais 

modelos descreviam o investimento como: (1) função das oportunidades de investimento 

geradas pela valorização de mercado dos ativos da firma (modelo q de Tobin); (2) função da 

variação no volume de vendas (modelo acelerador de vendas) e, (3) função da variação dos 

gastos de produção e do custo do capital (modelo neoclássico).  

Fazzari et al. (1988) notam a necessidade de se considerar a heterogeneidade das 

firmas e incorporar uma variável que mensure o volume de capital interno nos modelos de 

investimento. A proposta do estudo consiste em “aumentar” os modelos com a variável fluxo 

de caixa e considerar o problema de restrição financeira ao nível da firma. Isso permitiria 

analisar como diferentes tipos de firmas com diferentes regimes de liquidez aplicam seus 

recursos nos investimentos fixos. O modelo de investimento de Fazzari et al. (1988) é descrito 

na forma reduzida como: 
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em que I é a variação do estoque de capital (K) da firma i no ano t descrita pela combinação 

de uma função f de variáveis independentes (X), sendo que X permite a inclusão de variáveis 

defasadas, e de uma função g relacionada à disponibilidade de recursos internos, medidos pelo 
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fluxo de caixa (FC). Todas as variáveis são medidas em razão do estoque de capital (K) no 

início do período.2  

O estudo de Fazzari et al. (1988) é baseado na seguinte premissa: se o mercado é 

afetado por problemas de assimetria de informação que limitam as decisões de investimento, 

então tais problemas devem ser mais evidentes em firmas que retém lucratividade. Entretanto, 

se a hipótese de mercado perfeito de Modigliani e Miller (1954) é válida, então a retenção de 

lucros e o nível de recursos próprios não devem afetar os investimentos. O nível de lucros 

retidos é mensurado pela quantidade de dividendos distribuídos em razão do lucro da firma 

(dividend payout ratio) e o nível de recursos próprios é medido pelo fluxo de caixa. Assim, 

com uma maior a distribuição de dividendos, a quantidade de lucros retidos é reduzida, o que 

tenderia a amenizar os problemas de assimetria de informação e melhorar o acesso aos 

recursos externos. Em outras palavras, por hipótese, as firmas com maior distribuição de 

dividendos, ou seja, com menor assimetria de informação, são consideradas a priori menos 

restrita financeiramente.  

Com base em uma amostra de firmas manufatureiras norte-americanas no período de 

1970 a 1984, as estimativas do modelo q de Tobin “aumentado” de Fazzari et al. (1988) 

mostram que os investimentos das firmas com menor distribuição de dividendos são mais 

sensíveis ao fluxo de caixa quando comparado aos demais grupos. Como as decisões de 

investimento dessas firmas necessitam de mais capital próprio, os autores concluem que a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa pode ser um indicativo de restrição financeira. 

Além disso, visto que o menor parâmetro dessa variável é obtido para o grupo com maior 

distribuição de dividendos, os autores sugerem que a sensibilidade do investimento ao fluxo 

de caixa possa ser uma função monotonicamente crescente do nível de restrição financeira.  

Essa inferência de monotonicidade e a conclusão de que a sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa sinaliza as firmas com maior restrição financeira iniciam um 

intenso debate na literatura. Estudos como os de Kaplan e Zingales (1997), Cleary (1999), 

Ericksson e Whited (2000) e Gomes (2001), por exemplo, criticam estas conclusões ao 

argumentarem que essa sensibilidade pode indicar o potencial de rentabilidade futura das 

firmas.3 Contudo, inúmeros estudos posteriores, tais como Devereux e Schiantarelli (1990), 

Hoshi, Kashyap et al. (1991), Schaller (1993) e Gilchrist e Himmelberg (1995), obtêm 

resultados alinhados aos de Fazzari et al. (1988), os quais encontram uma maior sensibilidade 

                                                
2 O modelo em (2.1) é uma versão simplificada ao qual pode ser adaptado para qualquer um dos modelos citados 
anteriormente (neoclássico, acelerador e q de Tobin). 
3 As principais críticas serão detalhadas nas seções a seguir. 
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do investimento ao fluxo de caixa para as firmas a priori com elevado potencial de restrição 

financeira devido a uma maior assimetria de informação.  

Por fim, ressalta-se que o estudo de Fazzari et al. (1988) é marcante para a literatura  

dado que a maioria dos estudos subsequentes abandona a concepção de um modelo de 

financiamento e de investimento único, adaptável a todos os tipos de firma. Os estudos 

posteriores passam a investigar as decisões de investimento sobre diferentes aspectos, 

explorando a heterogeneidade das firmas, variações dos modelos de investimento 

“aumentado” e diversas formas de identificação da presença de assimetria de informação e da 

restrição financeira. Com isso, a literatura tem apresentado interpretações alternativas para a 

relação entre o fluxo de caixa e o investimento tais como, oportunidades de investimento e 

problemas de agência relacionados à aplicação de recursos internos em projetos de benefício 

dos gestores/grandes acionistas, os quais são apresentados nas seções a seguir.  

 

2.2 Sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa: oportunidades de investimento 
 
 
Embora o trabalho de Fazzari et al. (1988) tenha sido um marco na literatura, alguns 

estudos posteriores contestam a interpretação de que a maior sensibilidade do investimento ao 

fluxo de caixa sinalizaria as firmas potencialmente mais restritas financeiramente. Estudos 

como os de Gilchrist e Himmelberg (1995), Erickson e Whited (2000), Gomes (2001),  Bond 

e Cummins (2001), contestam a inclusão da variável fluxo de caixa no modelo q de Tobin, 

defendendo que essa sensibilidade seja oriunda de um erro de medida na proxy do q de Tobin. 

Além dessa crítica, há ainda estudos que julgam o critério de agrupamento da amostra. A 

título de exemplo, Kaplan e Zingales (1997) e Cleary (1999) argumentam que a classificação 

da amostra conforme a taxa de pagamento de dividendos pode não ser capaz de indicar as 

firmas com maior potencial de restrição financeira e, consequentemente, problemas de 

assimetria de informação. Tanto a crítica relacionada ao erro de medida do q de Tobin quanto 

a do critério de agrupamento consideram que a maior sensibilidade do investimento ao fluxo 

de caixa pode refletir as oportunidades de investimento das firmas. Para melhor discutir cada 

uma dessas duas principais críticas, essa seção será dividida em duas partes na qual a primeira 

trata da crítica quanto ao erro de medida do q de Tobin e a segunda, aborda os estudos que 

contestam o critério de agrupamento das firmas.  
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2.2.1 Erro de medida do q de Tobin 

 

O modelo q de Tobin tem por objetivo descrever o comportamento do investimento 

em função apenas das oportunidades de investimento, mensuradas pela variável q de Tobin 

médio (average q), o qual foi teoricamente modelado por Tobin (1959). Nesse caso, as 

decisões de investimento são determinadas unicamente pelo retorno do investimento e pelo 

custo de oportunidade de capital, sendo independente da estrutura financeira da firma. 

Considerando o mercado perfeito e completo, Hayashi (1982) propõe uma proxy para a 

variável Q, denominada como Q marginal, medida pela razão entre o valor de mercado da 

firma e os custos de reposição do estoque de capital.4  

Uma vez que essa proxy tem por função captar as oportunidades de investimento, o 

principal objetivo da inclusão da variável fluxo de caixa no modelo de investimento é detectar 

a dependência da estrutura financeira da firma nas decisões de investimento, e 

consequentemente, inferir a imperfeição do mercado. Como a variável Q é definida com base 

na hipótese de mercado perfeito, então, na presença de assimetria de informação, essa proxy 

pode não mensurar todas as oportunidades de investimento das firmas. Por exemplo, como 

essa proxy é construída com base no valor de mercado, e este, por sua vez, é medido pelo 

preço das ações, qualquer influência de “bolhas” no mercado acionário pode acarretar em 

erros de medida no q de Tobin (BOND et al., 2004).5 Como o volume de vendas pode refletir 

as oportunidades de investimento e o fluxo de caixa é correlacionado com esse indicador, 

então a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa pode conter informações sobre as 

oportunidades de investimento não mensuradas pelo q de Tobin. Essa constatação evidencia 

que a relação positiva entre o investimento e o fluxo de caixa poderia ser oriunda do erro de 

medida do q de Tobin (HUBBARD, 1998; GOMES, 2001).  

No intuito de solucionar os problemas relativos a essa proxy, Gilchrist e Himmelberg 

(1995) utilizam uma medida alternativa para o q de Tobin. Os autores baseiam-se em um 

conjunto de vetores autoregressivos (VAR) que, teoricamente, seriam capazes de reunir 

informações suficientes sobre as oportunidades de investimento das firmas e prever o valor 

esperado do Q marginal. Essa medida, denominada fundamental Q, independe das oscilações 

do mercado acionário e tende a distinguir o efeito sinalizador do fluxo de caixa 

                                                
4 O Q marginal é frequentemente calculado como a soma do valor de mercado e da dívida total, em razão do 
ativo total. 
5 De acordo com Bond et al., 2004, “bolhas” no mercado de ações podem influenciar principalmente os preços 
das ações de firmas pequenas e jovens, firmas que não distribuem dividendos ou firmas sem commercial papers 

e bond ratings. Tais tipos de firmas são as que geralmente apresentam maior coeficiente da variável fluxo de 
caixa nos modelos de investimento, sendo associados a um maior potencial de restrição financeira. 
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(oportunidades futuras) do seu papel de financiador de recursos (restrição financeira). 

Contudo, mesmo com a substituição do average Q pelo fundamental Q, os resultados do 

modelo de investimento reforçam os resultados de Fazzari et al. (1988) de que a sensibilidade 

do investimento ao fluxo de caixa é maior para as firmas consideradas a priori como restritas 

financeiramente.6  

Estudos como os de Bond e Cummins (2001) e Carpenter e Guariglia (2008) também 

sugerem a construção de uma nova medida para as oportunidades de investimento. O primeiro 

trabalho propõe o uso do valor presente do lucro previsto nas avaliações dos analistas de 

mercado para cada firma.7 A substituição do q de Tobin por essa nova variável torna a 

estimativa do fluxo de caixa não significativa, contribuindo para a crítica de que a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa sinalizaria o potencial de rentabilidade das 

firmas. O segundo estudo adota o número de obrigações contratuais para novos investimentos 

para mensurar as oportunidades de investimento e recomenda o uso dessa medida em 

conjunto com a proxy usual do q de Tobin (Q marginal). Carpenter e Guariglia (2008) 

concluem que o fluxo de caixa pode conter informações sobre as oportunidades de 

investimento, reconhecendo a crítica do erro de medida do q de Tobin.  

Diferentemente dos trabalhos citados cujo intuito é a apresentação de uma nova 

medida para o Q marginal, Erickson e Whited (2000) recomendam o uso do estimador GMM 

(estimador EW) com uma correção para o erro de medida da proxy usual do q de Tobin. Nesse 

estimador, informações contidas na terceira e quarta condições de momento da distribuição 

conjunta das variáveis explicativas são utilizadas para controlar a correlação existente entre o 

fluxo de caixa e o q de Tobin. Com a aplicação dessa metodologia em uma amostra de 737 

firmas manufatureiras norte-americanas, o parâmetro do fluxo de caixa se torna não 

significativo tanto para as firmas consideradas a priori restritas quanto aquelas consideradas 

não restrita financeiramente.8 A conclusão dos autores é que o uso do estimador EW 

aumentaria o poder explicativo do modelo q de investimento ao corrigir problemas de erro de 

medida do q de Tobin. Entretanto, mesmo com o uso desse estimador, estudos posteriores 

encontram parâmetros significativos para a variável fluxo de caixa no modelo de investimento 

(TSAI et al., 2014; CHEN, CHEN, 2012;  AGÇA, MOZUMDAR, 2008). Ademais, Agça e 

                                                
6 Gilchrist e Himmelberg (1995) utilizam tamanho, pagamento de dividendos, commercial papers e bond rating 

como medidas de restrição financeira.  
7 Tradução livre da expressão “discounted value of the securities analysts' earnings forecasts”. 
8 Erickson e Whited (2000) utilizam bond ratings e o tamanho das firmas para captar o potencial de restrição 
financeira. 



27 
 

Mozumdar (2008) e Almeida et al. (2010) relatam dificuldades de implementação do 

estimador, dado que as condições de identificação do modelo são difíceis de serem satisfeitas.  

Embora a literatura apresente mecanismos para contornar os problemas com o erro 

de medida do q de Tobin, ainda existem algumas situações em que tais mecanismos podem 

ser de difícil aplicação. Algumas amostras podem não dispor de informações necessárias para 

a construção da proxy usual do q de Tobin ou das demais proxies alternativas sugeridas pela 

literatura. Além disso, o mercado acionário pode ser reconhecidamente ineficiente, como o 

mercado de países emergentes, por exemplo. Estudos como Ding et al. (2012) sugerem a 

substituição da proxy do q de Tobin pela interação das variáveis binárias de setor industrial e 

de ano, e Guariglia (2008) e D’Espallier e Guariglia (2012) utilizam a taxa de crescimento de 

vendas. De acordo com Ding et al. (2012), a primeira sugestão pode ser vista como uma 

forma indireta de captar as oportunidades de investimento da firma, uma vez que essa 

interação considera a variabilidade temporal dos choques de demanda, associados a cada setor 

industrial. Já a segunda medida, a taxa de crescimento de vendas, teria condições de captar as 

oportunidades de investimento das firmas. 

Em suma, os estudos apresentados acima abordam os problemas vinculados à 

inclusão da variável fluxo de caixa como explicativa no modelo q de investimento. A 

principal questão pode ser resumida pela dificuldade de desmembrar o potencial de restrição 

financeira do potencial de rentabilidade futura da variável fluxo de caixa quando o mercado é 

imperfeito e a proxy do q de Tobin é falha. Nessa situação, a literatura tem proposto tanto a 

substituição dessa medida quanto mudanças no processo de estimação do modelo (estimador 

EW). Além do erro de medida do q de Tobin, o critério de agrupamento da amostra pode 

interferir na sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e gerar conclusões equivocadas 

quanto a presença de assimetria de informação e de restrição financeira. Os estudos que 

criticam as diferentes medidas de classificação a priori das firmas são discutidos na subseção 

a seguir. 

 

2.2.2 Critérios de agrupamento: oportunidades de investimento ou restrição financeira 

 

Após o trabalho seminal de Fazzari et al. (1988), o qual classifica a amostra 

conforme a taxa de pagamento de dividendos, vários outros surgiram no intuito de propor 

novas formas de agrupamento. Dentro do contexto dos diferentes critérios, pode-se dizer que 
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Kaplan e Zingales (1997) é a principal crítica a esse trabalho seminal.9 Estes autores 

argumentam a inexistência de razões teóricas para a sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa ser uma função monotônica da restrição financeira. A crítica é principalmente 

fundamentada na análise das 49 firmas classificadas a priori como restritas por Fazzari et al. 

(1988). A estratégia do estudo se baseia na análise dos relatórios financeiros anuais e na 

classificação conforme o desempenho operacional, as quais evidenciaram que somente 15% 

das 49 firmas poderiam sofrer com restrições aos recursos externos. Os relatórios financeiros 

das demais firmas apresentavam indícios de que os investimentos poderiam ser aumentados 

com financiamento externos ou reservas de caixa. Com base nesses resultados, o estudo 

conclui que a sensibilidade positiva do investimento ao fluxo de caixa poderia ser um 

indicativo das oportunidades de investimento.10  

Com uma amostra de 1317 firmas americanas no período de 1987 a 1994, o trabalho 

de Cleary (1999) intensifica a discussão ao encontrar resultados consistentes aos de Kaplan e 

Zingales (1997) e classificar a amostra por um índice de status financeiro (análise 

discriminante). Os resultados mostram que firmas com maior sensibilidade do investimento 

ao fluxo de caixa são as com maior liquidez e menor quantidade de dívida. Sendo assim, 

firmas com investimento mais sensível ao fluxo de caixa não poderiam ser consideradas 

restritas financeiramente.11 Houston e James (2001) encontram resultados semelhantes à 

Cleary (1999) ao estudar a relação entre restrição financeira, investimentos e dependência 

bancária (bank-dependent firms). Além disso, Cleary (2006) obtém resultados semelhantes às 

afirmações de Cleary (1999) ao utilizar uma amostra composta por sete países desenvolvidos 

no período de 1987 a 1997.  

Diante da discussão quanto a devida interpretação sobre a relação entre o fluxo de 

caixa e os investimentos, diversos estudos têm focado nos resultados contraditórios entre 

Fazzari et al. (1988) e Kaplan e Zingales (1997). Povel e Raith (2001), por exemplo, assumem 

duas interpretações de restrição financeira: a primeira baseada nos fundos internos e a 

segunda na assimetria de informação.  Na primeira, os resultados teóricos sugerem a relação 

                                                
9 Diversos estudos, como por exemplo, Hubbard (1998), Cleary (1999), Allayanis e Mozumdar (2004), Bhagat et 
al. (2005), Carpenter e Guariglia (2008), Guariglia (2008) dentre outros, descrevem o trabalho de Kaplan e 
Zingales (1997) como a crítica mais contundente ao estudo de Fazzari et al. (1988).  
10 Rebatendo as críticas, Fazzari et al. (2000) alegam que apenas classificar as firmas de acordo com o 
desempenho operacional não promove condições suficientes para identificar a presença de restrição financeira. 
Os autores também contestam a validade dos resultados dado que estes são baseados em uma pequena amostra 
de 49 firmas que poderia não sustentar a magnitude dos resultados obtidos. 
11  Em resposta a Fazzari et al. (2000), Kaplan e Zingales (2000) citam o trabalho de Cleary (1999), o qual 
considera uma amostra maior, com  1317 firmas, classificada de acordo com o status financeiro, e encontra 
resultados consistentes às suas conclusões. 
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em forma de U entre os fundos internos e os investimentos, sendo que firmas com níveis 

negativos de fundos internos exibiriam sensibilidade negativa do investimento ao fluxo de 

caixa. Na segunda interpretação, as imperfeições do mercado tendem a reduzir os 

investimentos das firmas, tornando-as mais sensíveis às flutuações do fluxo de caixa. Isso 

faria com que a sensibilidade fosse descrita por uma função monótona crescente do potencial 

de restrição financeira. Com base nestes argumentos teóricos, os autores concluem que os 

resultados contrastantes na literatura podem ser oriundos dos critérios de agrupamento 

adotados, isto é, se estão mais correlacionadas com os fundos internos, como em Kaplan e 

Zingales (1997), ou com as imperfeições no mercado (assimetria de informação), como em 

Fazzari et al. (1988).  

Allayannis e Mozumdar (2004) investigam se os resultados de Kaplan e Zingales 

(1997) e de Cleary (1999) devem-se a inclusão de firmas com dificuldades financeiras na 

amostra12. Em um primeiro momento, com uma amostra e critério de agrupamento similar ao 

realizado por Cleary (1999), mas excluindo as firmas com dificuldades financeiras, a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa estimada é positiva e significativa em todos 

os grupos de firmas consideradas restritas financeiramente. Entretanto, ao reestimar os 

modelos somente com a amostra composta por firmas saudáveis, a sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa para as firmas consideradas restritas se torna maior em relação 

à sensibilidade encontrada para as firmas a priori não restritas financeiramente. Os principais 

resultados encontrados sugerem que as conclusões contrastantes entre Fazzari et al. (1988) e 

Kaplan e Zingales (1997) poderiam ser oriundos da composição amostral. 

As estimativas de Bhagat et al. (2005) reforçam o debate em torno da composição da 

amostra promovida por Allayannis e Mozumdar (2004). De acordo com o primeiro estudo, as 

firmas em dificuldades financeiras são geralmente excluídas da amostra pois o 

comportamento de suas decisões de investimento são diferentes das firmas saudáveis. 

Investigando essa argumentação teórica, os autores classificam as firmas entre saudáveis e em 

dificuldades financeiras, sendo esse último grupo redividido em dois grupos de acordo com o 

desempenho operacional.13 Os resultados mais importantes mostram que as firmas com 

dificuldades financeiras mas com lucro operacional exibem sensibilidade positiva do 

investimento ao fluxo de caixa, sendo este resultado similar ao das firmas financeiramente 

                                                
12 Segundo Allayannis e Mozumdar (2004), firmas com dificuldades financeiras (financial distressed firms) são 
aquelas que apresentam fundos internos negativos, ou seja, não dispõem de fundos internos para a realização de 
investimentos tendo que, necessariamente, recorrer ao crédito externo. 
13 Bhagat et al. (2005) utilizam índices relativos a probabilidade de falência para diferenciar as firmas com 
dificuldades financeiras das firmas saudáveis. 
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saudáveis. Esses resultados são interpretados como uma evidência de que o comportamento 

das decisões de investimento das primeiras firmas pode não diferir do comportamento das 

firmas saudáveis. Já as firmas com dificuldades financeiras e perdas operacionais apresentam 

sensibilidade negativa do investimento ao fluxo de caixa, conforme a argumentação teórica de 

Povel de Raith (2001). Os autores explicam que este comportamento pode indicar a 

continuação das atividades da firma que, mesmo com dificuldades financeiras e com perdas 

operacionais, continuariam investindo na esperança de obter melhor desempenho operacional 

no futuro. 

Nesta mesma linha, Cleary et al. (2007) trazem considerações importantes relativas à 

composição da amostra e aos argumentos teóricos apresentados por Povel e Raith (2001). De 

acordo com os autores, resultados favoráveis a Fazzari et al. (1988) seriam obtidos se medidas 

de restrição financeira relacionadas com a assimetria de informação fossem aplicadas em uma 

amostra composta apenas por firmas saudáveis. Por outro lado, resultados semelhantes a 

Kaplan e Zingales (1997) e Cleary (1999) seriam alcançados ao combinar uma amostra de 

firmas saudáveis e de firmas em dificuldades financeiras com medidas de restrição financeira 

baseadas no nível de fundos internos, tais como medidas de desempenho ou índice de status 

financeiro. Estes aspectos teóricos são reforçados pelos resultados empíricos de Guariglia 

(2008), aplicados em uma amostra de firmas britânicas de capital aberto e fechado no período 

de 1993 a 2003. Guariglia (2008) encontra uma relação em forma de U entre a sensibilidade 

do investimento ao fluxo de caixa e o nível de fundos internos (medido pelo fluxo de caixa). 

Entretanto, uma relação monótona crescente é obtida quando a proxy de restrição financeira é 

fundamentada no acesso ao mercado externo (medido pelo tamanho das firmas). 

Em suma, nota-se a inexistência de um consenso na literatura capaz de afirmar se a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa pode identificar firmas com maior potencial 

de restrição financeira (maior assimetria de informação) ou firmas com maior potencial de 

rentabilidade futura (maiores oportunidades de investimento). De uma maneira geral, a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa pode ser entendida como uma sinalização das 

imperfeições do mercado, que limitariam as decisões de investimento das firmas com grandes 

oportunidades de investimento, fazendo-as escolher dentre os projetos lucrativos disponíveis.  

A próxima seção apresentará estudos que abordam a situação em que os insiders 

tendem a aplicar os recursos próprios, mais especificamente, o fluxo de caixa livre, em 

projetos de investimento considerados não lucrativos, cujo objetivo não é o aumento de valor 

da firma e a maximização da riqueza dos acionistas. 
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2.3 Sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa: problemas de agência 

 

Embora Fazzari et al. (1988), Kaplan e Zingales (1997) e estudos relacionados 

considerem que a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa refletiria o uso de recursos 

próprios em projetos que visam retorno positivo à firma, há estudos que defendem que essa 

sensibilidade possa sinalizar o investimento em projetos não lucrativos. Segundo Jensen 

(1986), a relação positiva entre o fluxo de caixa e os investimentos pode surgir da tendência 

dos gestores em utilizar o fluxo de caixa livre para investir em projetos de benefício pessoal 

que não agregam valor à firma. Isso tenderia a acontecer principalmente quando há recursos 

disponíveis e os gestores optam por investir em projetos não lucrativos, isto é, projetos com 

valor presente líquido negativo, cujo intuito é utilizar os recursos próprios nas atividades 

discricionárias dos gestores (managerial discretion).  

As atividades discricionárias visando à utilidade pessoal são caracterizadas pela 

garantia ou manutenção de posições dentro da firma (estratégias entrenchment), pela 

autonegociação (self-dealing) ou pelo investimento em projetos extravagantes. De acordo com 

Tirole (2006), as estratégias entrenchment podem ocorrer da seguinte forma: gestores 

investem em suas linhas de pesquisa para se tornarem indispensáveis à firma; manipulam 

medidas de desempenho para não comprometerem seus cargos; e/ou resistem rotineiramente 

às aquisições hostis mesmo quando estas são interessantes à firma e aos acionistas, pois 

ameaçariam suas posições em um longo-prazo. A autonegociação (self-dealing) e os 

investimentos extravagantes são caracterizados pela situação em que os gestores podem 

aumentar seus benefícios privados, realizar atividades ilegais ou adquirir vantagens com o 

capital da firma – como, por exemplo, a compra de aviões particulares, apartamentos, carros, 

etc, acarretando em prejuízos à valorização da firma. 

Contudo, essa tendência de expropriação de recursos pelos gestores reflete em 

problemas no relacionamento de agência,14 aumentando os custos (de agência) necessários 

para o monitoramento das atividades dos gestores (JENSEN, MECKLING, 1976; FAMA, 

JENSEN, 1983). Como a relação positiva entre o investimento e o fluxo de caixa pode ter 

origem no mau uso do fluxo de caixa livre, que por sua vez, acarreta problemas de agência, a 

literatura geralmente refere-se a estes problemas como problemas de agência do fluxo de 

caixa livre (JENSEN, 1986; PAWLINA, RENNEBOOG, 2005; WEI, ZHANG, 2008). 
                                                
14 O relacionamento de agência origina-se da separação entre o controle e a propriedade. Com o crescimento da 
firma, a contratação de profissionais capacitados para a administração se tornam necessários, desenvolvendo o 
relacionamento entre gestores e proprietários, denominado relacionamento de agência. 
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Os problemas de agência e o comportamento discricionário dos gestores fez expandir 

a ideia de governança corporativa. Este conceito é entendido como a reunião de meios de 

monitoramento cujo objetivo é a redução da assimetria de informação, dos custos de agência e 

de melhorias ao relacionamento de agência. Diversas definições para a governança 

corporativa têm sido dadas, no entanto, pode-se dizer que todas possuem quatro princípios 

como base: a igualdade entre os acionistas, transparência nas informações, prestação de 

contas e responsabilidade administrativa. Para Shleifer e Vishny (1997), a governança 

corporativa estabelece as formas pelas quais os fornecedores de capital asseguram o retorno 

sobre seus investimentos. Já Gillan e Starks (1998) a definem como um conjunto de leis, 

regras e fatores capazes de controlar as operações das firmas em benefício aos investidores. 

 A estrutura de governança corporativa pode ser vista como a união de mecanismos 

internos e externos. Os mecanismos externos são caracterizados pelo ambiente legal e 

regulatório do país, mercado de aquisição e fusão, competição no mercado de produtos, 

auditores e agentes do mercado financeiro. Os mecanismos internos de governança 

corporativa são instituídos pela própria firma, sendo instrumentos de interferência direta nas 

atividades dos gestores que visam aumentar o peso das reivindicações dos acionistas e 

diminuir o risco de expropriação, além de prevenir ou corrigir determinados tipos de políticas 

adotadas pelos gestores. Dentre os principais mecanismos internos destacam-se a presença 

dos grandes acionistas, grandes credores, o conselho de administração e as políticas de 

incentivos aos gestores para o alinhamento de interesses com os acionistas. 

Embora os grandes acionistas tenham condições de coibir as atitudes discricionárias 

dos gestores (SHLEIFER, VISHNY, 1997), a presença destes no cotidiano da firma 

proporciona incentivos e meios para a aquisição de informações privilegiadas não 

compartilhadas com os demais acionistas. Dessa forma, como os grandes acionistas são 

aqueles que geralmente detêm maior quantidade de ações com direito ao voto, a sua presença 

na administração da firma pode desenvolver outro tipo de problema de agência, ocasionado 

pelo conflito de interesses entre os acionistas controladores e minoritários. Assim, com a 

presença ativa dos grandes acionistas nas firmas, acionistas minoritários poderiam ser 

prejudicados pelo déficit de informação, além da possibilidade de expropriação de suas 

riquezas pelo acionista controlador (LA PORTA et al., 1999). Isso significa que tanto os 

gestores quanto os grandes acionistas poderiam ter atitudes discricionárias com os recursos da 

firma. 

Deste modo, com a concentração de propriedade, o conceito de governança 

corporativa é ampliado para abranger questões relativas ao comportamento dos grandes 
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acionistas. La Porta et al. (2000), por exemplo, definem a governança corporativa como o 

conjunto de mecanismos que protegem os acionistas externos (minoritários) contra a 

expropriação dos acionistas controladores e gestores (insiders).15
  

Cabe ressaltar que a concentração de propriedade é uma característica encontrada em 

grande parte dos países. Com informações sobre a estrutura de propriedade de 27 economias, 

incluindo o Brasil, La Porta et al. (1999) comprovam essa afirmação ao evidenciar que a 

propriedade dispersa prevalece apenas entre as firmas dos Estados Unidos e Reino Unido. 

Nos demais países, a propriedade geralmente é concentrada entre poucos acionistas, sendo 

que a maioria das firmas possui um acionista controlador, muitas vezes representado por uma 

família. Além do trabalho de La Porta et al. (1999), vários outros também constatam a maior 

concentração de propriedade em regiões específicas, tais como, países do leste asiático 

(CLAESSENS et al., 2000; CLAESSENS et al., 2002), do oeste europeu (FACCIO, LANG, 

2002),16 da América Latina (SANTIAGO-CASTRO, BROWN, 2007; CUETO, 2013) e ainda, 

em países específicos como o Brasil (ALDRIGHI, MAZZER NETO, 2007; LEAL, 

CARVALHAL-DA-SILVA, 2008). Em especial, Claessens e Yurtoglu (2013) ressaltam a 

concentração de propriedade em países emergentes. 

Ainda de acordo com La Porta et al. (1999), a concentração de propriedade pode ser 

consequência do ambiente legal dos países, que permitiria a criação de mecanismos para 

desvios na regra “uma ação, um voto”. Dessa forma, como os grandes acionistas tendem a ser 

os principais gestores das firmas, estes utilizariam de seus privilégios para emitir ações com 

classes distintas, concedendo diferentes níveis de direito de voto. Esse mecanismo é 

reconhecido como uma estratégia entrechment do acionista controlador para a manutenção do 

controle acionário. Em vista disto, as diferentes naturezas desse acionista fomentam uma 

discussão sobre quais podem ter maiores problemas de assimetria de informação ou 

problemas de agência do fluxo de caixa livre. O debate focaliza principalmente os casos em 

que o acionista controlador possui natureza familiar.   

Estudos como os de Gugler (2003), Wang (2006), Ali et al. (2007) e Andres (2011) 

defendem que o controle familiar reduziria os problemas de assimetria de informação. 

Conforme Shleifer e Vishny (1997) e La Porta et al. (1999), os conflitos entre gestores e 

acionistas tenderiam a ser mitigados pelo controle familiar, embora esse tipo de controle 

                                                
15 O termo insiders é usado na literatura internacional para se referir aos agentes presentes no cotidiano das 
firmas, tais como acionistas controladores e gestores. 
16 Faccio e Lang (2002) mostram que a estrutura de propriedade dispersa é mais disseminada entre as firmas da 
Inglaterra e da Irlanda, enquanto o controle acionário, principalmente com natureza familiar, é o mais encontrado 
entre as firmas dos países da Europa continental.  
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possa intensificar os problemas de agência entre insiders e demais acionistas. Wang (2006), 

Ali et al. (2007) e Andres (2011) sugerem que as firmas familiares tenham acesso facilitado 

ao endividamento de longo prazo, devido ao melhor relacionamento das famílias com as 

instituições bancárias. O custo reduzido do endividamento seria o resultado da suposição de 

que as firmas familiares temem a reputação do nome da família, o que reduziria o risco de 

inadimplência. Por outro lado, Anderson e Reeb (2003), Villalonga e Amit (2006), Almeida e 

Wolfenson (2006) argumentam que esse tipo de controlador tem incentivos e posições 

vantajosas dentro da firma para extrair benefícios privados para a família ao custo dos 

acionistas minoritários, aumentando os problemas de agência. Contudo, Anderson et al. 

(2012) documentam a possibilidade das firmas familiares serem avessas ao risco, o que 

resultaria em uma limitação aos investimentos em projetos de alto risco. Esse comportamento 

poderia restringir tanto os investimentos relativos às atividades discricionárias quanto reduzir 

os efeitos da seleção adversa sobre o custo dos recursos externos.  

Além da concentração de propriedade, a estrutura piramidal pode ser vista como uma 

forma de manutenção de controle (LA PORTA et al., 1999). A estruturação como pirâmide é 

uma estratégia amplamente observada em diversos países, sendo grande parte dessas 

estruturas controlada por famílias (ALMEIDA et al., 2011; ATTING et al., 2004). As famílias 

ou acionistas de diferentes naturezas (como por exemplo, estrangeira, estatal, acordo entre 

acionistas) assumem o controle da estrutura por meio de uma cadeia de propriedade onde esse 

acionista detém o controle direto de uma firma, que por sua vez, controla as demais.  

Alguns estudos, como Bianco e Casavola (1999), sugerem que a reunião de várias 

firmas sobre o controle de um acionista permitiria a transferência de recursos entre as firmas 

pertencentes à estrutura piramidal. Conforme Friedman et al. (2003) e Riyanto e Toolsema 

(2008), a transferência de recursos pode partir tanto das firmas na base quanto nos níveis 

superiores da pirâmide. Os autores definem como tunneling a situação de transferência de 

recursos da base para os níveis superiores, as quais beneficiariam os acionistas controladores 

e a expropriação de recursos. Já a situação oposta, onde as firmas posicionadas em níveis 

superiores da pirâmide transferem recursos para as firmas da base, é definida como propping, 

tendo como principal objetivo mitigar o risco de falência.17   

Trabalhos como os de Attig et al. (2004), Almeida e Wolfenson (2006) e Almeida et 

al. (2011) defendem que a escolha e a posição da firma dentro da estrutura piramidal é 

determinada estrategicamente pelo acionista controlador da pirâmide. Segundo Attig et al. 

                                                
17 No caso do propping, os controladores visam garantir fluxos de caixa futuros. 
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(2004), os direitos de propriedade e de controle do acionista controlador estariam relacionados 

com a distância em que a “nova” firma a ser incorporada à pirâmide deve ficar desse 

acionista. Firmas mais próxima ao controlador devem apresentar maior ganho de capital, 

sendo normalmente representada por firmas com elevado pagamento de dividendos, liquidez 

nas ações e maior nível de endividamento. Entretanto, as firmas mais distantes são aquelas 

que possibilitariam a expropriação de recursos dos acionistas minoritários, como por exemplo, 

as firmas com maior tamanho, maior tendência ao risco e excesso de fluxo de caixa livre. 

Dessa forma, assim como Claessens et al. (2002), o maior desvio entre os direitos de voto e 

de fluxo de caixa indicaria as firmas com maior possibilidade de expropriação de recursos por 

parte do maior acionista último da pirâmide.  

A teoria proposta por Almeida e Wolfenson (2006), empiricamente testada por 

Almeida et al. (2011), adiciona que além dos benefícios privados de controle, a incorporação 

de firmas à pirâmide seria uma reação às falhas de mercado.18 Em mercados imperfeitos em 

que o capital externo é restrito ou adquirido com alto custo, as firmas restritas financeiramente 

incorporar-se-iam à pirâmide para se beneficiarem da transferência de recursos entre as firmas 

da estrutura (propping).19 Nesse caso, o controlador absorveria essa “nova” firma de duas 

possíveis formas: (1) com o uso de seus próprios recursos, assumindo todos os riscos do 

investimento (controle direto); ou (2) com a aplicação de recursos das firmas intermediárias, 

repartindo o risco da incorporação com os demais acionistas (controle intermediário). As 

firmas avaliadas como uma oportunidade lucrativa de investimento (VPL positivo) tendem a 

ser adquiridas diretamente pelo controlador, uma vez que estes não tem a intenção de dividir o 

lucro com outros acionistas. Essa situação é contrária ao das firmas com VPL negativo que 

seriam incorporadas com o capital de firmas intermediárias. Desse modo, a teoria de Almeida 

e Wolfenson (2006) pressupõe que a estruturação das firmas como pirâmide seja 

consequência da necessidade de recursos. Isso significa que a manutenção de controle não 

seria a principal essência da formação da estrutura piramidal, e que o desvio entre o direito de 

voto e de propriedade apenas determinaria, estrategicamente, a posição de cada firma dentro 

da pirâmide. 

Os estudos aqui citados revelam a possibilidade de que algumas estruturas de 

propriedade e de controle possam reduzir os problemas de assimetria de informação entre a 

                                                
18 Ademais, ao se unirem, as firmas passam a ser vistas como um grande grupo econômico, com reputação e 
credibilidade que reduziriam a assimetria de informação e os custos transacionais, facilitando o acesso aos 
recursos externos (KHANNA, PALEPU, 2000). 
19 De acordo com Bianco e Casavola (1999) e Attig et al. (2004), a complexidade da pirâmide atenua o impacto 
das imperfeições do mercado dado que a estrutura desenvolveria um “mercado interno de capitais” por meio do 
propping. 
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firma e o mercado, ou ainda, intensificar os problemas de agência do fluxo de caixa livre. 

Uma forma de restringir tais problemas seria a adoção de bons mecanismos de governança 

corporativa que melhor monitorassem as atividades dos gestores e grandes acionistas. 

Ademais, a literatura também propõe o uso de instrumentos financeiros para a limitação de 

recursos disponíveis às atividades discricionárias dos insiders. Jensen (1986) e Stulz (1990) 

sugerem o aumento do pagamento de dividendos e do endividamento. No primeiro caso, a 

distribuição de dividendos diminuiria a quantidade de fluxo de caixa livre, contendo tanto os 

problemas de assimetria de informação quanto os problemas de agência. A hipótese de 

aumento do endividamento também acarretaria na redução do fluxo de caixa livre ao utilizá-lo 

no pagamento da dívida, restringindo o potencial de expropriação de recursos. 

Frente à discussão sobre a conduta dos insiders e os problemas de agência e de 

assimetria de informação, estudos têm investigado se, de alguma forma, a estrutura de 

propriedade e a governança corporativa interferem nas decisões de investimento. 

Características relacionadas à estrutura de governança corporativa têm sido utilizadas para 

inferir se a relação entre o investimento e o fluxo de caixa pode refletir tais problemas. Além 

disso, há estudos que inferem os problemas de agência e de assimetria de informação por 

proxies relacionadas ao volume de oportunidades de investimento, ou ainda, pela estimação 

no volume esperado de investimento que a firma deveria realizar em determinado período. 

Tais estudos e critérios de agrupamento a priori são discutidos na próxima seção. 

 

2.3.1 Subinvestimento e Superinvestimento 

 

Com base na estrutura de propriedade e controle e demais mecanismos de 

governança corporativa, a literatura tem analisado as decisões de investimento das firmas para 

detectar se o uso de recursos próprios teria relação com os problemas de assimetria de 

informação ou com os problemas de agência do fluxo de caixa livre. Alguns estudos 

encontram resultados favoráveis à interpretação de que a sensibilidade do investimento ao 

fluxo de caixa pode indicar a tendência de superinvestimento devido a expropriação de 

recursos. Kadapakkam et al. (1998) analisam as decisões de investimento das firmas de seis 

países: Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Grã-Bretanha e Japão. Ao agrupar a 

amostra conforme o tamanho, os autores inferem maior sensibilidade do investimento ao 

fluxo de caixa para as firmas de maior tamanho. A interpretação da elevada sensibilidade é 

que os gestores tenderiam a aumentar o tamanho das firmas por causa das atividades 
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discricionárias. Além disso, os problemas de agência podem ser mais expressivos em firmas 

maiores, pois a estrutura de propriedade tende a ser dispersa nesses países e, assim, os 

gestores teriam incentivos para atividades discricionárias. Resultados similares são 

encontrados por Vogt (1994), o qual também mostra que os investimentos das firmas norte-

americanas de maior tamanho seriam mais dependentes do fluxo de caixa quando houvesse 

pouca oportunidade de investimento (medida pelo q de Tobin). O autor interpreta esse 

resultado como um indício de problemas de agência em firmas maiores por causa da 

propriedade dispersa.  

Embora o agrupamento conforme o tamanho das firmas possa sinalizar maior uso 

dos recursos próprios em investimentos de benefício específico aos gestores, esse pode não 

ser o melhor critério quando a amostra é composta por países emergentes. No caso dos países 

desenvolvidos, os conflitos de interesse ocorrem principalmente entre gestores e acionistas, 

dado a natureza de controle disperso da estrutura de propriedade; enquanto que em países em 

desenvolvimento, os problemas de agência seriam mais expressivos entre insiders e acionistas 

minoritários, independente do tamanho das firmas (LA PORTA et al., 1999, 2000; 

CLAESSENS et al., 2002).  

Na busca por uma melhor forma de identificação das firmas mais suscetíveis aos 

problemas de agência do fluxo de caixa livre, Richardson (2006) propõe estimar o nível 

esperado de investimento com base em informações dos relatórios financeiros. Inicialmente, o 

autor modela o nível esperado em função das oportunidades de investimento, dívida, saldo de 

caixa, idade da firma, tamanho, retorno das ações, nível de investimento no período anterior, 

variáveis binárias de ano e de setor industrial. Assim, se a diferença entre a taxa de 

investimento observada e o investimento estimado (nível esperado) for positiva, então o 

investimento realizado é superior ao nível esperado, configurando uma situação de 

superinvestimento. Se a diferença for negativa, então se considera que o investimento 

realizado é abaixo do nível esperado, ou seja, a tendência é de subinvestimento. Por fim, se 

essa diferença for igual a zero, então, pode-se dizer que o investimento realizado é o esperado. 

Com esta classificação das firmas, os principais resultados mostram que as firmas com 

superinvestimento apresentavam maior volume de fluxo de caixa livre, o que poderia sinalizar 

a presença de superinvestimento causado por problemas de agência relacionados ao uso do 

fluxo de caixa livre.  

A metodologia adotada por Richardson (2006) para detectar as firmas como aquelas 

sujeitas ao superinvestimento é contestada por Bergstresser (2006). Segundo este autor, a 

diferença entre o nível esperado de investimento e o investimento realizado no período é o 
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próprio resíduo da regressão estimada, que por hipótese é igual a zero. Além disso, o autor 

também argumenta que após um superinvestimento é esperado um subinvestimento no 

período futuro. Com isso, a metodologia proposta por Richardson (2006) seria incapaz de 

considerar a ineficiência nas decisões de investimento.  

Biddle et al. (2009) sugerem uma modificação na estimação do nível esperado de 

investimento proposto por Richardson (2006). Para estimar o nível de investimento esperado, 

os autores descrevem o investimento como função apenas das oportunidades de investimento, 

medidas pela taxa de crescimento de vendas das firmas. Esse modelo é estimado por setor 

industrial com mais de 20 observações por ano. Os autores investigam se uma maior 

qualidade dos relatórios financeiros contribui para melhorar a eficiência dos investimentos, ou 

seja, diminui a probabilidade de sub e superinvestimentos. Os resultados sugerem que o 

aumento da qualidade dos relatórios financeiros reduziria o uso dos recursos próprios nos 

investimentos das firmas com superinvestimento, reduzindo potenciais problemas de agência. 

No intuito de analisar o superinvestimento das firmas, Degryse e de Jong (2006) 

agrupam uma amostra de 132 firmas holandesas no período de 1993 a 1998 conforme o q de 

Tobin. De acordo com os autores, firmas com maiores valores de q de Tobin apresentariam 

maiores oportunidades de investimento, enquanto que firmas com menores valores tenderiam 

a ter menores oportunidades. Os resultados mostram que os investimentos das firmas do 

primeiro tercil (valores mais baixos) do q de Tobin são mais sensíveis ao fluxo de caixa em 

comparação as firmas do terceiro tercil (valores mais altos). Os autores concluem que a maior 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa para as firmas com menor q de Tobin 

sinalizaria a presença de problemas de superinvestimento oriundos da expropriação de 

recursos. Essa mesma forma de agrupamento é utilizada por Broussard et al. (2004) para 

investigar os efeitos da compensação dos executivos na redução dos problemas de agência e a 

influência dos incentivos sobre a restrição financeira. Kuo e Hung (2012) também agrupam a 

amostra conforme o q de Tobin para interpretar a sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa nas firmas familiares. 

Diversos estudos têm adotado mecanismos de governança corporativa para analisar 

se a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa seria um indicativo da presença de 

problemas de assimetria de informação ou problemas de agência. Love (2003), por exemplo, 

mostra que o ambiente legal, um mecanismo externo de governança corporativa, tem uma 

relação negativa com a sensibilidade do investimento ao fluxo caixa. Esse resultado é 

interpretado como uma evidência de que maior proteção aos direitos dos acionistas 

minoritários aumentaria a confiança dos investidores, interferindo tanto no potencial de 
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restrição financeira quanto nas atitudes discricionárias dos insiders. Klapper e Love (2004) 

concordam com essa interpretação ao estudar a governança corporativa em 14 países 

emergentes, inclusive o Brasil, e encontram uma relação positiva entre a necessidade de 

financiamento externo e a melhor qualidade na governança corporativa.20 

Lins et al. (2005) estudam se a emissão de ADR (American Depositary Receipts) 

melhora a aquisição de recursos no mercado de capitais. Dado o pressuposto de que a emissão 

de ações nas bolsas norte-americana está vinculada a uma série de exigências quanto a 

qualidade da governança corporativa das firmas,21 os autores investigam o impacto da 

emissão de ADR sobre as decisões de investimento. Com uma amostra de 26 países 

emergentes e 20 países desenvolvidos, os resultados indicam uma relação negativa entre a 

emissão de ações no mercado norte-americano e a sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa, principalmente para firmas de mercados emergentes. Segundo os autores, a emissão de 

ADR diminuiria a necessidade do financiamento via capital próprio, oferecendo uma fonte de 

recurso adicional para a viabilização de projetos lucrativos de investimento.22  

Nesta mesma linha, Francis et al. (2012) investigam se as decisões de investimento 

de firmas de países emergentes, inclusive o Brasil, são impactadas pela fraca governança 

corporativa adotada pela firma. Os autores mensuram a qualidade da governança corporativa 

no nível da firma com a construção de um índice que contém informações sobre a disciplina 

dos gestores, transparência nas informações contábeis, independência do conselho de 

administração em relação ao acionista controlador, proteção aos direitos dos acionistas 

minoritários, dentre outras. De acordo com os resultados, melhores mecanismos de 

governança corporativa pode reduzir a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. Esse 

resultado é interpretado de forma semelhante ao de Lins et al. (2003), no qual a adoção de 

boas práticas de governança interferiria no acesso aos recursos externos, reduzindo o 

subinvestimento. Uma segunda questão abordada neste trabalho é se os mecanismos internos 

de governança corporativa teria um papel mais importante sobre as decisões de investimento 

                                                
20 Esse resultado está de acordo com os argumentos de La Porta et al. (1998), o qual sugerem que em países com 
melhor governança, a proteção legal aos acionistas minoritários é mais eficaz, aumentando a confiança dos 
investidores.  
21 De acordo com Lins et al. (2003), as exigências da emissão de ADR envolve melhores políticas de proteção 
aos direitos dos acionistas do que os países de origem (home market), o que reduziria os efeitos de assimetria de 
informação. 
22 Ao analisar os relatórios financeiros das firmas de países emergentes antes e após a emissão de ADR’s, Lins et 
al. (2003) observaram que, inicialmente, as firmas mencionavam a necessidade de recursos financeiros 
adicionais para gastos com investimentos. Três anos após a emissão de ADR’s não havia mais indicativos, nem 
menções, de restrição financeira. 
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do que os mecanismos externos instituídos em cada país.23 Os resultados mostram que os 

mecanismos internos tendem a ser mais importante em países com fracos mecanismos de 

governança corporativa, sugerindo que neste caso, mecanismos internos substituiriam os 

mecanismos externos. Em outras palavras, a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa 

em países com fraca proteção legal seria menor em firmas com boa governança corporativa, 

reduzindo a dependência de aplicação de recursos próprios nos investimentos. 

Embora os estudos apresentados tenham sidos analisados considerando o impacto da 

governança sobre as decisões de investimento por índices de governança e de mecanismos 

externos, outros adotam características intrínsecas das firmas como a estrutura de propriedade. 

Especificamente, a estrutura piramidal, a natureza do maior acionista e do acionista 

controlador, emissão de duas classes de ações e diversas características têm sido utilizadas 

como forma de identificar tanto problemas de assimetria de informação como problemas de 

agência entre insiders e minoritários. Hoshi et al. (1991), por exemplo, agrupam a amostra de 

firmas japonesas de acordo com a estrutura de propriedade, discriminando-as entre firmas 

piramidais (keiretsu groups) e firmas com estrutura de propriedade direta. Como hipótese, os 

autores sugerem que as firmas piramidais teriam um relacionamento mais próximo aos 

bancos, reduzindo a assimetria de informação e facilitando a obtenção de financiamentos a 

um custo reduzido. Os resultados confirmam a hipótese ao mostrar que os investimentos de 

firmas piramidais são menos sensíveis ao fluxo de caixa. 

Resultados similares são encontrados por Schaller (1993), o qual agrupa as firmas 

canadenses no período 1973 a 1986 entre dependentes e independentes de grupos 

empresariais24. O autor também as classifica entre firmas com propriedade concentrada e 

dispersa. Tal como Hoshi et al. (1991), os autores assumem que firmas dependentes 

(“piramidais”) teriam menor assimetria de informação com os bancos, obtendo recursos 

externos a custos reduzidos, enquanto as firmas de capital disperso teriam maior assimetria 

entre acionistas e gestores e consequentemente, recursos externos mais caros. Os resultados 

mostram que os investimentos das firmas independentes e firmas com capital disperso são 

mais sensíveis ao fluxo de caixa do que firmas dependentes de grupos empresariais e com 

propriedade concentrada.  

                                                
23 Francis et al. (2012) usam três medidas de mecanismos externos de governança corporativa para mensurar o 
nível de proteção aos direitos dos acionistas minoritários: anti self-dealing para captar o nível de expropriação de 
recursos por parte dos insiders; judicial efficiency para mensurar a eficiência do sistema judiciário; e, legality 

para mensurar demais efeitos do ambiente legal. 
24 Schaller (1993) não utiliza o termo estrutura de propriedade piramidal. O autor considera intercorporate 

ownership como as firmas que possuem certa conexão entre si, seja ela por ações ou por outro tipo de relação. 
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Carpenter e Rondi (2000) estudam as decisões de investimento de 1100 firmas 

italianas no período de 1977 a 1993. Os autores encontram que os investimentos das firmas 

com estrutura direta de propriedade são mais sensíveis ao fluxo de caixa quando comparado 

com as firmas piramidais. Embora os estudos citados acima associem esta menor dependência 

por recursos próprios ao melhor relacionamento com os bancos, Carpenter e Rondi (2000) 

interpretam a relação positiva entre o investimento e o fluxo de caixa como uma evidência do 

comportamento dos gestores. Isso significa que firmas com propriedade direta optariam por 

não se afiliar aos grupos piramidais porque seus gestores não se sujeitariam a perda de 

controle e ao monitoramento exercido por membros do grupo.  

Ainda que os estudos tenham se baseado nas hipóteses de Hoshi et al. (1991) de que 

as firmas piramidais teriam um melhor acesso aos recursos externos, Bianco e Casavola 

(1999) propõem que as firmas piramidais sejam menos restritas financeiramente devido à 

transferência de recursos entre as firmas pertencentes ao grupo piramidal. Com essa 

interpretação, a menor sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa das firmas piramidais 

indicaria que esse tipo de propriedade pode reduzir o subinvestimento. Em outras palavras, 

firmas não restrita financeiramente poderiam financiar os projetos de investimento de firmas 

restritas pertencentes à mesma estrutura piramidal.  

A literatura tem apresentado uma série de estudos os quais tratam a diferença entre 

os direitos de voto e de fluxo de caixa do maior acionista último como uma medida de 

problemas de agência (CLAESSENS et al., 2002; ATTIG et al., 2004; WEI, ZHANG, 2008; 

KUO, HUNG, 2012). Essa medida sugere que tais problemas sejam intensificados com o 

aumento da diferença (divergência) entre os direitos de voto e de fluxo de caixa. Neste 

sentido, alguns estudos investigam como a concentração de propriedade e a maior divergência 

entre os direitos impactam as decisões de investimento quando as firmas são agrupadas de 

acordo com a natureza do maior acionista. 

Com uma amostra de 250 firmas britânicas no período de 1988 a 1993, Goergen e 

Renneboog (2001) analisam como a concentração de propriedade impacta na sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa e se esta sensibilidade pode ser consequência do 

subinvestimento ou do superinvestimento. Os resultados indicam que os investimentos das 

firmas tornam-se menos dependentes dos fundos internos caso a firma seja controlada por 

grandes investidores institucionais. Entretanto, a sensibilidade aumentaria se esse maior 

acionista possui grandes quantidades de ações com direito a voto, o que indicaria o aumento 

dos incentivos para a expropriação de recursos e o superinvestimento. 
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Crespi e Scellato (2007) assumem que se a restrição financeira for proveniente da 

assimetria de informação, então a estrutura de propriedade deve ter um efeito neutro sobre a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. Entretanto, se essa sensibilidade for 

proveniente da falta de alinhamento de interesses entre gestores e acionistas, então a 

existência de uma estrutura de propriedade mais concentrada deve reduzir a sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa. Os resultados estimados sobre uma amostra de 1035 firmas 

italianas no período de 1998 a 2003 indicam uma relação na forma de U invertido entre a 

concentração de propriedade e a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. Assim, 

existiria um ponto de máximo entre a concentração de propriedade e a dependência por 

fundos internos. Os autores interpretam esse resultado da seguinte forma: até este máximo, a 

concentração de propriedade permitiria um melhor monitoramento das atividades dos 

gestores, aumentando os investimentos em projetos que visam o aumento de valor da firma. 

No entanto, após esse máximo, a alta concentração de propriedade não eliminaria o risco dos 

grandes acionistas e gestores expropriarem recursos dos acionistas minoritários ao utilizar o 

fluxo de caixa livre para aumentar seus benefícios e suas riquezas.   

Resultados similares a Crespi e Scellato (2007) são encontrados por Pindado e de La 

Torre (2009), os quais utilizam um índice de fluxo de caixa livre para identificar as firmas 

propensas ao subinvestimento (firmas com menor índice) e ao superinvestimento (firmas com 

maior índice). Com uma amostra de 135 firmas espanholas não financeiras analisadas durante 

o período de 1990 a 1999, os resultados mostram que a sensibilidade do investimento ao fluxo 

de caixa tanto de firmas consideradas com sub quanto superinvestimento é afetada pela 

estrutura de propriedade. Os autores concluem que o alinhamento de interesse entre gestores e 

acionistas e o monitoramento proporcionado pela concentração de propriedade poderia 

reduzir a dependência dos recursos próprios frente à assimetria de informação e aos 

problemas de agência do fluxo de caixa livre.  

Andres (2011) foca seu estudo em analisar as decisões de investimento de firmas 

controladas por famílias. Com um painel de 264 firmas alemãs no período de 1997 a 2004, o 

autor investiga se as decisões de investimento das firmas com controle familiar são mais 

suscetíveis à presença de restrição financeira. O autor classifica a amostra conforme o 

tamanho e pagamento de dividendos. Os resultados mostram que a sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa das firmas não familiares é significativamente maior ao das 

firmas com controle familiar. Além disso, os investimentos das firmas não familiares com 

maior tamanho e com maior taxa de pagamento de dividendos dependeriam mais dos fundos 

internos do que os demais grupos de firmas. Tais resultados são interpretados como uma 
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evidência de que firmas familiares são mais estáveis financeiramente quando comparadas às 

firmas não familiares. Isso pode estar associado à existência de poucos conflitos de agência 

nas firmas familiares, dado que a presença de sócios fundadores e membros familiares 

tenderiam a reduzir assimetrias de informação devido a reputação do nome da família e da 

relação destes com os fornecedores de capital.  

Pindado et al. (2011) analisam o comportamento do investimento de firmas 

familiares presentes em países da zona do Euro entre os anos de 1996 e 2006. O objetivo do 

trabalho é a análise de como o acionista controlador familiar com diferentes níveis de direito 

de voto pode afetar as decisões de investimento. Os resultados mostram que os investimentos 

dessas firmas são menos dependentes dos fundos internos caso haja menor potencial para 

expropriação dos recursos dos acionistas minoritários. Além disso, a atuação desse acionista 

como diretor executivo contribuiria para reduzir a sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa devido ao maior conhecimento sobre os negócios e sobre o setor industrial ao qual a 

firma se insere. Os autores interpretam a menor sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa das firmas familiares como uma evidência de que estas firmas teriam menos problemas 

de sub e superinvestimento.  

Kuo e Hung (2012) também investigam como a sensibilidade do investimento ao 

fluxo de caixa de firmas familiares estaria relacionada com o excesso dos direitos de controle 

dos acionistas controladores. Os autores classificam a amostra de 1115 firmas taiwanesas no 

período de 2001 e 2008 entre sub e superinvestimento de acordo com o q de Tobin. As 

estimativas indicam uma redução da sensibilidade quando a firma familiar possui grandes 

oportunidades de investimento (maior q de Tobin). A conclusão é de que o controle familiar 

reduziria os problemas de subinvestimento devido ao menor custo de capital externo e à 

reputação da família na sociedade. Contudo, essa sensibilidade é elevada na medida em que se 

aumenta a divergência entre os direitos de voto e de fluxo de caixa do acionista familiar. 

Sendo assim, os autores apontam a independência do conselho de administração e a proteção 

às riquezas dos acionistas minoritários como uma forma de reduzir a dependência dos 

investimentos pelos recursos próprios e a possibilidade de expropriação. 

Os estudos apresentados acima consideram características particulares de cada 

estrutura de propriedade para inferir potenciais problemas de assimetria de informação ou de 

agência sobre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. Contudo, Hadlock (1998) 

investiga o sub e superinvestimento de acordo com os direitos de propriedade em posse dos 

gestores. O autor classifica a amostra de firmas norte-americanas do período de 1973 a 1976 

pelo percentual de direito de fluxo de caixa e admite três situações para a relação entre a 
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sensibilidade e o comportamento dos gestores. Na primeira, o superinvestimento ocorreria 

quando os gestores detivessem pouco direito de propriedade e as firmas possuíssem fluxo de 

caixa livre elevado. Nesse caso, a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa tenderia a 

aumentar na medida em que os direitos de propriedade dos insiders diminuíssem, isto é, 

houvesse uma redução do alinhamento de interesses entre gestores e acionistas. Na segunda, 

se a firma possui grande volume de fluxo de caixa livre e os gestores detêm elevados direitos 

de propriedade, então os interesses dos gestores com os acionistas estão fortemente alinhados. 

Sob essa segunda hipótese, as decisões de investimento tenderiam a se tornar mais eficientes, 

não importando o volume de fluxo de caixa livre disponível. E na terceira, os problemas de 

subinvestimento seriam piores quando os gestores detivessem direitos de fluxo de caixa além 

do nível ideal, pois estes internalizariam grande parte do risco da firma. Embora as suposições 

sugiram uma relação em forma de U entre a sensibilidade e a propriedade dos gestores, os 

resultados inferem uma relação em forma de U invertido. As estimativas mostram com o 

aumento da participação no capital da firma, nota-se uma rápida elevação da sensibilidade até 

certo ponto, que tende a diminuir lentamente após esse limitante.25 Como esse comportamento 

é observado entre as firmas com maior q de Tobin, isto é, maiores oportunidades de 

investimento, esses resultados são interpretados como uma evidência de subinvestimento 

devido aos problemas de assimetria de informação. 

Pawlina e Renneboog (2005) também focam na relação entre os direitos de 

propriedade dos insiders e as decisões de investimentos para inferir problemas causados por 

conflitos de agência. Para essa análise, os autores interagem o fluxo de caixa com termos 

lineares, quadráticos e cúbicos da variável relacionada aos direitos de fluxo de caixa dos 

grandes acionistas. Essa estratégia não promove resultados significativos, fazendo com que os 

autores adotem os pontos 16% e 22% da propriedade dos insiders para a construção de 

variáveis binárias a serem interagidas uma a uma com a variável fluxo de caixa.26 As 

estimativas indicam uma relação em forma de S para a amostra de 985 firmas britânicas no 

período de 1992-1998, sendo esta relação interpretada como uma evidência de problemas de 

agência do fluxo de caixa livre. De acordo com os autores, inicialmente, os aumentos nos 

direitos de propriedade dos gestores alinhariam os seus interesses com os interesses dos 

                                                
25 Hadlock (1998) documenta a dificuldade de se determinar o ponto exato de mudança do comportamento da 
sensibilidade. 
26Esses pontos de corte nos direitos de propriedade são detectados pela técnica de grid search, a qual consiste de 
uma procura por pontos de corte que sejam capazes de identificar mudanças no comportamento da sensibilidade 
do investimento ao fluxo de caixa. 

 



45 
 

acionistas, diminuindo a probabilidade de investimentos em projetos de benefícios próprios, e 

consequentemente, a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. Com um nível 

moderado dessas ações, os conflitos de agência aumentariam e os gestores tenderiam a 

perseguir projetos mais arriscados de investimento visando atividades discricionárias, o que 

elevaria a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. Entretanto, quando o nível de 

direito de propriedade dos gestores passasse de moderado a elevado, os gestores se tornariam 

grandes acionistas, podendo internalizar grande parte da variação de valor da firma, o que 

acarretaria em subinvestimento.  

Wei e Zhang (2008) se baseiam nos argumentos de Hadlock (1998) para analisar a 

relação entre os direitos de voto e de propriedade do maior acionista último com a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. As hipóteses do estudo pressupõem que 

níveis elevados de direito de propriedade podem indicar que o maior acionista está mais 

preocupado com as decisões financeiras das firmas e podem melhor monitorar as atividades 

dos gestores, reduzindo conflitos de agência. Por outro lado, níveis elevados de divergência 

entre os direitos de voto e os direitos de propriedade podem indicar possíveis conflitos de 

interesses entre gestores/grandes acionistas e os demais acionistas, possibilitando a 

expropriação de recursos. Com uma amostra de firmas de oito países asiáticos no período de 

1993 a 1996 e analisando a sensibilidade por quartis do direito de fluxo de caixa, os resultados 

sugerem que a sensibilidade diminui de acordo com os aumentos na propriedade do maior 

acionista. Já a análise por desvio mostra que a sensibilidade aumenta quando o desvio entre os 

direitos de voto e de propriedade muda de valores negativos para valores positivos. Estes 

resultados são interpretados como um sintoma de superinvestimento gerado pela expropriação 

de recursos dos minoritários.  

Em suma, os estudos apresentados nessa seção trazem resultados sobre a relação 

entre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e as características de estrutura de 

governança corporativa. A literatura sugere que medidas de melhor proteção aos direitos dos 

acionistas minoritários proporcionadas pela boa governança corporativa tendem a contribuir 

para a redução dos custos do financiamento externo, reduzindo o uso de capital próprio nas 

decisões de investimento. Além disso, muito se discute sobre como diferentes estruturas de 

propriedade, isto é, firmas familiares, piramidais, ou ainda, como a diferença entre os direitos 

de voto e de propriedade do maior acionista podem alterar o nível da sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa. No geral, os estudos apontam que problemas de 

superinvestimento podem ter relação com o excesso de direito de voto do maior acionista 

último e que, o controle familiar e a estrutura piramidal poderiam reduzir o subinvestimento.  
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2.4 Enfoque brasileiro sobre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa 

 

Embora exista uma vasta literatura sobre a dependência dos recursos internos em 

mercados desenvolvidos como o norte-americano, pouco se sabe a respeito da relação entre o 

investimento fixo e o fluxo de caixa nas firmas brasileiras. Parte dos poucos estudos que 

tratam das decisões de investimento é baseado em períodos de alta incerteza no mercado 

(entre a década de 1980 e começo dos anos 90). Nesses períodos, a economia brasileira 

passou por diversas modificações tais como os planos de estabilização da moeda e controle da 

inflação e moratória internacional em 1987. O estudo de Terra (2003), por exemplo, analisa a 

restrição ao crédito em uma amostra de 550 firmas no período de 1986-97. Com o modelo de 

investimento proposto por Fazzari et al. (1988), os resultados reportados para a amostra total 

mostram que o parâmetro do fluxo de caixa é positivo e significativo, indicando que as firmas 

brasileiras sofreriam com limitações de crédito. O autor também encontra elevada 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa para as firmas maiores. Terra (2003) também 

revela um aumento da sensibilidade no período de 1994-97, interpretando esse aumento como 

uma evidência de que as firmas brasileiras não teriam se tornado menos restritas 

financeiramente nesse período de melhora do mercado. 

Com base em uma amostra de 497 firmas de mesmo período (1986-1997) de Terra 

(2003), Kalatzis et al. (2008) classificam as firmas de acordo com a intensidade de capital. Os 

autores encontram maior sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa para as firmas mais 

intensivas, em comparação às firmas com baixa intensidade de capital. Como o grupo de 

firmas mais intensivas em capital contém menores taxas de rentabilidade, o estudo conclui 

que não haveria razões para a sensibilidade sinalizar potencial de rentabilidade futura. Sendo 

assim, os autores concluem que nesse caso, a maior sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa seria uma evidência de restrição financeira. Resultados similares são encontrados ao se 

utilizar uma abordagem bayesiana (KALATZIS, AZZONI, 2009).  

Para analisar as decisões de investimento de 367 firmas brasileiras no período de 

1997 a 2004, Bassetto e Kalatzis (2011) utilizam técnicas de clustering para agrupar a amostra 

em dois, três e quatro grupos de maneira totalmente endógena. Os resultados mostram que a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa é maior nos grupos sujeitos à dificuldade 

financeira, ou seja, nos grupos que contém as firmas com menores médias de rentabilidade e 

de capital circulante líquido, mais intensivas em capital, com maior saldo de caixa, que 

vendem muito menos e são maiores. Dessa forma, não haveria razões para a sensibilidade 

sinalizar maiores oportunidades de investimento. Os autores concluem que, neste caso, a 
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maior sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa evidenciaria a presença de restrição 

financeira nas firmas brasileiras. 

Por fim, Crisóstomo et al. (2014) estudam as decisões de investimento considerando 

a estrutura de propriedade e controle. Classificando a amostra de 289 firmas brasileiras no 

período de 1995-2006 de acordo com o pagamento de dividendos, os autores encontram uma 

relação positiva e significativa entre o fluxo de caixa e o investimento para as firmas que não 

distribuem dividendos. No entanto, essa relação é negativa e não significativa para a amostra 

total. Os resultados indicam uma redução na sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa 

quando o maior acionista é uma firma não financeira. Os autores interpretam esse resultado 

como uma evidência de que a representação do maior acionista por empresas não financeiras 

poderia mitigar os problemas de assimetria de informação, reduzindo a restrição financeira 

das firmas brasileiras e, consequentemente, o subinvestimento. 

Embora Crisóstomo et al. (2014) tenham trazido evidências sobre o impacto da 

estrutura de propriedade nas decisões de investimento, não se encontrou estudos para as 

firmas brasileiras que se aprofundem na estrutura de governança corporativa. Mais 

especificamente, não se encontrou estudos que explorem como o maior acionista último ou se 

características específicas desse acionista, tais como a natureza familiar ou controladora, 

interferem nas decisões de investimento dessas firmas. Além disso, outro questionamento 

quanto a esta revisão, concentra-se na inexistência de trabalhos que relacionem a sensibilidade 

do investimento ao fluxo de caixa com os problemas de subinvestimento e superinvestimento 

para uma amostra de firmas brasileiras. Como já destacado no capítulo introdutório, a 

proposta desta tese é contribuir para essa literatura, analisando as decisões de investimento 

das firmas brasileiras com uma estratégia de classificação que permita investigar se a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa pode sinalizar assimetria de informação, 

oportunidades de investimento ou problemas de agência. O capítulo 3 apresenta a 

metodologia utilizada nesse estudo. 

 

  



 
 

3. METODOLOGIA 

 

 

Grande parte dos estudos sobre o papel das variáveis financeiras nas decisões de 

investimento concentra-se em amostras de firmas norte-americanas e britânicas, reconhecidas 

pela estrutura de propriedade dispersa e pela eficiência do mercado acionário. A proposta 

desse trabalho é investigar as decisões de investimento na presença de subinvestimento e 

superinvestimento em uma amostra de firmas brasileiras, considerando a estrutura de 

propriedade e controle. No intuito de identificar o subinvestimento e superinvestimento, os 

estudos têm se pautado em agrupamentos a priori que se baseiam na estimação do nível 

esperado de investimento (RICHARDSON, 2006; BIDDLE et al., 2009) e em partições do q 

de Tobin (HADLOCK, 1998; DEGRYSE, de JONG, 2006). Entretanto, esses critérios de 

agrupamento podem erroneamente indicar a presença de problemas de agência e de assimetria 

de informação. A inferência da sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa em firmas 

com maior q de Tobin, consideradas como aquelas com grandes oportunidades de 

investimento, geralmente é associada aos problemas de assimetria de informação. Contudo, 

conforme Kaplan e Zingales (1997), essa sensibilidade também poderia indicar as grandes 

oportunidades de investimento que tais firmas possuem. No caso, firmas com grandes 

oportunidades de investimento utilizariam seus próprios recursos para sinalizar o potencial de 

rentabilidade. Dessa forma, o presente estudo utiliza uma classificação a priori que considera 

a presença de subinvestimento e superinvestimento, e considera o volume de oportunidades de 

investimento em cada agrupamento. O critério de classificação é apresentado na seção 3.1. A 

seção seguinte apresenta os modelos de investimento a serem utilizados e os métodos 

estatísticos necessários para a estimação dos parâmetros. O banco de dados e a construção de 

cada variável utilizada no estudo são apresentados na seção 3.3. 

 

3.1 Determinantes do subinvestimento e superinvestimento 

  

A proposta desse estudo é analisar o subinvestimento e o superinvestimento 

considerando o nível de oportunidades de investimento. Mais especificamente, uma vez que 

as decisões de investimento são tomadas fora do nível esperado, as firmas com sub e 
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superinvestimento são reagrupadas conforme o volume de oportunidades de investimento 

proporcionadas pelo setor industrial. Para estimar o nível esperado de investimento, estudos 

como os de Richardson (2006) e Biddle et al. (2009) têm proposto modelos de investimento, 

cujo intuito é analisar o resíduo para inferir a ocorrência de investimentos inesperados. Se o 

resíduo da regressão é nulo, então o investimento observado é igual ao investimento estimado, 

e, portanto a firma teria realizado o nível esperado de investimento. Entretanto, se o 

investimento observado é diferente do investimento estimado, então o resíduo é diferente de 

zero, sugerindo a presença de subinvestimento se a diferença for negativa, ou de 

superinvestimento se a diferença for positiva.  

Assim como Biddle et al. (2009), o presente estudo estima o nível esperado de 

investimento em função apenas das oportunidades de investimento que a firma possui, as 

quais são mensuradas pela taxa de crescimento de vendas por firma (CV).  Dessa forma, o 

nível esperado de investimento será detectado pelo resíduo do modelo descrito abaixo:  
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em que I é o investimento medido pela variação do estoque de capital (K), CV é a taxa de 

crescimento de vendas das firmas que mensura as oportunidades de investimento; e tγ  e jη  

são as dummies de ano (t) e setor industrial (j), respectivamente. O modelo (3.1) é estimado 

pelo método de mínimos quadrados ordinários (MQO), utilizando a correção de Huber-White 

para controlar a heteroscedasticidade por firma e tornar os erros-padrão robustos. 

Inicialmente, as firmas são classificadas de acordo com o resíduo positivo, negativo ou 

igual a zero. Como pode haver firmas com resíduo positivo e negativo muito próximo de zero, 

opta-se por dividir cada parte dos resíduos positivos e negativos em deciles (dez partes 

iguais). Considerando as firmas com resíduo positivo, as observações do primeiro decile, isto 

é, mais próximas do resíduo nulo, são admitidas como aquelas que realizam os investimentos 

esperados. Da mesma forma, firmas com resíduo negativo situadas no último decile, ou seja, 

com valores negativos do resíduo e mais próximas de zero, também são consideradas como 

aquelas que realizam os investimentos esperados. Isso significa que o nível esperado de 

investimento é limitado superiormente pela última observação do primeiro decile com resíduo 

positivo e, limitado inferiormente pela primeira observação do último decile com resíduo 

negativo.  As demais firmas com resíduo positivo são consideradas com superinvestimento e 

firmas com resíduo negativo são denominadas com subinvestimento.  
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As oportunidades de investimento das firmas com superinvestimento e com 

subinvestimento são identificadas com base na taxa de crescimento de vendas por setor 

industrial (CVI), que tende a indicar os setores com maiores oportunidades de investimento. 

Espera-se que as firmas acompanhem a tendência de investimento do setor industrial. Essa 

reclassificação tem por objetivo sinalizar as firmas que utilizariam o capital interno para 

aproveitar grandes oportunidades de investimento do setor de atuação. Cada subgrupo (sub e 

superinvestimento) é redividido em cinco partes, sendo que 40% (2/5) das firmas com 

maiores valores de CVI são consideradas como as com maiores oportunidades de 

investimento; enquanto que os 40% das firmas com os menores valores são denominadas 

como aquelas com poucas oportunidades de investimento. Firmas com valores intermediários 

não são inseridas na análise. A figura 3.1 ilustra o critério de agrupamento das firmas. 

 

 

 

Figura 3. 1: Estrutura de classificação das firmas com investimentos não eficientes 

 

 

Em resumo, a amostra é diferenciada da seguinte forma: (1) determina-se o nível 

esperado de investimento; (2) cada subgrupo de firmas com decisões inesperadas é redividido 

de acordo com as oportunidades de investimento do setor industrial, tendo-se, portanto, firmas 

com subinvestimento e poucas oportunidades de investimento (SUBP) firmas com 

subinvestimento e grandes oportunidades de investimento (SUBG), firmas com 

superinvestimento e poucas oportunidades de investimento (SUPERP) e, firmas com 

superinvestimento e grandes oportunidades de investimento (SUPERG). 
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 Embora essa forma de classificação possa associar o sub e o superinvestimento ao 

volume de oportunidades de investimento, somente a categorização a priori não é suficiente 

para inferir que tais firmas estejam utilizando os recursos próprios nos investimentos. Para 

essa inferência é necessário a utilização de um modelo de investimento, tal qual Fazzari et al. 

(1988), que inclua o volume de fundos internos como uma variável explicativa. Os modelos 

de investimentos utilizados no presente estudo são apresentados a seguir. 

 

3.2 Modelo empírico e método de estimação 

 

Com base na literatura existente sobre as decisões de investimento das firmas, esse 

estudo utiliza o modelo de investimento apresentado na equação em (3.2). Esse modelo é 

estimado para cada grupo classificado a priori entre subinvestimento e superinvestimento, 

reagrupados de acordo com o nível de oportunidades de investimento. 
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em que i é a firma e ,,,1 ?i K=  t representa o ano e ,,,1 Tt K=  I é o investimento, medido 

pela variação do estoque de capital (K); FC é o fluxo de caixa; CV é a taxa de crescimento de 

vendas por firma; D é a dívida total; Tamanho é o logaritmo natural do ativo total; νi é o efeito 

específico da firma, νt representa o conjunto de dummies de ano e νj representa o conjunto de 

dummies de setores industriais; εit representa o erro idiossincrático do modelo. A divisão das 

variáveis financeiras pelo estoque de capital no início do período permite que o investimento 

seja medido em taxa e que as demais variáveis financeiras sejam analisadas como variações 

em relação ao estoque de capital. A introdução da variável dependente defasada como 

explicativa tem o intuito de considerar o aspecto dinâmico do comportamento do 

investimento.  

A variável fluxo de caixa (FC/Kt-1) tem por objetivo mensurar o nível de recursos 

próprios das firmas. O parâmetro associado a essa variável é o principal interesse desse 

estudo, o qual indica o financiamento dos investimentos fixos pelos recursos gerados 

internamente. Além disso, a intenção adicional do modelo em (3.2) é a sinalização de quais 

grupos de firmas apresentam maior sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. Para 

testar se a diferença entre os parâmetros do fluxo de caixa em cada grupo é significativa, será 

utilizada a seguinte estatística-teste Z, proposta por Paternoster et al. (1998): 
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em que ep é o erro-padrão do parâmetro estimado 1β̂ , que no caso está associado à variável 

fluxo de caixa; e, G1 e G2 sinalizam a qual grupo de interesse (SUBP, SUBG, SUPERP e 

SUPERG) esse parâmetro se refere. Essa estatística segue uma distribuição normal. 

Além da variável fluxo de caixa, as demais variáveis explicativas: taxa de crescimento 

de vendas, dívida total e o tamanho das firmas também são incluídas no modelo em (3.2). A 

introdução da taxa de crescimento de vendas (CV) tem o intuito de mensurar as oportunidades 

de investimento da firma. De acordo com Hsiao e Tahmiscioglu (1997), espera-se que firmas 

com maior crescimento de vendas sejam mais dependentes do mercado externo, pois o 

crescimento da firma pode ser limitado com a utilização apenas dos recursos internos. Já a 

variável dívida total (D/Kt-1) tem por objetivo considerar os benefícios tributários da dívida. 

Além disso, o endividamento das firmas também pode ser utilizado como uma medida de 

governança corporativa ao reduzir o nível de recursos disponíveis aos insiders que podem ser 

empregados em projetos não lucrativos de investimento (JENSEN, 1986). Por fim, as 

estimativas também são controladas pelo tamanho das firmas. De acordo com Devereux e 

Schiantarelli (1990), Vogt (1994), Hu e Schiantarelli (1997), Kaddapakam et al. (1998), 

Guariglia (2008) e Carpenter e Guariglia (2008), as decisões de investimento podem ser 

afetadas pelo tamanho das firmas. A suposição desses estudos é que firmas menores 

geralmente são firmas jovens, estão mais sujeitas a assimetria de informação, possuem pouco 

colateral em relação ao passivo e enfrentam altos custos transacionais. Dessa forma, firmas 

menores tenderiam a ser mais dependentes dos recursos próprios para investir.  

Além de utilizar a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa para inferir a 

utilização de recursos próprios nas decisões de investimento das firmas com subinvestimento 

e superinvestimento, esse estudo também se propõe a analisar como essa sensibilidade está 

relacionada com a estrutura de propriedade e controle. O modelo em (3.4) mostra como a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa será analisada para as firmas controle 

familiar, estrutura piramidal e piramidal familiar: 
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sendo que EP é uma variável binária referente as variáveis de interesse relacionadas a 

estrutura de propriedade e controle, isto é, controle familiar, estrutura piramidal e piramidal 

familiar. Como o excesso de direito de voto é mensurado por uma variável contínua, o modelo 

em (3.4) terá de ser readaptado. Além disso, alguns estudos, como os de Hadlock (1998) e 

Pawlina e Renneboog (2005), sugerem que o direito de propriedade pode ter uma relação não 

linear com a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. Dessa forma, para se testar essa 

relação, a variável que mensura o excesso de controle do maior acionista (ECR) será dividida 

em cinco partes iguais (quintis). Espera-se que essas partições de ECR permitam analisar o 

comportamento dos níveis (quintis) de excesso de direito de voto do maior acionista em 

relação à aplicação de recursos próprios nas decisões de investimento das firmas. Assim, o 

modelo apresentado em (3.4) é modificado da seguinte forma:  
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sendo ECRk uma variável binária que representa o intervalo da partição da variável ECR e k 

indica o número de partições. Além de analisar o comportamento da sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa por quintis do excesso de direito de voto do maior acionista 

para cada grupo, o interesse também concerne em analisar esse comportamento por 

característica de estrutura de propriedade. Para essa análise, apresenta-se o modelo em (3.6), o 

qual é combina o modelo em (3.5) com o modelo em (3.4) 27:  
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 Um aspecto importante dos modelos de investimento em (3.2) a (3.6) é o controle das 

estimativas pelo efeito específico da firma (νi), cujo intuito é captar as características não 

observáveis particulares de cada firma que não variam ao longo do tempo (efeito fixo). Em 

                                                
27 No caso dos modelos (3.4) a (3.6) em que a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa é diferenciada de 
acordo com a estrutura de propriedade (EP) e com os quintis do excesso de direito de voto sobre o direito de 
propriedade (ECR), o teste de diferença entre parâmetros (dentro da mesma estimativa) é realizado pelo teste de 
Wald convencional. 
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outras palavras, νi considera uma série de variáveis omitidas do modelo de regressão que 

permanecem constantes a cada ano, tais como, estratégias e cultura corporativa (PINDADO et 

al., 2011), habilidade e produtividade dos gestores (WINTOKI et al., 2012), dentre outras 

características. Além do efeito específico de cada firma, as estimativas também são 

controladas por um componente específico temporal (νt) que pode refletir os efeitos cíclicos e 

os efeitos macroeconômicos nas decisões de investimento,28 e um componente específico νj 

que mensura os efeitos característicos do setor industrial de atuação da firma. É de 

fundamental importância a admissão de que o erro dos modelos itε  se mantenha independente 

entre as firmas, ou seja, 0)()( == isitit EE εεε  para todo ,st ≠  e que a média do efeito fixo e 

do erro idiossincrático sejam iguais a zero .0)( ;0)( == iit EE νε  As propriedades assintóticas 

do modelo requer que o número de firmas (?) seja elevado em relação ao número de períodos 

(T), isto é, ? se torne grande com o T fixo.  

Uma vez que o efeito específico da firma é modelado pela variável νi, as metodologias 

aplicadas para a estimação dos modelos acima devem considerar a correlação existente entre o 

efeito fixo (time-invariant) específico da firma e as variáveis explicativas do modelo. A 

estimação pelo método de mínimos quadrados ordinários (MQO), por exemplo, ignora a 

presença do efeito fixo (νi). Assim, como a variável dependente defasada é positivamente 

correlacionada com o termo de erro )( iti εν + , as estimativas proporcionadas pelo MQO são 

viesadas e inconsistentes (NICKEL, 1981; HSIAO, 1986). Da mesma forma, a estimativa pelo 

método de efeito fixo (EF ou Estimador Within) também poderia ser utilizada nesses 

modelos. Contudo, embora o método EF considere a presença do efeito fixo, a inclusão da 

variável dependente defasada como explicativa gera resultados viesados. Para mostrar as 

implicações desse viés, considere, em termos gerais, Yit como a taxa de investimento e Xit 

como o conjunto de variáveis explicativas (fluxo de caixa e demais variáveis). Com isso, os 

modelos descritos acima podem ser reescritos de forma genérica como:  

 

itjtiittiit XYY ενννβγ ++++′+= −1,1              sendo 11 <γ                   (3.7) 

 
Basicamente, a metodologia de estimação por EF remove o efeito fixo ao fazer a 

diferença do modelo em (3.7) com a média de cada variável por firma (transformação within), 

ou seja, a transformação em (3.8) é realizada e estimada por MQO: 

)()()()()()( 1,1,1 iitjjttiiiititiiit XXYYYY εεννννννβγ −+−+−+−+−′+−=− −−         (3.8) 

                                                
28 Roodman (2006, p.121) destaca a importância das dummies temporais para prevenir a correlação 
contemporânea: forma mais provável de correlação entre as firmas.  
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Como a média do efeito fixo iν  é o próprio iν , essa metodologia elimina os 

problemas gerados pela inclusão do efeito fixo. Entretanto, como 1, −tiY  contém informações 

sobre iν , e iε  é a média dos erros, isto é ( ) ,1
1
∑
=

=
T

t

iti T εε  o termo ( )1,1, −− − iti YY  é 

correlacionado com ( ).iit εε −  Uma vez que a diferença entre itε  e iε  contém informações 

sobre 1, −tiε , então pode-se dizer que existe a possibilidade de endogeneidade quando o modelo 

dinâmico descrito em (3.8) é estimado pelo método de efeito fixo.29 De acordo com Nickel 

(1981), a estimação do modelo em (3.8) pelo MQO produz estimativas viesadas para cima, 

enquanto que Hsiao (1986) mostra que o método de efeito fixo produz estimativas viesadas 

para baixo. Bond (2002) discute que o fato de as estimativas MQO e EF serem viesadas em 

sentidos opostos é um tanto quanto interessante, visto que as estimativas proporcionadas por 

um estimador que seja consistente deve se situar entre as estimativas MQO e EF, ou pelo 

menos, não deveria ser estatisticamente superior que a do MQO ou inferior a estimativa EF. 

Outro aspecto importante referente ao método EF é a remoção do controle das 

estimativas pelo setor industrial. Como o setor industrial se mantém fixo ao longo dos anos 

(variável time-invariant), jν  é o próprio jν  e com isso, a estimação por efeito fixo elimina as 

variáveis binárias que captam as oscilações do investimento respectivas ao setor industrial de 

atuação da firma. Dessa forma, a escolha da metodologia para estimar os coeficientes dos 

modelos de investimento deve levar em consideração a inclusão de variáveis time-invariant 

(controle por setores industriais), os problemas relacionados ao efeito fixo e os problemas de 

endogeneidade gerados pela inclusão da variável dependente defasada como explicativa.  

Na procura por um estimador eficiente que considere o efeito fixo e o potencial de 

endogeneidade entre os regressores, Anderson e Hsiao (1982) propõem um método baseado 

na combinação do método de primeira diferença e do uso de variáveis instrumentais,30 isto é: 

 
)()()()()()( 1,11,2,1,11, −−−−−− −+−+−+−+−′+−=− tiitjjttiitiittititiit XXYYYY εεννννννβγ             (3.9) 

 

                                                
29 Na medida em que T aumenta, a contribuição de cada período de tempo na média within de cada variável se 
torna menor. Isso sugere que os potenciais problemas de endogeneidade podem ser reduzidos quando o número 
de períodos no painel (T) é grande. No entanto, Judson e Owen (1999) mostram que o viés causado pela presença 
de endogeneidade ainda pode estar presente quando T=30. 
30 Estudos como Kiviet (1995), Judson e Owen (1999) e Bruno (2005) descrevem uma metodologia para corrigir 
o viés na estimação pelo efeito fixo causado pela endogeneidade presente nos modelos dinâmicos. Denominada 
como Least Square Dummy Variable Correction (LSDVC), essa correção do método do efeito fixo pode produzir 
resultados mais eficientes do que os métodos a serem descritos a seguir (GMM-dif e GMM-sys), porém é válido 
somente para regressores (X) estritamente exógenos e variáveis que variam ao longo do tempo (FLANNERY, 
HANKINS, 2013).  
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ittittiit XYY ενβγ ∆+∆+∆′+∆=∆⇒ −1,1                        sendo  Tt ,,2 K=                    (3.10) 

 

A proposta dos autores consiste em utilizar valores defasados e em diferença da 

variável dependente como instrumento para a variável dependente defasada. Por exemplo, 

2, −tiY  e )( 3,2,2, −−− −=∆ tititi YYY  podem ser instrumentos para )( 2,1,1, −−− −=∆ tititi YYY , contanto que não 

estejam correlacionados com )( 1, −−=∆ tiitit εεε , mas estejam correlacionados com 1, −∆ tiY , 

sendo que t varia de Tt ,...,3= . A vantagem desse método é a possibilidade de se introduzir 

um número maior de variáveis defasadas no modelo. Ademais, o estimador de Anderson-

Hsiao é consistente quando ? é grande e T é fixo, e identifica o parâmetro associado à 

variável dependente defasada quando há pelo menos três observações temporais disponíveis. 

Contudo, a partir de ,3≥T  a disponibilidade de instrumentos aumenta na medida em que se 

eleva o número de períodos no painel. Críticas quanto a essa metodologia ressaltam que a não 

utilização de todas as condições de momentos disponíveis31 pode tornar as estimativas do 

modelo em diferença consistentes, mas não necessariamente eficientes (HOLTZ-EAKIN et 

al.,1988).  

Com esse raciocínio, Holtz-Eakin et al. (1988) propõem estimar o modelo em (3.10) 

pelo método generalizado dos momentos (GMM), desenvolvido por Hansen (1982), para 

explorar as demais condições de momento. A ideia consiste em formular uma matriz de 

instrumentos que relacione a defasagem do modelo com a disponibilidade total de 

instrumentos. Assim, considerando que 3iY∆  pode ser instrumentalizado por 1iY , tem-se que 

3iY∆  admite o valor de 1iY  no período 3 mas assume valor zero nos demais períodos. 

Generalizando esse comportamento, tem-se disponível ( )( ) 221 −− TT  condições de momento, 

lineares ao parâmetro ,1γ  respeitando a imposição de que ( ) 0, =∆− itstiYE ε  para 12 −≤≤ ts  e .3≥t    

Adicionalmente, Arellano e Bond (1991) mostram que o uso do método GMM 

também admite a elaboração de uma matriz de instrumentos para as variáveis explicativas 

tratadas como endógenas ou predeterminadas (fracamente exógenas). No primeiro caso 

(endogeneidade), Xit é correlacionado com itε , mas não é correlacionado com momentos 

futuros ;1, +tiε  já no caso predeterminado, Xit é correlacionado com 1, −tiε , mas não é 

correlacionado com momentos futuros .1, +tiε  As variáveis explicativas com comportamento 

endógeno são tratadas de maneira similar à variável dependente defasada, sendo 

                                                
31 Isto é, utilizar todas as defasagens da variável dependente em nível como instrumento para a variável em 
diferença.  
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K,, 3,2, −− titi XX , Tt ,,2 K= , instrumentos válidos para a equação em diferença. O tratamento 

dado para as variáveis endógenas difere do tratamento das variáveis predeterminadas devido 

ao conjunto de instrumentos utilizados nas predeterminadas, o qual admite 1, −tiX  como 

instrumento válido para a equação em diferença no período t.  

A validade da estimação dos parâmetros do modelo pelo método GMM em diferença 

(GMM-dif) depende da validade dos instrumentos e da inexistência de correlação dos 

instrumentos com o resíduo. Arellano e Bond (1991) elaboram um teste de autocorrelação 

serial (m) aplicado sobre os resíduos em diferença itε∆  que analisa, sob a hipótese nula, a 

existência de correlação.32 Como itε∆  é correlacionado com 1, −∆ tiε devido a presença de 1, −tiε  

em ambas as diferenças, é esperado uma correlação serial negativa de primeira ordem (m1) 

(ROODMAN, 2006).33 Contudo, se o conjunto de instrumentos for suficiente para solucionar 

o problema de endogeneidade no modelo, então é esperado a inexistência de correlação serial 

de segunda ordem (m2) entre itε∆  e kti −∆ ,ε se .2≥k  Arellano e Bond (1991) ainda propõem a 

aplicação do teste de Sargan para checar a legitimidade dos instrumentos e assim garantir a 

consistência das estimativas.34 A rejeição da hipótese nula de validade dos instrumentos é 

interpretada como uma evidência de que pelo menos um dos instrumentos utilizados no 

modelo é endógeno. Como a hipótese crucial do GMM-dif é a exogeneidade dos instrumentos, 

a validade das estimativas é garantida pela não rejeição da hipótese nula do teste de Sargan e 

pela rejeição da hipótese de autocorrelação de segunda ordem (m2). Roodman (2009) adiciona 

que o teste de Sargan pode ser visto como um teste de especificação estrutural do modelo, 

uma vez que importantes variáveis explicativas omitidas podem fazer com que os 

instrumentos se tornem correlacionados com o erro, invalidando a estimação pelo GMM-dif. 

O método GMM pode ser estimado em um passo (one-step) ou em dois passos (two-

step). De acordo com Arellano e Bond (1991), a estimativa em two-step pode promover um 

ganho de eficiência na estimativa GMM. Entretanto, o ganho de eficiência do two-step pode 

não ser tão vantajoso em relação ao one-step (BLUNDELL, BOND, 1998; WINDMEIJER, 

2005). Em partes, isso se deve ao fato da estimação do GMM-dif em two-step para amostras 

finitas implicar em vieses elevados, ou seja, assintoticamente os erros padrão das estimativas 

tendem a ser muito pequenos, favorecendo a rejeição da hipótese dos parâmetros do modelo 

                                                
32 O teste m de autocorrelação serial segue uma distribuição normal padrão. 
33 0),(),(),( 1,1,2,1,1,1, ≠−=−−=∆∆ −−−−−− tititititiittiit CovCovCov εεεεεεεε  
34 O teste de Sargan segue uma distribuição 2

kr−χ  em que r é o número de instrumento e k é o número de 

variáveis regressoras. 
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serem estatisticamente iguais a zero. Windmeijer (2005) então propõe uma correção da 

variância assintótica do estimador GMM-dif two-step para o caso de amostras finitas, tornando 

as estimativas do GMM-dif two-step consistentes e eficientes. 

Em síntese, o GMM-dif estende a ideia de Anderson e Hsiao (1991, 1992) para 

solucionar o problema gerado pela heterogeneidade não observada da firma (efeito fixo) e a 

inclusão da variável dependente defasada como explicativa. Inicialmente, realiza-se a 

primeira diferença e depois, com o uso da matriz de instrumentos para as variáveis endógenas 

e predeterminadas, estima-se os parâmetros do modelo com o uso do GMM, podendo este ser 

em two-step com a correção de Windmeijer (2005) ou em one-step. Contudo, dada a 

realização da primeira diferença, o método GMM-dif não soluciona o problema relacionado à 

inclusão de variáveis time-invariant (setores industriais) no modelo de investimento. Além 

disso, Ahn e Schmidt (1995) mostram que os instrumentos tendem a ter um crescimento 

quadrático em relação a T na estimação do GMM-dif, sob a hipótese de homoscedasticidade. 

Isso significa que o GMM-dif tem um comportamento não linear e que o uso de todas as 

condições de momento impostas na restrição 0)( , =∆− itstiYE ε  para 12 −≤≤ ts e 3≥t  pode fazer 

com que o número de instrumentos utilizado no GMM-dif seja muito elevado.   

Propostas de melhorias do estimador GMM-dif são sugeridas por Arellano e Bover 

(1995) e Blundell e Bond (1998). Arellano e Bover (1995) mostram a possibilidade de se 

utilizar as variáveis defasadas em diferença como instrumento para as variáveis em nível, 

além das variáveis defasadas em nível como instrumentos para as variáveis em diferença. Os 

autores mostram que uma matriz de instrumentos formulada com variáveis em diferença e em 

nível pode promover um ganho de precisão na estimativa do GMM-dif. Blundell e Bond 

(1998), por sua vez, argumentam que o estimador GMM-dif pode se tornar menos informativo 

a medida que o parâmetro associado a variável dependente defasada se aproxima da unidade 

ou quando a variância relativa ao efeito fixo iν  aumenta em relação à variância do erro ,itε

isto é, 22
ii εν σσ é grande.35 

Com base nos argumentos de Ahn e Schmidt (1995) e Arellano e Bover (1995), 

Blundell e Bond (1998) sugerem a imposição de uma condição inicial no processo de 

estimação que permita a instrumentalização das variáveis em nível pelas variáveis defasadas 

em diferença. Essa condição inicial é estabelecida pela imposição de .0)( 2 =∆ ii YEν 36 Contudo, 

                                                
35 A falta de informação dos instrumentos é designado na literatura como “the problem of weak instruments”. 
36 De acordo com Blundell e Bond (1998), a combinação das condições adicionais com a condição inicial na 
estimativa do GMM-dif amenizaria a crítica de Ahn e Schmidt (1995) quanto ao crescimento quadrático no 
tamanho da matriz dos instrumentos. 
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dado que a equação em nível mantém a heterogeneidade não observada da firma, assume-se 

mais uma condição de que a correlação entre o efeito fixo e as variáveis explicativas se 

mantenham constante ao longo do tempo. As exigências da estimação do GMM-dif 

combinadas com a condição inicial formalizam um estimador GMM que combina o uso de 

defasagens em nível com as defasagens em diferença para corrigir o problema de 

endogeneidade, sendo este estimador denominado como GMM System (GMM-sys). De acordo 

com Blundell e Bond (1998), o estimador GMM-sys promove um ganho de eficiência quando 

11 →γ  ou quando 2
iν

σ  é muito elevado em relação a 2
iε

σ . Em resumo, a estimação dos 

parâmetros pelo GMM-sys consiste em solucionar o sistema de equações em (3.11) a seguir: 
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Assim como o GMM-dif, o estimador GMM-sys também permite a inclusão de 

variáveis explicativas endógenas ou predeterminadas.  Além disso, como o sistema em (3.11) 

inclui o modelo em nível, as variáveis time-invariant não são excluídas durante o processo de 

estimação. Blundell e Bond (1998), Roodman (2006), Islam (2013) argumentam que a 

inclusão dessas variáveis não afeta as estimativas das outras variáveis explicativas time-

variant do modelo. Isso se deve a condição imposta pelo GMM-sys dos instrumentos da 

equação em nível (as defasadas em diferença) não serem correlacionados com o efeito fixo e 

com as demais variáveis time-invariant. Visto que o GMM-sys trabalha com o potencial de 

endogeneidade, com o problema do efeito fixo e não elimina as variáveis dummies time-

invariant de setor industrial, esse estimador pode ser o mais apropriado para a estimação dos 

modelos de investimento. 

Hayakawa (2007) mostra que as estimativas do GMM-sys em amostras finitas 

possuem menor viés em comparação com os estimadores GMM-dif e com o IV de Anderson e 

Hsiao (1982). Ademais, o viés do GMM-sys tende a ser a soma ponderada dos vieses da 

estimação do GMM-dif e do IV, cujos vieses apresentam sentidos opostos. Soto (2010) 

adiciona que as propriedades do GMM-sys podem não ser afetadas pelo tamanho da amostra. 

Ao estudar as propriedades dos estimadores em uma amostra de finanças corporativas, 

Flannery e Hankins (2013) mostram que o GMM-sys se mantém consistente e pode não ser 

afetado pela falta de balanceamento das informações do painel. 

Cabe ressaltar que mesmo com as modificações promovidas pelo GMM-sys, o teste de 

Sargan e o teste de autocorrelação de Arellano e Bond (1991) ainda permanecem válidos para 

testar a especificação do modelo. Roodman (2006, 2009) aponta ressalvas sobre o impacto 
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causado pela proliferação dos instrumentos no teste de Sargan. O autor argumenta que o uso 

de todos os instrumentos disponíveis pode fragilizar o teste de Sargan, além de superestimar 

os parâmetros das variáveis endógenas. Como a matriz dos instrumentos tende a ter um 

crescimento quadrático (AHN, SCHMIDT, 1995) então, pode não haver informações 

suficientes para a estimação da matriz de variância, fazendo com que essa matriz seja singular 

(não simétrica). Tal problema é resolvido pelo uso da matriz inversa generalizada 

(ROODMAN, 2006), que embora não comprometa a eficiência do estimador GMM-dif e 

GMM-sys, pode enfraquecer o teste de Sargan. Nesse caso, a estatística do teste de Sargan 

tende a ter um p-valor próximo a 1, sinalizando o elevado número de instrumentos no modelo 

de regressão. A sugestão de Roodman (2006, 2009) é testar a sensibilidade dos resultados 

estimados à redução do número de instrumentos, limitando o número de defasagens utilizadas 

como instrumento para as variáveis endógenas e predeterminadas. 

Dessa forma, o presente estudo utiliza o GMM-sys para estimar os parâmetros dos 

modelos de investimento. Assume-se que as variáveis explicativas, exceto a defasagem da 

variável dependente, não são correlacionadas com realizações futuras do termo de erro, mas 

podem ser correlacionadas com períodos passados. As estimativas são realizadas em two-step 

com a correção de Windmeijer (2005) para que os erros-padrão sejam robustos. Para evitar a 

proliferação dos instrumentos, a estrutura de defasagens deve ser limitada (ROODMAN, 

2006, 2009). Sendo assim, variáveis defasadas do período 2−t  a 4−t  são utilizadas como 

instrumentos para a equação em diferença e, como sugerido por Blundell e Bond (1998), 

utiliza-se apenas um instrumento para a equação em nível.37 No entanto, a limitação do 

número de instrumentos depende da validade da especificação do modelo, a qual é verificada 

pelo teste de Sargan e pelo teste de autocorrelação de Arellano e Bond (1991).38  

 

3.3 Base de Dados 

 

Os dados utilizados nesse trabalho contêm informações sobre as firmas brasileiras de 

capital aberto negociadas na BM&FBovespa no período de 1997-2010. Para a análise dos 

objetivos desse estudo é necessária a coleta de dois tipos diferentes de informação: (1) dados 

                                                
37 Devido a essa estrutura de defasagem e considerando que os modelos de investimento incluem variáveis 
defasadas, é necessário pelo menos cinco observações firma-ano consecutivas para a realização da primeira 
diferença e da construção dos instrumentos. 
38 A não rejeição do teste de Sargan pode indicar a necessidade de se considerar mais defasagens como 
instrumentos para as variáveis correlacionadas com o erro. 
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financeiros; (2) informações detalhadas a respeito da estrutura de propriedade e controle das 

firmas. A setorização industrial e as informações financeiras requisitadas no item (1) são 

extraídas da base de dados Economática e deflacionadas de acordo com o índice geral de 

preços (IGP-DI). As informações de estrutura de propriedade do item (2) são obtidas de duas 

bases de dados desenvolvidas por Aldrighi e Mazzer Neto (2007) e Aldrighi (2014). As bases 

de dados do item (2) diferem, basicamente, pelo período amostral. A primeira de Aldrighi e 

Mazzer Neto (2007) dispõe de dados no período entre 1997 e 2007, enquanto a segunda base 

contém informações da estrutura de propriedade e controle no período de 2003 a 2010. As 

duas bases contém variáveis de identificação do maior acionista último e sua categorização de 

acordo com a natureza familiar ou individual, estatal, estrangeira ou acordo entre acionistas. 

Cabe ressaltar que a metodologia para a construção dessas variáveis é a mesma em ambas as 

bases. Além disso, a literatura traz evidências de pouca variabilidade na estrutura de 

propriedade das firmas ao longo dos anos (LA PORTA et al., 1999). Alguns estudos, tais 

como os de Wei e Zhang (2008) e Pindado et al. (2011), têm replicado a informação de 

estrutura de propriedade e controle de um ano específico para vários períodos.39 Dessa forma,  

a amostra inicial consiste de um painel balanceado com informações financeiras das firmas, 

combinado com a base de Aldrighi (2014) com informações sobre a estrutura de propriedade 

e controle no período de 2003-2010 e completadas com informações da base de Aldrighi e 

Mazzer Neto (2007) para o período de 1997-2002.  

As firmas do setor financeiro e de fundos de investimento são excluídas da análise, 

uma vez que suas atividades financeiras, operacionais e de investimentos diferem dos demais 

setores industriais. As firmas que apresentam receita líquida operacional negativa e 

patrimônio líquido negativo também são excluídas. Ademais, as firmas que não dispõem de 

informações sobre o ativo total e com informações faltantes sobre a estrutura de propriedade e 

controle e variáveis explicativas são retiradas da amostra. Devido ao teste de autocorrelação 

das estimativas do GMM-sys, firmas que não dispõem de informações em pelo menos cinco 

anos consecutivos são eliminadas. O impacto das observações com valores atípicos (outliers) 

é reduzido de acordo com a metodologia utilizada por Cleary (2006), atribuindo-se limitantes 

superiores e inferiores para cada variável com observações discrepantes. No caso em questão, 

adotou-se o limitante de 5% e 95% de cada variável financeira.40 A amostra final resulta em 

                                                
39 A amostra de Wei e Zhang (2008), por exemplo, contém informações sobre a estrutura de propriedade e 
controle das firmas do leste asiático apenas para o ano de 1996, mas as informações financeiras variam do ano de 
1993 a 1996. Os autores assumem que as informações de estrutura de propriedade e controle não mudam 
substancialmente durante o período analisado, replicando as informações para os anos de 1993 a 1995. 
40 Mesmos limitantes são utilizados por Crisóstomo et al. (2014) para a amostra de firmas brasileiras. 
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um painel não balanceado composto por 356 firmas, totalizando 3580 observações firma-ano, 

analisadas no período de 1997-2010. A tabela 3.1 resume o processo de seleção amostral.41  

 
Tabela 3. 1: Processo de seleção amostral e distribuição por setor industrial 

Processo de seleção amostral  Observações  
Amostra inicial (1997-2010)  10125 

(-) firmas financeiras e fundos  1035 
(-) informações faltantes do ativo total  3680 
(-) valores negativos de patrimônio líquido  657 
(-) valores negativos de vendas  2 
(-) informações faltantes sobre estrutura de propriedade e controle  435 
(-) informações faltantes nas variáveis explicativas  337 
(-) firmas com menos de cinco anos consecutivos de informações  399 

Amostra final  3580 
Esta tabela detalha o processo de seleção amostral, que resulta em um painel não balanceado composto por 3580 observações 
no período de 1997-2010. 
 

Com relação às variáveis financeiras adotadas no estudo, as principais variáveis são o 

ativo imobilizado, para a construção da taxa de investimento; a receita operacional líquida 

para captar o volume de vendas e as oportunidades de crescimento; as dívidas de longo e de 

curto prazo; o lucro líquido, depreciação e amortização para mensurar o fluxo de caixa; e o 

ativo total para medir o tamanho das firmas. As estatísticas descritivas das variáveis 

financeiras considerando a amostra total estão apresentadas na tabela A.2 do apêndice. O 

quadro a seguir apresenta as definições de cada variável financeira.  

 
Quadro 3. 1: Definição das variáveis financeiras 

Variável Definição 
K Estoque de capital, medido pelo ativo imobilizado 
I/Kt-1 Investimento, medido como (K - Kt-1) em razão ao Kt-1 
FC/Kt-1 Fluxo de caixa, medido pela soma entre o lucro líquido e depreciação e amortização, em razão 

ao estoque de capital em t-1 
CV Taxa de crescimento de vendas, medido por (Vt - Vt-1)/Vt-1 para cada firma 
CVI Taxa de crescimento de vendas, medido por (V t - V t-1)/V t-1 para cada setor industrial 
Cash/Kt-1 Caixa disponível (e investimentos de curto prazo), em razão do estoque de capital em t-1 
AT Ativo total 
Tamanho Logaritmo do ativo total 
PL Patrimônio líquido 
D/Kt-1 Dívida total, medida como a soma da dívida de longo prazo e de curto prazo, em razão do 

estoque de capital em t-1 
D/AT Dívida total em razão do ativo total 
D/PL Dívida total em razão do patrimônio líquido 
Q proxy do q de Tobin, medido pela soma entre o valor de mercado e dívida total, divido pelo 

ativo total 
ROA Retorno sobre ativo total, medido como a razão entre o lucro líquido e o ativo total 
ROE Retorno sobre patrimônio líquido, medido como a razão entre o lucro líquido e o patrimônio 

líquido 
ROK Retorno sobre a defasada do estoque de capital, medido como a razão entre o lucro líquido e o 

estoque de capital (K) em t-1 
Este quadro apresenta as definições das variáveis financeiras utilizadas no estudo. 

                                                
41 A tabela A.1 no apêndice apresenta a distribuição da amostra por ano e por setor industrial. 
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3.3.1 Construção das variáveis de estrutura de propriedade e controle 

 

A construção das variáveis de estrutura de propriedade é feita a partir da coleta de 

dados, realizada por Aldrighi e Mazzer Neto (2007) e Aldrighi (2014), nos Relatórios de 

Informações Anuais (IAN) para o período de 1997 a 2008, e nos Formulários de Referência 

para os anos de 2009 e 2010. Ambos os relatórios contém informações a respeito do principal 

acionista direto de cada empresa, além dos percentuais de ações votantes e preferenciais.  

O processo de identificação do maior acionista último (LUS) inicia-se com a 

identificação dos principais acionistas diretos de cada firma. Estes podem ser divididos entre 

indivíduos e outras empresas, definindo o tipo de estrutura de propriedade: direta, quando o 

principal acionista é um indivíduo, ou indireta, quando o principal acionista da firma em 

questão é outra firma. No segundo caso, o processo de identificação torna-se iterativo, 

identificando-se os principais acionistas de cada firma-principal-acionista até que se descubra 

o maior acionista último da estrutura de propriedade. Em todos os passos é registrado o 

percentual de ações votantes e preferenciais de cada principal acionista. A estrutura de 

propriedade indireta, também denominada como estrutura de propriedade piramidal, é então 

definida como a situação em que há pelo menos uma firma intermediária entre a firma 

analisada e o maior acionista da estrutura. A identificação do tipo de estrutura de propriedade 

de cada firma da amostra é feita pela variável Pirâmide, a qual admite valor 1 caso a firma 

pertença a uma estrutura piramidal, e valor 0 caso a firma possua estrutura de propriedade 

direta.  

Define-se o maior acionista último (LUS) de cada firma como o acionista que possui 

maior percentual de ações com direito a voto via estrutura direta e indireta.42 O interesse nesse 

estudo é identificar o LUS de uma estrutura de propriedade piramidal, LUS com natureza 

familiar ou individual e o LUS que também é acionista controlador da firma. Como as firmas 

brasileiras são reconhecidas pela alta concentração de capital, considera-se o limitante de 50% 

das ações com direito a voto para caracterizar o LUS como acionista controlador da 

propriedade direta. Caso a estrutura de propriedade seja indireta, o LUS é denominado 

acionista controlador se possuir mais do que 50% das ações votantes em cada empresa da 

cadeia de propriedade. A variável Controle assume valor 1 se a firma possuir um acionista 

controlador, e valor 0 caso contrário (controle disperso). Se o LUS é o acionista controlador e 

                                                
42 A estrutura de propriedade indireta (pirâmide) pode possuir diferentes cadeias de propriedade que levam a 
diferentes maiores acionistas. Contudo, o LUS (the largest ultimate shareholder) da estrutura é o acionista que 
possuir maior percentual de ações votantes na cadeia mais longa.  
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é categorizado como família ou indivíduo, considera-se que a firma é controlada por família. 

Assim, a variável Familiar assume valor 1 se o LUS é controlador familiar, e valor 0 caso 

contrário.  

O percentual de direito de propriedade (direito de fluxo de caixa) e direito de voto 

(direito de controle) do LUS depende do tipo de estrutura de propriedade da firma. Se a 

propriedade for direta, o direito de voto é medido pela razão entre a quantidade de ações 

votantes em posse do LUS e o total de ações emitidas pela empresa. Já o direito de 

propriedade é calculado pela soma das ações votantes e preferenciais (capital total), dividida 

pelo total de ações emitidas. Caso a estrutura de propriedade seja indireta, o direito de fluxo 

de caixa é medido pelo produto do capital total em cada nível da cadeia de propriedade, 

somando-o ao produto obtido nas demais cadeias se houver mais de uma cadeia de 

propriedade. O cálculo do direito de voto em uma estrutura indireta depende se o LUS 

também é o acionista controlador. Uma vez que não existe um acionista controlador, o cálculo 

dos direitos de voto do LUS é feito de maneira similar ao direito de fluxo de caixa 

multiplicando-se o percentual de ações com direito de voto ao longo da cadeia e somando-o 

com o produto das demais cadeias de propriedade. Se o LUS é o acionista controlador, o 

percentual de direito de voto é definido pelo percentual de ações votantes possuído na última 

firma da cadeia. As variáveis DV e DFC mensuram os direitos de voto e de fluxo de caixa do 

maior acionista último, respectivamente.  

O cálculo de direito de voto e de direito de propriedade são importantes para a 

construção de medidas que captam o excesso de direito de voto do maior acionista último. De 

acordo com Claessens et al. (2002) e Attig et al. (2004), quanto maior o direito de 

propriedade do LUS, maiores os efeitos de incentivo deste acionista para o melhor 

funcionamento da firma e menor é a possibilidade de expropriação de recursos. Por outro 

lado, os aumentos do direito de voto levam a maior concentração de controle, elevando a 

probabilidade de atividades entrenchment, expropriação de recursos dos acionistas 

minoritários e consequentemente, a diminuição do valor da firma. Ainda segundo os autores, 

os problemas de agência relacionados à maior concentração de voto do LUS seriam piores 

quando há grande discrepância entre os direitos de voto e de propriedade. Dessa forma, o 

excesso de direito de voto sobre o direito de propriedade (ECR) é mensurado pela razão entre 

o desvio e o direito de voto, sendo o desvio calculado como a diferença entre o direito de voto 

e o direito de propriedade do LUS.  

O quadro 3.2 sumariza as definições das variáveis de estrutura de propriedade e 

controle utilizadas no estudo.  
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Quadro 3.2: Definições das variáveis de estrutura de propriedade e controle 
Variável Definição 
LUS Maior acionista último (the largest ultimate shareholder), definido como o acionista 

que detém maior percentual de ações votantes via estrutura de propriedade direta e 
indireta. 

Controle Variável binária que assume valor 1 se o LUS possui mais do que 50% de ações com 
direito a voto; 0 caso contrário. 

Familiar Variável binária que assume valor 1 se o LUS é o acionista controlador e possui 
natureza familiar ou indivíduo; 0 caso contrário. 

Pirâmide Variável binária que assume valor 1 se a estrutura de propriedade é piramidal (ou 
indireta), ou seja, quando há uma empresa intermediária entre o maior acionista e a 
firma analisada; e valor 0 se a estrutura for direta. 

DFC É o percentual de direito de propriedade (direito de fluxo de caixa) do LUS. 
DV É o percentual de direito de voto (direito de controle) do LUS 
Desvio Diferença entre direito de voto e de propriedade, medido como (DV - DFC). 

ECR Excesso de direito de voto (excess of control rights), medido como (DV - DFC)/DV 

Este quadro apresenta as definições das variáveis de estrutura de propriedade e controle utilizadas no estudo. 

 

A tabela 3.2 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis de estrutura de 

propriedade e controle.43 Os resultados evidenciam que 78,4% das firmas são controladas pelo 

maior acionista, 41% das firmas são controladas por famílias e há grande preponderância de 

firmas com estrutura de propriedade piramidal (68%). Além disso, o maior acionista possui 

em média, direito de propriedade (DFC) e direito de voto (DV) em aproximadamente 44,5% e 

68,9%, respectivamente. O elevado percentual de direito de voto em relação ao direito de 

propriedade resulta em um excesso de direito de voto sobre o direito de propriedade do maior 

acionista. A variável Desvio mostra que o desvio médio entre os direitos atinge 24,5 p.p. A 

razão entre o desvio e o direito de voto (ECR) indica que, em média, um aumento de 1 p.p. no 

direito de voto resultaria em um aumento de 0,346 p.p no desvio entre o direito de voto e o 

direito de propriedade.  

 
Tabela 3.2: Estatísticas descritivas das variáveis de estrutura de propriedade e controle considerando a amostra 
total 
Estatística Controle Familiar Pirâmide DFC DV Desvio ECR 

Média 0,7841 0,4115 0,6815 0,4451 0,6899 0,2448 0,3468 

Desvio padrão 0,4115 0,4922 0,4660 0,2658 0,2626 0,2309 0,2893 
Essa tabela apresenta as estatísticas descritivas das variáveis de estrutura de propriedade e controle. A amostra total dispõe de 
3580 observações firma-ano. Ver definição das variáveis no quadro 3.2. 

 

Dos resultados apresentados na tabela 3.2, o elevado percentual de firmas com 

controle familiar e estruturadas como pirâmide se destaca, pois sugere a existência de um 

grande número de firmas com ambas as características. Para analisar o grau de intersecção, a 

tabela 3.3 apresenta as médias das variáveis de estrutura de propriedade diferenciando as 

firmas por controle familiar e estrutura de propriedade piramidal. Quando se restringe a 
                                                
43 A correlação entre as variáveis financeiras e de estrutura de propriedade e controle é reportada na tabela A.3 
do apêndice. 
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amostra de acordo com a natureza do controle, os resultados mostram que 74,9% das firmas 

familiares são estruturadas na forma de pirâmide e que, 63,4% das firmas não familiares 

também apresentam essa estrutura. O teste de diferença entre médias indica a existência de 

diferença significativa, ao nível de 1%, entre o percentual de firmas piramidais familiares e 

firmas piramidais não familiares. Além disso, ao diferenciar a amostra entre firmas piramidais 

e não piramidais (estruturas diretas), observa-se que 45,2% das firmas piramidais são 

controladas por famílias enquanto que 32,3% das firmas com propriedade direta possuem uma 

família como controladora. Novamente, o teste de diferença entre médias mostra a existência 

de diferença significativa ao nível de 1% entre as médias, evidenciando a maior concentração 

de firmas familiares em pirâmides do que em firmas com estrutura de propriedade direta.  

 
Tabela 3.3: Médias das firmas agrupadas conforme a natureza familiar de controle e a estrutura piramidal  

Variáveis 
 Familiar=1 Familiar=0 Diferença 

 
Pirâmide=1 Pirâmide=0 Diferença 

 (1) (2) (1) - (2) 
 

(3) (4) (3) - (4) 

Familiar  1 0 - 
 

0,4526 0,3237 0,1289*** 

Pirâmide  0,7495 0,6339 0,1155*** 
 

1 0 - 

DFC  0,4540 0,4389 0,0150* 
 

0,4267 0,4840 0,0573*** 

DV  0,7856 0,6230 0,1626*** 
 

0,7040 0,6595 0,0444*** 

Desvio  0,3317 0,1841 0,1476*** 
 

0,2773 0,1755 0,1018*** 

ECR  0,4231 0,2934 0,1296*** 
 

0,3893 0,2561 0,1332*** 

Total  1473 2107  
 

2439 1141  
Essa tabela apresenta as médias das variáveis de estrutura de propriedade e controle quando se diferencia as firmas de acordo 
com a incidência do controle familiar ou da estrutura piramidal. A coluna (1) apresenta as médias das variáveis quando o 
controle é familiar (Familiar=1). A coluna (2) apresenta as médias das variáveis quando a firma não é controlada por família 
(Familiar=0). A coluna (3) apresenta as médias das variáveis quando a estrutura é piramidal (Pirâmide=1). E, por fim, a 
coluna (4) apresenta as médias das variáveis quando a estrutura é direta (Pirâmide=0). O quadro 3.2 resume as definições das 
variáveis de estrutura de propriedade e controle. 

 

A sobreposição dessas características revela a possibilidade de problemas na 

estimação dos modelos de regressão caso variáveis com alto grau de intersecção sejam 

inseridas conjuntamente no modelo como variáveis explicativas. Com isso, não seria possível 

analisar o efeito específico de cada variável. Por exemplo, como 74,9% das firmas 

controladas por família são piramidais, a inclusão das variáveis binárias Familiar e Pirâmide 

no mesmo modelo de regressão tornaria inviável a análise ceteris paribus do efeito do 

controle familiar (ou da estrutura piramidal) na variável dependente. Essa constatação reforça 

a necessidade de se analisar a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa das firmas 

familiares e não familiares, e com estrutura piramidal ou direta, de acordo com o modelo em 

(3.4). No capítulo quatro, a seguir, são apresentados os resultados desse estudo. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Nesse capítulo, apresenta-se os resultados dos modelos de investimento, cujo interesse 

é a análise da sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa das firmas com subinvestimento 

e superinvestimento, reclassificadas de acordo com as oportunidades de investimento do setor 

industrial. Inicialmente, na seção 4.1, as estatísticas descritivas por grupo são reportadas e 

interpretadas. Em seguida, na seção 4.2, apresentam-se as estimativas dos modelos de 

investimento, estimado pelo GMM-sys, cujo enfoque concentra-se em identificar quais grupos 

de firmas tendem a ter a maior sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. Além disso, 

investiga-se como essa sensibilidade pode ser afetada pela estrutura de propriedade e controle, 

diferenciando o fluxo de caixa entre firmas controladas por famílias, estruturadas como 

pirâmide, firmas piramidais controladas por famílias e o nível de excesso de direito de voto do 

maior acionista (ECR). Embora a diferenciação do efeito do fluxo de caixa por quintis de ECR 

tenha por finalidade evidenciar os intervalos do excesso de direito de voto em que as firmas 

mais utilizam os fundos internos, essa abordagem também tem o objetivo de revelar o 

comportamento da sensibilidade em função de ECR. Na seção 4.3, testes adicionais são 

realizados no intuito de se identificar a função polinomial que descreve a relação entre a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e o excesso de direito de voto do maior 

acionista.  

 

4.1 Estatísticas descritivas por grupo de subinvestimento e superinvestimento 

 

A tabela 4.1 apresenta as estatísticas descritivas por grupo de firmas classificadas 

como subinvestimento e superinvestimento, reclassificadas conforme a taxa de crescimento de 

vendas do setor industrial.44 O painel A exibe as estatísticas do resíduo do modelo de 

investimento em (3.1). Como esperado, o valor médio do resíduo é igual a zero, variando de  

 

                                                
44 A tabela A.4 do apêndice apresenta as estatísticas descritivas das firmas classificadas somente entre 
subinvestimento e superinvestimento. No geral, firmas com superinvestimento apresentam, em média, maior 
taxa de crescimento de vendas por firmas. A taxa de crescimento de vendas por setor industrial é maior para as 
firmas com superinvestimento, embora a diferença média seja muito pequena comparada a das firmas com 
subinvestimento. Firmas com superinvestimento apresentam maior tamanho médio e rentabilidade. Entretanto, 
os indicadores relacionados ao nível de endividamento mostram que as firmas com subinvestimento podem ter 
um endividamento médio similar ao das firmas com superinvestimento, uma vez que o teste de diferença entre 
médias não é significativo.  
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Tabela 4. 1: Estatísticas descritivas por grupo de subinvestimento e superinvestimento, reclassificados conforme 
a taxa de crescimento de vendas por setor industrial 
Painel A: Resíduo do modelo de investimento 

 
n Média Desvio-padrão Mínimo Mediana Máximo 

Resíduo  2657 0,0000 0,2307 -0,5738 -0,0373 0,9744 
Resíduo subinvestimento 1468 -0,1411 0,1011 -0,5738 -0,1109 -0,0219 
Resíduo superinvestimento 923 0,2255 0,2296 0,0137 0,1180 0,9744 

Painel B: Estatísticas descritivas por grupo de subinvestimento 

Variáveis  
 SUBP  SUBG 

 Diferença 
Média  Média Desvio-padrão  Média Desvio-padrão 

 
I/Kt-1  -0,1433 0,1142  -0,1048 0,1088 

 
0,0385*** 

FC/Kt-1  0,3287 0,5938  0,5131 0,8119 
 

0,1844*** 
Cash/Kt-1  0,4995 1,0949  0,7285 1,4782 

 
0,2289*** 

AT  5,12E+06 8,17E+06  4,64E+06 7,33E+06 
 

4,80E+05 
CV  -0,0460 0,1743  0,0979 0,2150 

 
0,1439*** 

CVI  -0,0581 0,0592  0,2152 0,1057 
 

0,2733*** 
Q  1,0711 0,4631  1,1665 0,5286 

 
0,0954*** 

D/Kt-1  3,9917 9,3705  5,9309 12,1502 
 

1,9392*** 
D/AT  0,5609 0,1965  0,5592 0,1885 

 
0,0017 

D/PL  2,6498 3,0000  2,3702 2,6848 
 

0,2796* 
ROA  0,0231 0,0710  0,0432 0,0653 

 
0,0201*** 

ROE  0,0236 0,2454  0,0839 0,2087 
 

0,0603*** 

ROK  0,1931 0,5184  0,3585 0,6733 
 

0,1654*** 

Núm. Obs.  587  588 
  

Painel C: Estatísticas descritivas por grupo de superinvestimento 

Variáveis 
 SUPERP  SUPERG 

 Diferença 
Média  Média Desvio-padrão  Média Desvio-padrão 

 
I/Kt-1  0,1764 0,2543  0,3078 0,2863 

 
0,1314*** 

FC/Kt-1  0,4007 0,5928  0,6435 0,9181 
 

0,2428*** 
Cash/Kt-1  0,5373 0,9948  1,0997 1,7939 

 
0,5624*** 

AT  5,75E+06 7,65E+06  6,26E+06 8,06E+06 
 

 5,10E+05 
CV  0,0626 0,2083  0,2075 0,2264 

 
0,1449*** 

CVI  -0,0463 0,0619  0,2268 0,1091 
 

0,2731*** 
Q  1,1819 0,4822  1,2504 0,5408 

 
  0,0685* 

D/Kt-1  3,1735 6,4478  7,3837 13,2113 
 

4,2102*** 
D/AT  0,5619 0,1708  0,5791 0,1746 

 
   0,0172 

D/PL  2,0897 2,1041  2,4656 2,5682 
 

0,3759** 
ROA  0,0438 0,0614  0,0407 0,0606 

 
   0,0031 

ROE  0,0848 0,2084  0,0843 0,2119 
 

   0,0005 

ROK  0,2534 0,4988  0,4400 0,7635 
 

0,1866*** 

Núm. Obs.  369  370 
  

Essa tabela apresenta as médias e desvio-padrão das variáveis financeiras quando a amostra é dividida entre subinvestimento 
e superinvestimento, sendo cada grupo redividido conforme o nível de oportunidades de investimento (CVI). I é a variação do 
estoque de capital (K); Cash é o caixa disponível; CV é a taxa de crescimento de vendas por firma; CVI é a taxa de 
crescimento de vendas por indústria; Q é o q de Tobin; D é a dívida total; AT é o ativo total; PL é o patrimônio líquido; ROA 

é a razão entre o lucro líquido e o ativo total; ROE é a razão entre o lucro líquido e o patrimônio líquido; ROK é a razão entre 
o lucro liquido e a defasada do estoque de capital. SUBP e SUBG (SUPERP e SUPERG) são as firmas classificadas com 
subinvestimento (superinvestimento) com poucas e grandes oportunidades de investimento, respectivamente.  

 

-0,5738 a 0,9744. Das 2657 observações firma-ano utilizadas na estimação desse modelo, 

1478 possuem resíduo que varia entre -0,5738 e -0,0219, sendo classificadas como as firmas 
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com subinvestimento. Ademais, 923 observações firma-ano apresentam resíduo positivo, 

variando entre 0,0137 e 0,9744, e são consideradas com subinvestimento.45 

O painel B da tabela 4.1 apresenta as estatísticas descritivas do grupo de 

subinvestimento com poucas (SUBP) e grandes oportunidades de investimento no setor 

industrial (SUBG).46 Ambos os grupos de firmas apresentam taxa média negativa de 

investimento, sendo o menor valor para as firmas cujo setor industrial possui poucas 

oportunidades (SUBP). Além disso, as firmas SUBP exibem menores médias do fluxo de caixa 

(FC) e do saldo de caixa (Cash), além de apresentar maior tamanho (AT) em relação às firmas 

SUBG. Contudo, não se pode afirmar que as firmas SUBP têm maior tamanho do que as firmas 

SUBG, uma vez que o teste de diferença entre médias não é estatisticamente significativo. 

Como esperado, as firmas SUBP apresentam menor taxa de crescimento de vendas (CV), 

sendo esta negativa e em torno de 14 p.p menor do que a média de CV das firmas SUBG. A 

média para a proxy do q de Tobin (Q) também reforça que as firmas SUBG possuem maiores 

oportunidades de investimento. Os indicadores de rentabilidade (ROA, ROE e ROK) mostram 

que, em média, as firmas SUBG são mais rentáveis do que as firmas SUBP. 

O painel C da tabela 4.1 apresenta as estatísticas descritivas das firmas do 

superinvestimento com poucas (SUPERP) e grandes oportunidades de investimento do setor 

industrial (SUPERG). Em média, a taxa de investimento das firmas SUPERG é quase duas 

vezes maior do que a taxa das firmas SUPERP. Além disso, as primeiras firmas apresentam 

maior fluxo de caixa, saldo de caixa e tamanho em relação às firmas com poucas 

oportunidades de investimento, embora o tamanho não seja estatisticamente diferente. 

Também como esperado, as firmas SUPERG são as com maiores oportunidades de 

investimento, mensurado tanto pela taxa de crescimento de vendas (CV) quanto pelo q de 

Tobin (Q). Observa-se ainda que o valor médio da taxa de crescimento de vendas (CV) das 

firmas SUPERG é aproximadamente igual à média da taxa de crescimento de vendas do setor 

industrial (CVI).  

O endividamento das firmas SUPERG é elevado em comparação com o das firmas 

SUPERP, principalmente se for medido em razão do estoque de capital (D/Kt-1). Para essa 

variável, a dívida das firmas SUPERG é, em média, 2,34 vezes maior. Quando mensurada em 

razão do ativo total (D/AT), tais firmas ainda apresentam maior endividamento, embora o teste 

                                                
45 Verdi (2006) também encontra um número maior de firmas com subinvestimento do que com 
superinvestimento.  
46 A tabela A.5 do apêndice apresenta as estatísticas descritivas das variáveis relacionadas à estrutura de 
propriedade e controle quando as firmas com sub e superinvestimento são reclassificadas conforme a taxa de 
crescimento de vendas do setor industrial. 
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de diferença entre médias indique que as médias podem ser iguais. Ademais, as firmas 

SUPERG também apresentam maior endividamento em razão ao patrimônio líquido (D/PL). A 

rentabilidade média das firmas SUPERG, medida pelo ROA e ROE pode não ser diferente da 

encontrada para as firmas SUPERP, dado que o teste de diferença entre médias não é 

significativo. Entretanto, quando a rentabilidade é medida em razão do estoque de capital 

(ROK), os indicadores mostram que as firmas SUPERG são em média mais rentáveis do que as 

firmas SUPERP. 

Analisando os quatro grupos em conjunto, nota-se que a taxa média de investimento 

tem um comportamento crescente com cada subgrupo, ou seja, a taxa média de investimento é 

menor para SUBP, aumentando para SUBG e SUPERP até obter o maior valor em SUPERG. As 

firmas com menores oportunidades de investimento tanto no grupo de sub quanto 

superinvestimento apresentam volume inferior de fluxo de caixa e de saldo de caixa quando 

comparadas às firmas SUBG e SUPERG. Os indicadores ainda mostram que as firmas SUBG 

possuem o menor tamanho médio, acompanhada dos grupos SUBP, SUPERP e, por fim, 

SUPERG. Com relação ao nível de endividamento, considerando a variável D/PL, tem-se que 

as firmas SUBP são, em média, mais endividadas do que as firmas SUPERG, que por sua vez, 

superam o endividamento das firmas SUBG e das firmas SUPERP, as quais possuem o menor 

nível de dívida.  

Com base nos indicadores financeiros, tanto firmas SUPERP quanto SUPERG podem 

utilizar cada fluxo de caixa adicional para aumentar o volume de investimento. Entretanto, as 

primeiras firmas apresentam menor taxa média (positiva) de investimento e menor 

endividamento comparado as firmas SUPERG. Dessa forma, é esperado que as firmas 

SUPERP apresentem o maior parâmetro do fluxo de caixa no modelo de investimento, visto 

que o elevado endividamento das firmas SUPERG pode sugerir melhores condições de aliviar 

o uso de capital interno nos investimentos com o financiamento externo. Com relação às 

firmas SUBG é esperado que o parâmetro do fluxo de caixa dessas firmas seja inferior ao das 

firmas SUPERG dado que a taxa de investimento das primeiras firmas é negativa e os 

indicadores de liquidez (fluxo de caixa e saldo de caixa) são inferiores ao das firmas SUPERG. 

No caso das firmas SUBG, a redução do nível de investimentos fixos (subinvestimento) 

poderia ser causada pela limitação dos recursos próprios. Para as firmas SUBP, a expectativa é 

que o parâmetro do fluxo de caixa seja inferior ao das firmas SUBG, dado que as primeiras 

firmas têm taxa média de investimento, rentabilidade, oportunidades de investimento e 

indicadores de liquidez menores em comparação com as firmas SUBG. 
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Os indicadores financeiros apresentados na tabela 4.1 proporcionam uma análise 

prévia das firmas classificadas a priori com subinvestimento e superinvestimento, 

reagrupadas conforme o volume de oportunidades de investimento do setor industrial. 

Entretanto, para a inferência de aplicação de recursos nas decisões de investimento, faz-se 

necessário uma análise mais robusta considerando a estimação dos modelos de investimento 

pelo método GMM-sys, cujos resultados são apresentados e discutidos na seção a seguir.  

 

4.2 Resultados empíricos 

 

4.2.1 A sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa 

 

A tabela 4.2 apresenta os resultados do modelo de investimento em (3.2) para cada 

agrupamento de interesse, isto é, firmas com subinvestimento e superinvestimento, 

reagrupadas de acordo com o nível de oportunidades de investimento do setor industrial. O 

objetivo da estimação desse modelo é analisar a sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa em cada grupo. Os parâmetros são estimados pelo GMM-sys em two-step com a 

correção de Windmeijer (2005) e as defasadas do período 2−t  a 4−t  são utilizadas como 

instrumentos para a equação em diferença. A não significância do teste de autocorrelação (m2) 

e do teste de Sargan sugere a inexistência de problemas de autocorrelação de segunda ordem e 

de endogeneidade dos instrumentos com o resíduo, ou seja, os resultados estimados são 

válidos. A não rejeição da hipótese nula do teste de Sargan ainda pode indicar a validade da 

especificação estrutural do modelo (ROODMAN, 2009). Além dos parâmetros estimados e 

dos testes de validade do modelo, a tabela 4.2 reporta o teste de diferença entre os parâmetros, 

realizado para o coeficiente do fluxo de caixa, pela estatística apresentada em (3.3). 

Os resultados da coluna (1), estimados para as firmas SUBP, mostram que o parâmetro 

do fluxo de caixa é negativo e não significativo, indicando que o fluxo de caixa não explica o 

investimento dessas firmas. Ademais, os parâmetros das variáveis CV e D/Kt-1 são positivos e 

significativos, sinalizando que o aumento das oportunidades de investimento e do 

endividamento eleva a taxa de investimento das firmas SUBP. Já o parâmetro da variável 

tamanho é positivo porém não significativo, sugerindo que o aumento do tamanho da firma 

poderia não aumentar a taxa de investimento. A significância da variável defasada do 

investimento mostra que o investimento no período anterior é importante para explicar o 

aumento do investimento no período corrente.  
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Tabela 4.2: Estimação do modelo em (3.2) pelo método GMM-sys 
  Subinvestimento  Superinvestimento 

Variáveis 
 SUBP SUBG  SUPERP SUPERG 

 (1) (2)  (3) (4) 
Ii,t-1/Ki,t-2  0,1305** 0,0314  0,1811 0,0938 
  (0,0568) (0,0511)  (0,1392) (0,1030) 
FC/Kt-1  -0,0155 0,0595**  0,1668*** 0,1342* 
  (0,0267) (0,0261)  (0,0519) (0,0727) 
CV  0,1517** 0,0329  -0,0435 -0,0286 
  (0,0656) (0,0420)  (0,0978) (0,0837) 
D/Kt-1  0,0265*** 0,0176***  0,0244 0,0184 
  (0,0084) (0,0041)  (0,0170) (0,0116) 
Tamanho  0,0653 -0,1090  0,4305*** 0,2290** 
  (0,0716) (0,0961)  (0,1464) (0,1082) 
Dummy Indústria  Sim Sim  Sim Sim 
Dummy Ano  Sim Sim  Sim Sim 
m2 (p-valor)  0,2662 0,6833  0,2442 0,9057 
Sargan (p-valor)  0,1511 0,2264  0,1927 0,3082 
Teste diferença  (1)=(2): 2,01** (2)=(3): 1,85*    (3)=(4): 0,36 (4)=(2): 0,97 
entre coeficiente FC:     (1)=(3): 3,12***      (4)=(1): 1,93* 
Número Obs.  587 588  369 370 
Essa tabela reporta os resultados do modelo (3.2) estimado pelo GMM-sys. SUBP (SUPERP) indica as firmas com 
subinvestimento (superinvestimento) e poucas oportunidades de investimento; SUBG (SUPERG) indica as firmas com 
subinvestimento (superinvestimento) e grandes oportunidades de investimento; I é a variação do estoque de capital (K); FC é 
o fluxo de caixa; CV é a taxa de crescimento de vendas; D é a dívida total; Tamanho é medido como o logaritmo natural do 
ativo total; m2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem. O teste de diferença entre coeficientes é realizado de acordo com 
Paternoster et al (1998), apresentado pela estatística em (3.3).  Os símbolos ***, **, * denotam a significância estatística ao 
nível de 1%, 5% e 10%. Os erros-padrão robustos estão apresentados entre parêntesis abaixo do coeficiente estimado. Ver 
quadro 3.1 para detalhes da construção das variáveis. 

 

A coluna (2) apresenta as estimativas para o grupo SUBG. O parâmetro do fluxo de 

caixa é positivo e significativo, indicando a aplicação dos fundos gerados internamente para 

financiar o investimento. A taxa de crescimento de vendas da firma (CV) é positiva e não 

significativa. Uma vez que as firmas SUBG possuem um determinado nível de oportunidades 

de investimento e não conseguem realizá-lo no total (subinvestimento), é de se esperar que o 

aumento das oportunidades de crescimento não acarrete a elevação da taxa de investimento. 

Além disso, a significância da variável dívida (D/Kt-1) sinaliza que o aumento do 

endividamento contribui para elevar o investimento dessas firmas. A coluna (2) ainda mostra 

que a variável Tamanho e a defasada do investimento apresentam parâmetros não 

significativos, sugerindo que o tamanho e o investimento no período anterior podem não 

impactar nas decisões de investimento das firmas SUBG.  

A significância do fluxo de caixa e da variável relacionada ao endividamento sugerem 

que as firmas SUBG necessitam tanto do capital interno quanto dos recursos externos para 

aumentar os investimentos. De acordo com os indicadores financeiros apresentados no painel 

B da tabela 4.1, essas firmas apresentam dificuldades em realizar novos investimentos (taxa 

média de investimentos negativa) e de acompanhar o crescimento do setor industrial, dado 

que a taxa de crescimento de vendas no nível da firma é inferior à taxa de crescimento do 
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setor de atuação. Sendo assim, os resultados apresentados na coluna (2) da tabela 4.2 podem 

sugerir que tais firmas possuem algum grau de restrição financeira que limita suas decisões de 

investimento. Nesse caso, a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa poderia sinalizar 

a presença de problemas de assimetria de informação nas decisões de investimento das firmas 

SUBG. 

Considerando as firmas SUPERP, a coluna (3) mostra que o parâmetro do fluxo de 

caixa é positivo e significativo, evidenciando o uso dos recursos próprios nas decisões de 

investimentos. Ademais, a taxa de crescimento de vendas (CV) e a dívida (D/Kt-1) não são 

significativas, indicando que as decisões de investimento dessas firmas podem não estar 

condicionadas ao aumento das oportunidades de investimento e do endividamento. Entretanto, 

a variável Tamanho apresenta parâmetro positivo e significativo, sinalizando que o maior 

tamanho das firmas auxiliaria no aumento do investimento. Com base nos indicadores 

financeiros, não se pode afirmar inicialmente que a sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa desse grupo seja um indicativo de problemas de agência e investimentos em projetos 

não lucrativos. Essas firmas poderiam estar utilizando o capital gerado internamente para 

aproveitar suas próprias oportunidades de investimento. No caso, as firmas poderiam 

aproveitar oportunidades de investimento de outros setores industriais para diversificar suas 

atividades. 

A coluna (4) apresenta as estimativas do modelo em (3.2) para as firmas SUPERG. Os 

resultados mostram que somente os parâmetros do fluxo de caixa e da variável Tamanho são 

significativos para explicar o investimento. As demais variáveis do modelo não apresentam 

parâmetros significativos. A sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa para as firmas 

SUPERG evidencia que as firmas com superinvestimento e grandes oportunidades de 

investimento no setor industrial também utilizariam os recursos próprios para aumentar a taxa 

de investimento. Como a taxa média de crescimento de vendas é semelhante à taxa média de 

crescimento de vendas do setor, a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa pode 

sinalizar que tais firmas estejam superinvestindo os próprios recursos para aproveitar 

oportunidades de investimento. 

No geral, os resultados da tabela 4.2 mostram que os investimentos das firmas SUBG, 

SUPERP e SUPERG são estatisticamente sensíveis ao fluxo de caixa. A relação entre os 

investimentos e o fluxo de caixa tende a ser menor para as firmas SUBP, aumentando para as 

firmas SUBG, SUPERG e, apresentando o maior parâmetro para as firmas SUPERP. Embora o 

coeficiente estimado para cada grupo sinalize que a sensibilidade tenha tal ordenação, o teste 

de diferença entre os parâmetros mostra que a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa 
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pode não diferir entre determinados grupos. Especificamente, o teste revela que não há 

diferença estatística significativa entre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa das 

firmas SUBG e SUPERG. Isso sugere que o volume de recursos próprios nas decisões de 

investimento das firmas com subinvestimento e grandes oportunidades pode não diferir do 

volume de recursos próprios aplicados nos investimentos das firmas com superinvestimento e 

grandes oportunidades. Esse resultado contribui para a literatura ao mostrar que a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa das firmas potencialmente sujeitas aos 

problemas de assimetria de informação pode ser similar à sensibilidade das firmas que 

poderiam superinvestir seu capital próprio para aproveitar grandes oportunidades de 

crescimento.  

O teste de diferença entre coeficientes também mostra que não há diferença 

significativa entre a sensibilidade das firmas SUPERP e SUPERG. Sendo assim, na situação de 

superinvestimento, o uso de fundos internos nas decisões das firmas com poucas 

oportunidades pode não ser diferente daquelas com grandes oportunidades. Entretanto, 

considerando as firmas SUBP, SUBG e SUPERP, o teste de diferença entre parâmetros revela 

que a sensibilidade das firmas SUBP é diferente da sensibilidade das firmas SUBG, que por sua 

vez, difere da sensibilidade das firmas SUPERP. Dessa forma, pode-se dizer que para esses 

agrupamentos, a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa aumentaria do grupo SUBP 

para o SUBG e para o SUPERP,nessa ordenação. 

Analisada a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa em cada grupo, o 

interesse agora concentra-se em investigar os efeitos das características da estruturas de 

propriedade e controle sobre essa sensibilidade. Na subseção seguinte, são apresentadas as 

estimações dos modelos em (3.4) e (3.5) em que o efeito do fluxo de caixa é diferenciado de 

acordo com a estrutura de propriedade. O enfoque é analisar como o controle familiar e a 

estrutura piramidal podem influenciar no uso de recursos próprios das firmas com sub e 

superinvestimento com diferentes níveis de oportunidades de investimento. 

 

4.2.2 A sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e a estrutura de propriedade e 

controle 

 
 A tabela 4.3 apresenta os resultados estimados do modelo em (3.4) em que as 

variáveis relativas à estrutura de propriedade são interagidas com o fluxo de caixa. Esse 

modelo é estimado pelo GMM-sys para os grupos de subinvestimento e superinvestimento, 

reclassificados de acordo com as oportunidades de investimento do setor industrial. A título 

de recapitulação, o modelo em (3.4) é reapresentado abaixo.  
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sendo que EP é uma variável binária referente às variáveis de interesse relacionadas a 

estrutura de propriedade, isto é, controle familiar e estrutura piramidal. Como grande parte 

das firmas com controle familiar também são estruturadas em forma de pirâmide, a variável 

familiar é interagida com a variável pirâmide para analisar a relação das firmas piramidais 

familiares com a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. Note que o efeito do fluxo 

de caixa é diferenciado de acordo com EP, cujo objetivo é mostrar, por exemplo, como a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa difere entre firmas com controle familiar e as 

demais firmas não controladas por famílias. Como somente o fluxo de caixa é diferenciado 

conforme as características de estrutura de propriedade, as demais variáveis explicativas 

apresentam resultados similares ao encontrado na estimação do modelo (3.2). Dessa forma, a 

tabela 4.3 apresenta apenas os resultados das variáveis de interação, o teste de autocorrelação 

de segunda ordem (m2), de Sargan e o de Wald, sendo este último aplicado para comparar os 

parâmetros das variáveis de interação dentro de cada modelo.47 Basicamente, as colunas (1) e 

(4) apresentam as estimativas do modelo em (3.4) quando EP assume a variável Familiar. As 

colunas (2) e (5) mostram os resultados quando EP equivale a variável Pirâmide; e as colunas 

(3) e (6) apresentam os parâmetros estimados quando EP é a interação entre as variáveis 

Familiar e Pirâmide. 

O painel A da tabela 4.3 apresenta os resultados estimados para as firmas com 

subinvestimento. Para o grupo SUBP, as colunas de (1) a (3) mostram que o parâmetro do 

fluxo de caixa se mantém não significativo mesmo ao diferenciar o efeito do fluxo de caixa de 

acordo com as variáveis de estrutura de propriedade. Nesse caso, o fluxo de caixa pode não 

explicar o investimento tanto para as firmas SUBP familiares quanto não familiares, 

piramidais e com estrutura direta, piramidais familiares e as demais firmas.  

As colunas de (4) a (6) do painel A apresentam as estimações para as firmas com 

subinvestimento e grandes oportunidades de investimento (SUBG). Inicialmente, na 

coluna (4), a variável de interação entre o fluxo de caixa e familiar é positiva e significativa, e 

a interação com a variável relativa às firmas não familiares (1-familiar) é positiva e não 

significativa. As estimativas sugerem que apenas os investimentos das firmas SUBG 

                                                
47A tabela com todos os resultados estimados está apresentada na tabela A.6 no apêndice. 
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controladas por família são sensíveis ao fluxo de caixa, e que os recursos próprios não 

explicam o investimento das firmas não familiares. Sendo assim, para as firmas sujeitas à 

assimetria de informação, o controle familiar pode não ser suficiente para aliviar o custo do 

financiamento externo, fazendo com que as firmas dependam de seu capital interno para 

investir. Esses resultados diferem do encontrado por Kuo e Hung (2012) para uma amostra de 

firmas taiwanesas. Nesse estudo, os autores encontram que o controle familiar reduz a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa, interpretando essa redução como uma 

evidência de que o controle familiar poderia amenizar problemas de assimetria de informação 

entre a firma e o mercado externo.  

 
Tabela 4.3: Estimação do modelo em (3.4) pelo método GMM-sys considerando o controle familiar, a estrutura 
piramidal e a pirâmide familiar 
Painel A: Firmas com subinvestimento 

Variáveis 
SUBP  SUBG 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
FC/Kt-1 x Familiar -0,0225    0,0552*   
 (0,0276)    (0,0294)   
FC/Kt-1  x (1 – Familiar) 0,0118    0,0600   
 (0,0578)    (0,0429)   
FC/Kt-1 x Pirâmide  0,0043    0,0728**  
  (0,0220)    (0,0291)  
FC/Kt-1 x (1 – Pirâmide)  -0,0576    0,0140  
  (0,0555)    (0,0280)  
FC/Kt-1 x Pirâmide x Familiar   0,0063    0,0495 
   (0,0181)    (0,0342) 
FC/Kt-1 x (1 – Pirâmide x Familiar)   -0,0384    0,0670* 
   (0,0556)    (0,0350) 
m2 (p-valor) 0,3194 0,2926 0,2781  0,6811 0,9262 0,6895 
Sargan (p-valor) 0,1447 0,1143 0,1449  0,2224 0,4284 0,2131 
Teste de Wald 0,34 1,27 0,70  0,01 3,60* 0,14 
Painel B: Firmas com superinvestimento 

Variáveis 
SUPERP  SUPERG 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
FC/Kt-1 x Familiar 0,2690***    0,1977***   
 (0,0807)    (0,0734)   
FC/Kt-1  x (1 – Familiar) 0,1146***    0,0946   
 (0,0411)    (0,0885)   
FC/Kt-1 x Pirâmide  0,1754***    0,1710***  
  (0,0608)    (0,0533)  
FC/Kt-1 x (1 – Pirâmide)  0,1376*    0,0388  
  (0,0712)    (0,0902)  
FC/Kt-1 x Pirâmide x Familiar   0,2252**    0,1992*** 
   (0,1146)    (0,0726) 
FC/Kt-1 x (1 – Pirâmide x Familiar)   0,1498***    0,1078 
   (0,0506)    (0,0775) 
m2 (p-valor) 0,1869 0,2390 0,2243  0,9139 0,1799 0,9737 
Sargan (p-valor) 0,2028 0,1799 0,1824  0,2935 0,3027 0,2673 
Teste de Wald 3,42* 0,20 0,46  1,30 3,40* 1,37 

Essa tabela apresenta os resultados estimados do modelo em (3.4) estimado pelo GMM-sys; O grupo SUBP (SUBG) é 
composto de 587 (588) observações e o grupo SUPERP (SUPERG) é composto de 369 (370) observações. Ver quando 3.1 e 
3.2 para definições das variáveis m2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem. Os símbolos ***, **, * denotam a 
significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%. Os erros-padrão robustos estão apresentados entre parêntesis abaixo do 
coeficiente estimado.  
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Na coluna (5), a variável de interação entre o fluxo de caixa e pirâmide é positiva e 

significativa enquanto que a interação com a variável relativa à estrutura direta 

 (1-pirâmide) não é significativa. As estimativas indicam que as firmas SUBG piramidais são 

dependentes dos próprios recursos para investir. Dado que o fluxo de caixa das firmas SUBG 

não piramidais é insignificante para descrever o investimento, sugere-se que a estrutura direta 

de propriedade poderia amenizar os problemas relacionados à assimetria de informação entre 

a firma e o mercado, mitigando o uso de recursos internos nas decisões de investimento. 

Entretanto, a coluna (6) mostra que a variável de interação entre o fluxo de caixa, familiar e 

pirâmide é positiva e não significativa, indicando que o fluxo de caixa pode não estar 

relacionado com os investimentos das firmas piramidais familiares. Nesse caso, o controle 

familiar combinado com a estrutura de propriedade piramidal poderia amenizar os problemas 

de assimetria de informação, reduzindo a necessidade de aplicação de recursos internos na 

viabilização de novos empreendimentos.  

Os resultados apresentados nas colunas de (4) a (6) do painel A sugerem que somente 

o controle familiar ou a estrutura piramidal podem não ser suficientes para amenizar o grau de 

restrição financeira das firmas com subinvestimento e grandes oportunidades de investimento. 

Assim, se a estrutura de propriedade piramidal pode reduzir problemas de assimetria de 

informação entre o mercado e a firma (HOSHI et al. 1999), ou ainda, mitigar a dependência 

de capital interno pela transferência de recursos entre as firmas pertencentes à pirâmide 

(FRIEDMAN et al. 2004), então tais características poderiam ser particularidades da estrutura 

piramidal controlada por famílias. 

O painel B da tabela 4.3 apresenta as estimativas para as firmas consideradas com 

superinvestimento. Para as firmas SUPERP, a coluna (1) mostra que ambas as variáveis de 

interação são positivas e significativas, indicando que tanto firmas familiares quanto não 

familiares são sensíveis ao fluxo de caixa. O teste de Wald de diferença entre parâmetros é 

significativo, sinalizando que a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa das firmas 

familiares é maior do que a das firmas não familiares. Esses resultados sugerem que firmas 

SUPERP familiares tenderiam a utilizar um volume superior de fundos internos nas decisões 

de investimento em comparação com as firmas SUPERP não familiares. Em outras palavras, 

as firmas familiares teriam uma tendência maior de utilizar os próprios recursos em 

superinvestimentos, mesmo quando o setor industrial ao qual a firma está inserida não oferece 

grandes oportunidades de investimento. 

Os resultados da coluna (2) do painel B mostram que os investimentos das firmas 

SUPERP com estrutura piramidal e com estrutura direta de propriedade são sensíveis ao fluxo 
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de caixa. Embora o parâmetro da variável de interação com pirâmide seja ligeiramente 

superior ao da variável relacionada à estrutura direta, o teste de Wald evidencia que a 

diferença entre os coeficientes não é estatisticamente significativa. Em outras palavras, 

sugere-se que o volume de recursos internos aplicados nos investimentos das firmas SUPERP 

piramidais pode não diferir do volume investido das firmas SUPERP com estrutura direta de 

propriedade.  

Quando se analisa a estrutura piramidal com controle familiar, a coluna (3) do painel 

B mostra que o parâmetro da variável de interação é positivo e significativo tanto para as 

firmas piramidais familiares quanto para as demais firmas. Por mais que o coeficiente da 

primeira variável de interação, isto é, fluxo de caixa, familiar e pirâmide, seja 1,5 vezes maior 

do que o coeficiente relacionado às firmas não piramidais familiares, o teste de Wald indica a 

não significância estatística da diferença entre tais coeficientes. Dessa forma, a aplicação de 

recursos próprios nas decisões das firmas SUPERP piramidais familiares pode não ser 

diferente da quantidade de recursos aplicados nos investimentos das firmas SUPERP que não 

são piramidais ou controladas por família.  

 Considerando as firmas SUPERG, a coluna (4) do painel B evidencia que a variável de 

interação entre o fluxo de caixa e o controle familiar é positiva e significativa. Contudo, a 

variável de interação relacionada às firmas não familiares (1-Familiar) é positiva e não 

significativa. A significância da variável de interação apenas para o primeiro grupo (Familiar) 

revela que somente para as firmas SUPERG com controle familiar, o fluxo de caixa explica as 

decisões de investimento. De acordo com Pindado et al. (2011) e Andres (2011), firmas 

familiares poderiam melhor reconhecer as oportunidades de investimento do setor industrial, 

tomando ágeis decisões de investimento. Os resultados da coluna (4) contribuem para essa 

argumentação ao evidenciar que as firmas familiares utilizariam os fundos gerados 

internamente para aproveitar grandes oportunidades de investimento do setor industrial.  

Similarmente, o parâmetro da variável de interação entre o fluxo de caixa e pirâmide 

na coluna (5) é positivo e significativo e, na coluna (6), o parâmetro de interação entre o fluxo 

de caixa, pirâmide e familiar também é positivo e significativo. As outras variáveis de 

interação nas colunas (5) e (6) não são estatisticamente significativas. Tais resultados sugerem 

que as firmas SUPERG utilizam os recursos internos para aumentar a taxa de investimento 

quando essas firmas são controladas por famílias, estruturadas como pirâmide, ou ainda, 

quando a pirâmide é controlada por família.  
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Embora as estimativas apresentadas na tabela 4.3 mostrem como a sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa está relacionada com a estrutura de propriedade (familiar e/ou 

piramidal), esse trabalho também tem o interesse de investigar como diferentes níveis de 

concentração de voto influenciam as decisões de investimento. O excesso de direito de voto 

sobre o direito de propriedade é mensurado pela variável ECR que é medido pelo desvio, isto 

é, a diferença entre o direito de voto e o direito de propriedade, em razão ao direito de voto. 

Como a variável ECR é contínua e a literatura tem sugerido um comportamento não linear 

entre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e os direitos de propriedade 

(HADLOCK, 1998; PAWLINA, RENNEBOOG, 2005), a variável ECR é dividida em 

quintis. O intuito dessa divisão é analisar como diferentes níveis de excesso de direito de voto 

influenciariam a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa das firmas com 

subinvestimento e superinvestimento, reclassificadas de acordo com as oportunidades de 

investimento do setor industrial. Para essa análise é estimado o modelo proposto em (3.5), o 

qual é reapresentado a seguir: 
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sendo ECRk uma variável binária que representa o intervalo da partição da variável ECR e k 

indica a partição. Recapitulando, ECR1 assume valor 1 se ECR variar de -0,3904 a 0,0018, e 

assume valor 0, caso contrário. ECR2 admite valor 1 se ECR pertencer ao intervalo entre 

0,0018 e 0,2320, do contrário, assume valor 0. ECR3 assume valor 1 se ECR oscilar entre 

0,2320 e 0,4479, e assume valor 0, caso contrário. ECR4 admite valor 1 se ECR variar de 

0,4479 e 0,6281, e do contrário, assume valor 0. Por fim, ECR5 assume valor 1 se ECR 

pertencer ao intervalo entre 0,6281 e 0,9825, e assume valor 0, caso contrário.  

 Apesar da análise do impacto de ECR na sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa ser interessante, a investigação de como esse impacto seria influenciado pela estrutura 

de propriedade pode oferecer importantes contribuições. Estudos como os de Pindado et al. 

(2011) e Kuo e Hung (2012) analisam como a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa 

das firmas familiares pode ser modificada conforme o aumento do direito de controle do 

maior acionista. Entretanto, a literatura não tem analisado como o excesso de direito de voto 

influenciaria o uso de capital próprio nas decisões de investimento das firmas piramidais e 

piramidais familiares. Para essa investigação, é estimado o modelo proposto em (3.6), 

novamente apresentado abaixo: 
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A tabela 4.4 apresenta os resultados estimados, pelo método GMM-sys, dos modelos 

em (3.5) e (3.6) reapresentados acima.48 As colunas (1) e (5), identificadas como Total, 

reportam as estimativas do modelo em (3.5), as quais consideram somente os diferentes níveis 

de ECR interagidos com o fluxo de caixa. As colunas (2) e (6) apresentam os parâmetros 

estimados do modelo em (3.6) quando EP é a variável relacionada ao controle familiar. As 

colunas (3) e (7) reportam as estimativas do modelo em (3.6) quando EP é a variável 

pirâmide. Enfim, nas colunas (4) e (8) encontram-se os resultados do modelo (3.6) quando EP 

é a interação entre as variáveis familiar e pirâmide (pirâmide familiar). A tabela 4.4 reporta as 

estimações apenas das variáveis de interação.49 

O painel A da tabela 4.4 apresenta os resultados estimados para os grupos de firmas 

consideradas com subinvestimento. Para as firmas SUBP na coluna (1), nota-se que nenhuma 

variável de interação entre as partições de ECR e o fluxo de caixa é significativa para explicar 

o investimento. Na coluna (2), quando os quintis de ECR são interagidos com o controle 

familiar e o fluxo de caixa, as variáveis de interação com o terceiro (ECR3) e quinto quintil 

(ECR5) são significativas. Para o terceiro quintil de ECR, a sensibilidade do investimento ao 

fluxo de caixa é negativa, sugerindo que aumentos do uso de recursos próprios podem não ser 

suficientes para elevar os investimentos das firmas SUBP controladas por famílias com nível 

intermediário de excesso de direito de voto (ECR3). Entretanto, para as firmas familiares do 

quinto quintil de ECR, a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa é positiva. Isso 

sugere que o aumento dos investimentos das firmas SUBP com controle familiar e com 

 elevado excesso de direito de voto sobre o direito de propriedade (ECR5) é explicado pelo 

fluxo de caixa. Ainda com relação às firmas SUBP, a coluna (3) do painel A mostra que as 

variáveis de interação entre o fluxo de caixa, pirâmide e o quintis de ECR não são 

significativas para descrever os investimentos. Entretanto, quando essas variáveis de interação 

são novamente interagidas com a variável familiar, os resultados da coluna (4) mostram que 

somente a variável relativa ao quinto quintil de ECR é positiva e significativa. Esse resultado 

 

                                                
48 O modelo em (3.5) também é estimado para a variável ECR divida em tercis, sendo as conclusões similares às 
dos quintis. A tabela A.7 do apêndice reporta as estimativas por tercil do modelo em (3.5). 
49 A tabela 4.4 completa com os parâmetros estimados de todas as variáveis dos modelos em (3.5) e (3.6) é 
apresentada na tabela A.8 do apêndice. 
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Tabela 4.4: Resultados estimados dos modelos em (3.5) e (3.6) pelo método GMM-sys: a sensibilidade do 
investimento ao fluxo de caixa de acordo com a estrutura de propriedade e os quintis do excesso de direito de 
voto (ECR) 
Painel A: Firmas com subinvestimento 

 SUBP  SUBG 

EP=> Total Familiar Pirâmide 
Pirâmide 
Familiar 

 Total Familiar Pirâmide 
Pirâmide 
Familiar 

Variáveis (1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (8) 
FC/Kt-1 x ECR1 x EP -0,1034 -0,0020 -0,0960 0,0361  0,0726* 0,1309 0,1210** 0,1160 
 (0,0932) (0,0763) (0,0690) (0,0730)  (0,0430) (0,0952) (0,0526) (0,1029) 
FC/Kt-1 x ECR2 x EP 0,0256 0,0150 0,0019 -0,0034  0,1059** -0,0150 0,1271*** -0,0048 
 (0,0351) (0,0271) (0,0234) (0,0202)  (0,0488) (0,1211) (0,0395) (0,1301) 
FC/Kt-1 x ECR3 x EP -0,0659 -0,1280*** 0,0158 -0,0193  0,0041 0,0074 -0,0085 0,0006 
 (0,0494) (0,0385) (0,0504) (0,0496)  (0,0530) (0,0651) (0,0630) (0,0649) 
FC/Kt-1 x ECR4 x EP -0,0464 -0,0472 -0,0177 -0,0307  0,0923** 0,0972 0,1173** 0,1298** 
 (0,0480) (0,0744) (0,0474) (0,0705)  (0,0458) (0,0664) (0,0490) (0,0658) 
FC/Kt-1 x ECR5 x EP 0,0328 0,0587* 0,0389 0,0537*  0,0889* 0,2084** 0,0815 0,3530*** 
 (0,0461) (0,0341) (0,0428) (0,0294)  (0,0476) (0,0819) (0,0554) (0,1324) 
FC/Kt-1 x (1-EP)  0,0102 -0,0708 -0,0498   0,0542 0,0445 0,0649* 
  (0,0552) (0,0452) (0,0505)   (0,0457) (0,0282) (0,0361) 
m2 (p-valor) 0,2668 0,3060 0,2777 0,2893  0,8147 0,7596 0,8833 0,6612 
Sargan (p-valor) 0,2368 0,2293 0,2322 0,2461  0,1975 0,1965 0,2306 0,2208 
Teste de Wald:          
ECR1=ECR2 1,68 0,05 1,59 0,28  0,39 1,02 0,01 0,60 
ECR2=ECR3 2,54 11,81*** 0,06 0,10  2,34 0,03 3,51* 0,00 
ECR3=ECR4 0,08 0,87 0,24 0,02  1,86 1,08 2,71* 2,22 
ECR4=ECR5 3,26* 1,75 2,71* 1,29  0,00 1,45 0,26 2,41 
ECR1=ECR3 0,25 2,23 8,92*** 0,41  1,16 1,30 2,98* 1,02 
ECR1=ECR5 1,73 0,55 2,71* 0,06  0,07 0,39 0,29 2,03 
Painel B: Firmas com superinvestimento 

 SUPERP  SUPERG 

EP=> Total Familiar Pirâmide 
Pirâmide 
Familiar 

 Total Familiar Pirâmide 
Pirâmide 
Familiar 

Variáveis (1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (8) 
FC/Kt-1 x ECR1 x EP 0,1457* 0,1725 -0,1182 -0,1603  0,1018 0,4120*** 0,2488*** 0,3950*** 
 (0,0824) (0,1508) (0,1708) (0,2983)  (0,1886) (0,1241) (0,0837) (0,1251) 
FC/Kt-1 x ECR2 x EP 0,1464*** 0,2594*** 0,1240*** 0,1117  0,1112 0,1995** 0,1689 0,1875 
 (0,0443) (0,0925) (0,0398) (0,1586)  (0,0716) (0,0828) (0,1294) (0,1179) 
FC/Kt-1 x ECR3 x EP 0,1235* -0,0066 0,2344*** 0,0107  0,0538 0,2663** 0,1397 0,2468** 
 (0,0646) (0,1445) (0,0749) (0,1408)  (0,1543) (0,1193) (0,0892) (0,1182) 
FC/Kt-1 x ECR4 x EP 0,2564*** 0,3513*** 0,3467*** 0,3259***  0,1409** 0,1813** 0,1850*** 0,1902** 
 (0,0749) (0,0936) (0,0694) (0,0863)  (0,0700) (0,0750) (0,0695) (0,0741) 
FC/Kt-1 x ECR5 x EP 0,4230*** 0,4521*** 0,4637*** 0,5218*  0,1493 0,1545 0,1546 0,1418 
 (0,0730) (0,1042) (0,1215) (0,3187)  (0,0957) (0,1156) (0,1033) (0,1224) 
FC/Kt-1 x (1-EP)  0,1216*** 0,1562** 0,1500***   0,0859 0,0586 0,1003 
  (0,0431) (0,0690) (0,0502)   (0,0896) (0,1002) (0,0806) 

m2 (p-valor) 0,2939 0,2126 0,2766 0,2298  0,8824 0,8874 0,5196 0,9272 
Sargan (p-valor) 0,2217 0,1749 0,2141 0,1932  0,2918 0,2747 0,2420 0,2478 
Teste de Wald:          
ECR1=ECR2 0,00 0,20 2,03 0,63  0,00 4,96** 0,31 1,57 
ECR2=ECR3 0,10 3,04* 1,86 0,25  0,25 0,72 0,04 0,16 
ECR3=ECR4 4,03** 4,29** 3,19* 3,87**  0,41 0,37 0,31 0,18 
ECR4=ECR5 4,87** 0,55 1,26 0,38  0,01 0,05 0,10 0,14 
ECR1=ECR3 0,06 0,66 3,46* 2,22  0,18 8,39*** 6,09** 9,40*** 
ECR1=ECR5 79,59*** 2,27 8,63*** 0,27  0,07 2,48 0,66 1,97 
Esta tabela reporta os resultados estimados dos modelos em (3.5) e (3.6) pelo GMM-sys quando o fluxo de caixa é interagido 
com os quintis de ECR. O grupo SUBP (SUBG) é composto por 587 (588) observações, enquanto que SUPERP (SUPERG) é 
composto por 369 (367). FC é o fluxo de caixa; K é o estoque de capital; ECR1 assume valor 1 se ECR variar de -0,3904 a 
0,0018, e assume valor 0, caso contrário. ECR2 admite valor 1 se ECR pertencer ao intervalo entre 0,0018 e 0,2320, do 
contrário, assume valor 0. ECR3 assume valor 1 se ECR oscilar entre 0,2320 e 0,4479, e assume valor 0, caso contrário. ECR4 

admite valor 1 se ECR variar de 0,4479 e 0,6281, e do contrário, assume valor 0. E, por fim, ECR5 assume valor 1 se ECR 

pertencer ao intervalo entre 0,6281 e 0,9825, e assume valor 0, caso contrário. m2 é o teste de autocorrelação de segunda 
ordem. O teste de Wald é utilizado para testar a diferença entre os coeficientes das variáveis de interação. Os símbolos ***, **, 
* denotam a significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%. Os erros-padrão robustos estão apresentados entre parêntesis. 
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sugere que as firmas SUBP piramidais familiares, cujo controlador tem elevado excesso de 

controle, tendem a usar o capital interno para financiar os projetos de investimento.  

Considerando as firmas SUBG, a coluna (5) do painel A mostra que para todas as 

partições de ECR, as variáveis de interação são positivas e significativas, exceto para a 

variável de interação com ECR3, cujo parâmetro não é significativo. Esse resultado sugere 

que, somente para as firmas SUBG com ECR situado no terceiro quintil, as decisões de 

investimento poderiam não depender do fluxo de caixa. Ressalta-se que além da não 

significância, a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa para esse quintil de ECR é 

próxima de zero (0,0041). Os indicadores financeiros das firmas SUBG por quintil de ECR, 

reportados na tabela A.9 do apêndice, mostram que as firmas do terceiro quintil compõem o 

grupo com ECR com valores estritamente positivos que apresenta melhores indicadores de 

liquidez, maior nível de endividamento e maior rentabilidade, ambos em razão do estoque de 

capital. Essas características indicariam que nesse nível de desvio entre o direito de voto e o 

direito de propriedade, a assimetria de informação entre a firma e o mercado externo poderia 

ser mitigada. Para as demais partições, o parâmetro significativo do fluxo de caixa sugere a 

necessidade de recursos próprios para aumentar os investimentos. Contudo, o teste de Wald 

indica a inexistência de diferença estatística entre cada parâmetro das variáveis de interação, 

evidenciando que o aumento do excesso de controle do maior acionista pode não ter uma 

relação crescente com a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa das firmas SUBG. 

Embora não haja diferença estatística significativa entre os parâmetros, observa-se que a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa no quarto quintil é muito superior à 

sensibilidade obtida no terceiro quintil.  

Entretanto, quando as firmas SUBG são controladas por famílias, os parâmetros 

apresentados na coluna (6), painel A, mostram que as variáveis de interação entre o fluxo de 

caixa, familiar e as partições de ECR1 a ECR4 não são significativas para explicar o 

investimento. As firmas familiares com elevado excesso de direito de voto (ECR5) são as 

únicas que mantém uma relação positiva e significativa entre o fluxo de caixa e o 

investimento. Esses resultados sugerem que o uso de capital próprio nos investimentos de 

firmas familiares com subinvestimento e grandes oportunidades estaria condicionado ao 

elevado desvio entre o direito de voto e o direito de propriedade. Quando esse desvio não é 

extremo, pode ser que as firmas familiares na condição de subinvestimento consigam 

financiamento externo a um custo reduzido, talvez por terem um relacionamento mais 

próximo aos bancos e resguardarem a reputação do nome da família (WANG, 2006; 

ANDRES, 2011), aliviando assim, a restrição financeira. 



83 
 

 
 

As estimativas apresentadas na coluna (7) do painel A quando EP assume a variável 

Pirâmide indicam que para as firmas SUBG piramidais com ECR no primeiro, segundo e 

quarto quintis, o fluxo de caixa é positivo e significativo. Os parâmetros mostram que na 

situação de subinvestimento, firmas piramidais com menor desvio entre os direitos do maior 

acionista (ECR1 e ECR2) dependem do fluxo de caixa para aumentar os investimentos. 

Comparando os resultados da coluna (7) com os da coluna (5), nota-se que a sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa das firmas no terceiro quintil se mantém não significativa. O 

resultado discordante em relação à primeira coluna é a não significância da sensibilidade no 

quinto quintil. Isso sugere que a estrutura piramidal poderia mitigar problemas de assimetria 

de informação das firmas com o maior nível de excesso de controle do maior acionista 

(ECR5). Entretanto, quando se restringe a estrutura piramidal para aquelas controladas por 

família, as estimativas na coluna (8) evidenciam que somente os investimentos das firmas 

com os maiores níveis de desvio entre o direito de voto e de propriedade (ECR4 e ECR5) são 

significativamente sensíveis ao fluxo de caixa. Embora o teste de Wald aponte a inexistência 

de diferença estatística significativa,50 o parâmetro vinculado ao maior nível de excesso de 

controle (ECR5) é quase três vezes maior do que o parâmetro associado a ECR4, sugerindo a 

maior necessidade de recursos próprios nos investimentos das firmas piramidais familiares em 

ECR5.  

No geral, os resultados apresentados nas colunas (7) e (8) do painel A sugerem que o 

controle familiar poderia amenizar a utilização de recursos próprios nos investimentos das 

firmas piramidais teoricamente posicionadas próximas ao acionista controlador, isto é, com 

menores níveis de desvio entre o direito de voto e de propriedade do maior acionista (ATTIG 

et al., 2004; ALMEIDA et al., 2011). Por outro lado, o controle familiar intensificaria a 

necessidade do capital interno nas decisões de investimento das firmas piramidais com maior 

ECR. Dessa forma, para as firmas na condição de restrição financeira e elevado desvio entre 

os direitos de voto e de propriedade, a inserção em uma estrutura piramidal controlada por 

uma família pode não ser benéfica. Se a estrutura de piramidal é capaz de mitigar problemas 

de assimetria de informação pela transferência interna de recursos (FRIEDMAN et al., 2003; 

RYIANTO, TOOLSEMA, 2008), então essa transferência tenderia a ocorrer nas firmas em 

que o controlador detém elevado direito de propriedade. 

O painel B da tabela 4.4 apresenta os parâmetros estimados dos modelos em (3.5) e 

(3.6) para as firmas com superinvestimento e poucas (SUPERP) e grandes oportunidades no 

                                                
50 O teste de Wald para a diferença entre os parâmetros relacionados à ECR4 e ECR5 é marginalmente 
significativo ao nível de 12%. 
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setor industrial (SUPERG). A coluna (1) mostra que as cinco variáveis de interação entre o 

fluxo de caixa e os quintis de ECR são positivas e significativas. Além disso, a sensibilidade 

do investimento ao fluxo de caixa aumenta significativamente do terceiro para o quarto 

quintil, que por sua vez, é menor do que o quinto quintil de ECR. O teste de Wald ainda 

sugere a existência de uma relação crescente entre o ECR e a sensibilidade, visto que a 

diferença entre o primeiro e o quinto quintil é grande e estatisticamente significativa. 

Ademais, há um aumento significativo da sensibilidade do terceiro para o quarto quintil e do 

quarto para o quinto intervalo de ECR. Esses resultados indicam que o aumento do excesso de 

controle do maior acionista tende a elevar o uso de recursos internos nos investimentos das 

firmas com superinvestimento e poucas oportunidades de investimento no setor industrial. 

Como o elevado desvio entre os direitos de voto e de propriedade indica o incentivo à 

expropriação de riquezas dos acionistas minoritários (CLAESSENS et al., 2002), essa 

tendência crescente da sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa pode ser interpretada 

como uma evidência de problemas de agência entre o maior acionista e os minoritários nas 

firmas SUPERP. 

Ao restringir a análise para as firmas com controle familiar (coluna 2, painel B), nota-

se que os investimentos das firmas SUPERP do primeiro e do terceiro quintil de ECR não são 

sensíveis ao fluxo de caixa. Embora não se tenha evidências de um comportamento linear 

crescente entre ECR e a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa das firmas familiares, 

os parâmetros significativos para o quarto e quinto quintis de ECR reforçam que o maior uso 

de recursos próprios tende a ocorrer nos níveis mais extremos do excesso de controle. Nesse 

caso, como a situação é de superinvestimento e as firmas familiares são mais suscetíveis aos 

conflitos de agência (ANDERSON, REEB, 2003), a sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa estaria captando a tendência de expropriação de recursos nas firmas em que o maior 

acionista último detém elevado direito de voto em relação ao direito de propriedade.  

Para as firmas SUPERP com estrutura piramidal, a coluna (3) do painel B mostra que 

os parâmetros são positivos e significativos, exceto para o primeiro quintil de ECR que 

apresenta parâmetro negativo e não significativo. O teste de Wald revela que a sensibilidade 

do investimento ao fluxo de caixa tende a aumentar de uma partição para outra de ECR, 

principalmente das firmas do terceiro para o quarto quintil, cuja diferença entre os parâmetros 

é significativa. Restringindo a análise para as firmas piramidais familiares, a coluna (4) do 

painel B indica que somente as firmas do quarto e quinto quintil de ECR apresentam 

parâmetros positivos e significativos para explicar o investimento. Esses resultados sugerem 

que o uso de recursos próprios nos investimentos das firmas SUPERP piramidais familiares 
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poderia ser mitigado nos níveis inferiores (ECR1 a ECR3) do excesso de controle. Em outras 

palavras, a tendência de expropriação de recursos nas firmas piramidais controladas por 

famílias aconteceria nas firmas posicionadas mais distantes do acionista controlador. 

Considerando as firmas SUPERG, os resultados apresentados na coluna (5) do painel B 

mostram que a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa desse agrupamento estaria 

condicionada ao grupo de firmas com excesso de controle no quarto quintil (ECR4). Nesse 

caso, a aplicação de recursos próprios para superinvestir pode ser uma estratégia de 

sinalização ao mercado do grande volume de projetos de investimento que tais firmas 

possuem. Para as firmas SUPERG familiares na coluna (6), painel B, observa-se que as 

variáveis de interação entre o fluxo de caixa e as partições de ECR do primeiro ao quarto 

quintil são positivas e significativas. A sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa é 

maior para as firmas familiares em ECR1, diminuindo significativamente para as firmas em 

ECR2. Além disso, a diferença entre os parâmetros estimados para o primeiro e o terceiro 

quintil de ECR é significativa, o que indica uma relação decrescente entre o uso dos recursos 

internos das firmas SUPERG familiares e o excesso de direito de voto. A maior sensibilidade 

apresentada para a primeira partição de ECR sugere que o uso dos recursos internos nos 

investimentos tende a ser maior para as firmas familiares com o menor desvio entre os 

direitos. Nesse caso, uma vez que o acionista controlador familiar tem grande participação no 

capital social (direitos de propriedade) da firma, esse acionista teria maiores interesses sobre a 

rentabilidade gerada pelo superinvestimento quando o setor industrial está em crescimento 

(maiores oportunidades de investimento). 

As estimações para as firmas piramidais SUPERG são reportadas na coluna (7) do 

painel B. Nota-se que somente as firmas no primeiro e quarto quintil de ECR são sensíveis ao 

fluxo de caixa. Assim como para as firmas SUPERG familiares, a estimativa para ECR1 

reforça a ideia de que as firmas teoricamente mais próximas do maior acionista (com menor 

desvio entre o direito de voto e de propriedade) utilizariam os recursos próprios para financiar 

superinvestimentos e acompanhar as oportunidades de investimento do setor industrial. Os 

parâmetros estimados para as firmas SUPERG piramidais familiares, apresentados na coluna 

(8), também mostram a significância positiva entre o investimento e o fluxo de caixa das 

firmas em ECR1. Além disso, para as firmas piramidais familiares, a sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa no terceiro e quarto quintil de ECR é positiva e significativa. O 

teste de Wald ainda revela a diferença estatística significativa entre os coeficientes obtidos 

para as firmas piramidais familiares em ECR1 e ECR3. Esses resultados sugerem que a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa das firmas SUPERG piramidais familiares 
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tende a diminuir conforme os aumentos no desvio entre o direito de voto e o direito de 

propriedade. Dessa forma, tanto para as firmas familiares quanto para piramidais familiares, a 

utilização do capital interno para superinvestir e aproveitar as grandes oportunidades do setor 

de atuação é reduzida conforme os aumentos do desvio entre os direitos de voto e o direito de 

propriedade. Especula-se que esse resultado possa indicar que os recursos das firmas SUPERG 

posicionadas mais distantes do controlador (ECR5) possam ser transferidos para firmas 

localizadas próximas a esse acionista que estejam em outras situações de investimento. Mais 

especificamente, os recursos adicionais das firmas SUPERG com extremo desvio entre os 

direitos poderiam ser transferidos para firmas restritas financeiramente (propping) próximas 

desse acionista, ou ainda, ser utilizado para beneficio exclusivo o controlador (tunneling). 

Em suma, os resultados apresentados na tabela 4.4 mostram como a estrutura de 

propriedade e controle pode interferir nas decisões de investimento das firmas. As estimativas 

para as firmas SUBG mostram que a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa tende a 

ser a mesma em cada quintil de ECR, apesar do terceiro quintil apresentar sensibilidade 

estatisticamente nula. Dessa forma, seria possível dizer que a relação entre o investimento e o 

fluxo de caixa das firmas SUBG é aparentemente constante com relação ao nível de excesso de 

direito de voto do maior acionista. Contudo, essa relação “constante” é modificada pela 

estrutura de propriedade, principalmente quando o controle da firma e da estrutura piramidal é 

familiar. Já para as firmas SUPERP, os parâmetros estimados evidenciam uma tendência 

crescente entre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e o aumento do desvio entre 

o direito de voto e o direito de propriedade. Essa tendência crescente é ainda mais expressiva 

para as firmas SUPERP piramidais. No entanto, para as firmas SUBP e SUPERG, a análise por 

quintis de ECR não revela um comportamento específico para a sensibilidade, exceto para as 

firmas SUPERG controladas por famílias. Para essas firmas, a sensibilidade do investimento 

ao fluxo de caixa diminui de acordo com o aumento do excesso de direito de voto sobre o 

direito de propriedade.  Embora a análise por quintil de ECR sinalize como o uso de recursos 

próprios nas decisões de investimento está relacionado com o excesso de direito de voto sobre 

o direito de propriedade, esse estudo ainda analisa qual a função polinomial que melhor 

descreve essa relação. Desse modo, a seção a seguir apresenta os testes adicionais realizados.  

 

4.3 Testes adicionais 

 

 A literatura propõe algumas estratégias para se identificar a função que descreve a 

relação entre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e a propriedade dos insiders. 
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Uma forma frequentemente utilizada é a interação do fluxo de caixa com os intervalos da 

partição dos direitos de voto e de propriedade do maior acionista (HADLOCK, 1998; 

PAWLINA, RENNEBOOG, 2008; WEI, ZHANG, 2008), a qual foi adotada na seção anterior 

com a partição de ECR por quintis. Outros estudos, como os de McConnel e Servaes (1990), 

Pawlina e Renneboog (2005) e Davies et al. (2005), incluem termos lineares, quadráticos, 

cúbicos e até mesmo termos de grau quatro e cinco da variável relacionada à propriedade dos 

insiders no modelo de regressão para inferir a função polinomial. Dessa forma, para analisar o 

comportamento da sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e o excesso de controle do 

maior acionista, inicialmente será adotado uma estratégia similar a de Pawlina e Renneboog 

(2005). Sendo assim, o modelo proposto em (3.2) é modificado para incluir termos lineares, 

quadráticos, cúbicos e de quarto grau de ECR, interagidos com o fluxo de caixa. O modelo em 

(4.1) apresenta as modificações efetuadas:  
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Esse modelo é estimado pelo método GMM-sys testando-se a inclusão de cada 

variável de interação com os termos não lineares de ECR. A significância estatística do termo 

de maior grau indicaria a função polinomial que descreve a relação entre a sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa e ECR. Nessa seção, o foco será concentrado nas firmas SUBG 

e SUPERP dado que tais agrupamentos apresentaram um comportamento específico, isto é, 

tendência constante e crescente, respectivamente, entre a sensibilidade e o excesso de direito 

de voto. O modelo em (4.1) também é estimado para as firmas SUBP e SUPERG, cujos 

resultados são apresentados na tabela A.10 do apêndice.51 Em um primeiro momento será 

investigada a função que descreve a relação entre a sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa e o excesso de controle do maior acionista para as firmas SUBG. A tabela 4.5 apresenta 

os parâmetros estimados do modelo em (4.1) para esse grupo de firmas. Na coluna (1), testa-

se a existência de uma relação linear entre a sensibilidade e o ECR. Já na coluna (2), é 

inserido o termo quadrático de ECR para checar se essa relação é descrita por uma função 

quadrática. Na coluna (3), adiciona-se o termo cúbico de ECR para investigar se a relação 

entre o excesso de direito de voto e a sensibilidade tem a forma de S. Por fim, na coluna (4), 

                                                
51 Os resultados para esses grupos revelam a inexistência de uma função polinomial de, no máximo, grau quatro 
para descrever o comportamento da sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa em função de ECR para tais 
firmas. 
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inclui-se o termo de grau quatro para testar a existência de uma função polinomial de quatro 

grau.  

Pela coluna (1) da tabela 4.5 nota-se que a variável de interação entre o fluxo de caixa 

e o termo linear de ECR é negativa e não significativa. Esse resultado descarta a possibilidade 

de que a relação entre a sensibilidade e ECR das firmas SUBG seja descrita por uma função 

linear. A variável de interação entre o fluxo de caixa e o termo quadrático de ECR apresentada 

na coluna (2) também não é significativa. Situação semelhante é obtida ao se incluir na coluna 

(3), a variável de interação entre o fluxo de caixa e o termo cúbico no modelo (4.1), a qual 

também não é estatisticamente significante. Com a inclusão da variável de interação entre o 

fluxo de caixa e o termo de grau quatro de ECR na coluna (4), nota-se que essa variável é 

negativa e significativa. Além disso, as variáveis de interação entre o fluxo de caixa e o termo 

linear, quadrático e cúbico de ECR também se tornam estatisticamente significantes nessa 

estimação. Os resultados da coluna (4) sugerem que a relação entre a sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa e o excesso de controle do maior acionista das firmas SUBG 

pode ser descrita por uma função polinomial de grau quatro.  

 

Tabela 4.5: Estimação do modelo em (4.1) pelo GMM-sys: função polinomial para as firmas SUBG 

Variáveis 
Grau 1 Grau 2  Grau 3  Grau 4 

(1) (2) (3) (4) 
Ii,t-1/Ki,t-2 0,0312 0,0290 0,0290 0,0377 
 (0,0529) (0,0521) (0,0519) (0,0554) 
FC/Kt-1 0,0674* 0,0706* 0,0711 0,0632 
 (0,0371) (0,0395) (0,0437) (0,0411) 
FC/Kt-1 x (ECR) -0,0291 -0,0811 -0,0943 1,2091* 
 (0,0738) (0,2175) (0,5769) (0,7340) 
FC/Kt-1 x (ECR)2  0,0686 0,1086 -8,5053** 
  (0,2986) (1,7415) (3,5027) 
FC/Kt-1 x (ECR)3   -0,0307 17,5044*** 
   (1,3729) (5,9836) 
FC/Kt-1 x (ECR)4    -10,8632*** 
    (3,3768) 
CV 0,0323 0,0333 0,0334 0,0509 
 (0,0425) (0,0425) (0,0425) (0,0445) 
D/Kt-1 0,0176*** 0,0178*** 0,0178*** 0,0187*** 
 (0,0042) (0,0042) (0,0042) (0,0040) 
Tamanho -0,1092 -0,1082 -0,1080 -0,1142 
 (0,0968) (0,0965) (0,0947) (0,0945) 
Dummy Indústria Sim Sim Sim Sim 
Dummy Ano Sim Sim Sim Sim 
m2 (p-valor) 0,6818 0,6797 0,6053 0,8273 
Sargan (p-valor) 0,2130 0,2067 0,2070 0,1524 
Esta tabela reporta os resultados estimados do modelo (4.1) pelo GMM-sys para as firmas SUBG, cujo grupo é composto de 
587 observações. Ver quadro 3.1 para descrição das variáveis; m2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem. O modelo 
inclui dummies de setores industriais e de ano. Os símbolos ***, **, * denotam a significância estatística ao nível de 1%, 5% e 
10%. Os erros-padrão robustos estão apresentados entre parêntesis abaixo do coeficiente estimado. 
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A figura 4.1 mostra o comportamento da função de quarto grau, juntamente com a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa obtida em cada quintil de ECR, apresentada 

na tabela 4.4. A linha tracejada refere-se à sensibilidade por quintil, e a linha contínua ilustra a 

função de grau 4. Como o termo de maior grau apresenta parâmetro negativo, essa função 

polinomial é “côncava” para baixo, apresentando dois pontos de máximo, intercalados por um 

ponto de mínimo local. Exceto para o primeiro e o quinto quintil de ECR, o comportamento 

da sensibilidade por quintis e o obtido na função polinomial são semelhantes.52 Em especial, o 

mínimo local pertence ao intervalo de ECR que obteve a menor sensibilidade na estimação 

por quintis (terceiro quintil), o qual não foi estatisticamente significativo para explicar o 

investimento. 

 
Figura 4. 1: A sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa das firmas SUBG em função de ECR 
Essa figura mostra a relação entre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e o excesso de direito de voto (ECR) para 
as firmas SUBG. A linha em tracejado ilustra o comportamento da sensibilidade por quintis de ECR e a linha contínua indica 
o comportamento da função de grau quatro. Essa função é obtida com os parâmetros estimados do modelo em (4.1), os quais 

evidenciam a seguinte equação: 432 R10,86317EC-17,5044ECR+8,5052ECR-1,2090ECR+0,0631)( =ECRf . 

                                                
52 Cabe ressaltar que na estimação por quintil, o parâmetro obtido para o fluxo de caixa representa a 
sensibilidade média do investimento ao fluxo de caixa de todas as firmas pertencentes a um determinado 
intervalo (quintil) e, na função polinomial, a sensibilidade está associada a um valor específico do excesso de 
controle (ECR). 
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Analisando o comportamento da sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa das 

firmas SUBG do primeiro ponto de máximo, obtido quando ECR equivale a 0,0986, até o 

menor valor de ECR, nota-se uma tendência decrescente entre a sensibilidade e o excesso de 

direito de voto do maior acionista. Esse ponto de máximo (0,0986) ocorre no segundo quintil 

de ECR, o qual concentra as firmas com o menor desvio positivo entre os direitos de voto e de  

propriedade, isto é, ECR é mais próximo de zero. Os indicadores financeiros apresentados na 

tabela A.9 do apêndice revelam que as firmas SUBG nesse nível de desvio entre os direitos de 

voto e de propriedade são as que possuem o menor tamanho. De acordo com Hu e 

Schiantarelli (1997), Kaddapakam et al. (1998) e Guariglia (2008), firmas de menor tamanho 

estão mais sujeitas aos problemas de assimetria de informação, dado que geralmente são 

firmas mais jovens, com pouco colateral e grandes custos transacionais, o que poderia refletir 

em uma maior sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. 

Entretanto, após esse ponto de máximo, a sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa diminui com os aumentos do excesso de direito de voto sobre o direito de propriedade. 

Assim como observado na estimação por quintil, a menor sensibilidade do investimento ao 

fluxo de caixa ocorre no terceiro tercil, cujas firmas apresentam melhores indicadores de 

liquidez, maior rentabilidade e endividamento em comparação aos demais intervalos 

estritamente compostos por valores positivos de ECR. Mais especificamente, a sensibilidade 

atinge o valor mínimo quando o excesso de controle equivale a 0,3936. Esse resultado pode 

evidenciar que, para a amostra utilizada, os problemas de assimetria de informação poderiam 

ser mitigados quando os direitos de voto do maior acionista representassem 60% dos direitos 

de propriedade. 

A tendência da função de grau quatro novamente se inverte após o segundo ponto de 

máximo. Nesse caso, a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa diminui quando o 

excesso de direito de voto do maior acionista é extremamente elevado (ECR>0,7161). Cabe 

ressaltar que a sensibilidade oscila pouco entre os dois pontos de máximo e o ponto de 

mínimo encontrados, o que poderia refletir na relação constante encontrada na análise por 

quintis de ECR.  

Os resultados do modelo em (4.1) para as firmas a priori com superinvestimento e 

poucas oportunidades de investimento (SUPERP) estão reportados na tabela 4.6. A coluna (1) 

mostra que a variável de interação com o fluxo de caixa e o termo linear de ECR é positiva e 

significativa. Nesse caso, a relação entre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e o 

excesso de controle do maior acionista pode ser descrita por uma função linear crescente.  
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Tabela 4.6: Estimação do modelo em (4.1) pelo GMM-sys: função polinomial para as firmas SUPERP 

Variáveis 
Grau 1 Grau 2  Grau 3  Grau 4 

(1) (2) (3) (4) 
Ii,t-1/Ki,t-2 0,1953 0,1972 0,1665 0,1084 
 (0,1457) (0,1426) (0,1316) (0,1199) 
FC/Kt-1 0,0999** 0,0944 0,1194*** 0,2022*** 
 (0,0424) (0,0649) (0,0459) (0,0507) 
FC/Kt-1 x (ECR) 0,3543*** 0,4483 -0,2818 -0,9903*** 
 (0,1100) (0,6501) (0,4139) (0,3707) 
FC/Kt-1 x (ECR)2  -0,1435 2,7600** 0,0961 
  (0,9636) (1,1940) (1,1945) 
FC/Kt-1 x (ECR)3   -2,6343** 8,0390** 
   (1,0881) (3,3254) 
FC/Kt-1 x (ECR)4    -7,5555*** 
    (2,2895) 
CV -0,0488 -0,0506 -0,0453 -0,0522 
 (0,0999) (0,0966) (0,0949) (0,0916) 
D/Kt-1 0,0243 0,0233 0,0219 0,0252 
 (0,0180) (0,0176) (0,0179) (0,0197) 
Tamanho 0,4272*** 0,4482*** 0,4861*** 0,4322*** 
 (0,1560) (0,1478) (0,1242) (0,1277) 
Dummy Indústria Sim Sim Sim Sim 
Dummy Ano Sim Sim Sim Sim 
m2 (p-valor) 0,2672 0,2754 0,4409 0,4132 
Sargan (p-valor) 0,2229 0,2341 0,3549 0,3373 
Esta tabela reporta os resultados estimados do modelo (4.1) pelo GMM-sys para as firmas SUPERP, cujo grupo é composto 
de 370 observações. Ver quadro 3.1 para descrição das variáveis. m2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem. O modelo 
inclui dummies de setores industriais e de ano. Os símbolos ***, **, * denotam a significância estatística ao nível de 1%, 5% e 
10%. Os erros-padrão robustos estão apresentados entre parêntesis abaixo do coeficiente estimado. 

 

 

Ao se incluir a variável de interação com o termo quadrático de ECR, a não 

significância dessa variável na coluna (2) exclui a possibilidade de que a relação tenha o 

formato de uma parábola. Entretanto, os resultados da coluna (3) mostram que a variável de 

interação entre o fluxo de caixa e o termo cúbico de ECR é negativa e significativa, indicando 

que a relação entre a sensibilidade e ECR pode ser traçada por uma função cúbica, como 

também encontrada por Pawlina e Renneboog (2005). Além disso, o termo de grau quatro na 

coluna (4) é negativo e significativo, o que também evidencia a possibilidade de uma função 

de grau quatro para essas firmas. Dessa forma, os resultados da tabela 4.6 mostram que a 

relação entre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e o excesso de controle do 

maior acionista pode ser descrita por uma função linear crescente, ou por uma função cúbica 

com tendência decrescente, ou ainda por uma função de quarto grau com a “concavidade” 

voltada para baixo.  

A figura 4.2 ilustra o comportamento das funções encontradas na tabela 4.6. Para 

facilitar a visualização de cada função, o gráfico A apresenta a sensibilidade do investimento 

ao fluxo de caixa por quintil de ECR (linha preta tracejada) em conjunto com a função linear 

crescente (linha azul contínua) e a função cúbica (linha preta contínua). No gráfico B, 
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somente a função cúbica é substituída pela função de grau quatro (linha preta contínua). Em 

ambos os gráficos a função linear crescente indica que aumentos do direito de voto em relação 

ao direito de propriedade estão associados aos aumentos na sensibilidade do investimento ao 

fluxo de caixa das firmas SUPERP. 

 
Figura 4.2: A sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa das firmas SUPERP em função de ECR 
Essa figura mostra a relação entre a sensibilidade e o excesso de direito de voto (ECR) para as firmas SUPERP. A linha 
tracejada ilustra o comportamento da sensibilidade por quintis de ECR. A linha contínua em azul indica o comportamento da 
função linear, descrita pela seguinte equação: 0,3543ECR.+0,0999)( =ECRf  A função cúbica, ilustrada pela linha preta 

contínua, é construída pela equação: .2,6343ECR-2,7600ECR0,2818ECR-0,1194)( 32+=ECRf  A função de quarto grau, também 

em preto, linha contínua, é descrita pela equação: 432 R10,86317EC-17,5044ECR+8,5052ECR-1,2090ECR+0,0631)( =ECRf . 
 

Considerando a função cúbica e a de grau quatro obtidas na estimação do modelo em 

(4.1), nota-se que a função de grau quatro limitada no intervalo [-0,2; 1] teria um 

comportamento semelhante à função cúbica com tendência decrescente, o que permite que 

ambas as funções sejam interpretadas de forma similar. Para baixos valores de ECR, aumentos 

no excesso de direito de voto sobre o direito de propriedade diminuiriam a sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa. A partir do ponto de mínimo, a sensibilidade torna a crescer 

com os aumentos de ECR, entretanto, decresce abruptamente para valores extremos do 

excesso de controle.  
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Os resultados apresentados nas tabelas 4.5 e 4.6 revelam que a sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa das firmas SUBG e SUPERP tem um comportamento não linear 

e é influenciada pelo nível de excesso de direito de voto do maior acionista. Para investigar se 

essas diferentes funções tem relação com a estrutura de propriedade, mais especificamente, 

com o controle familiar, estrutura piramidal e piramidal familiar, o modelo em (4.1) é 

reestimando considerando essas três características. A tabela 4.7 apresenta os resultados 

estimados de uma forma resumida, reportando os modelos com a significância do polinômio 

de maior grau.53 

 
Tabela 4.7: Estimação do modelo em (4.1) pelo GMM-sys considerando o controle familiar, a estrutura 
piramidal e piramidal familiar: função polinomial das firmas SUBG e SUPERP 

 SUBG  SUPERP 

EP=> 
Controle 
Familiar 

Pirâmide 
Pirâmide 
Familiar 

 Controle 
Familiar 

Pirâmide 
Pirâmide 
Familiar 

Variáveis (1) (2) (3)  (4)  (5)  (6) 

Ii,t-1/Ki,t-2 0,0289 0,0414 0,0370  0,1775 0,1290 0,1879 
 (0,0505) (0,0562) (0,0495)  (0,1308) (0,1197) (0,1333) 
FC/Kt-1 0,1077 0,1033* 0,0838  0,2545 0,0760 -0,1203 
 (0,0812) (0,0538) (0,0889)  (0,1566) (0,0798) (0,1902) 
FC/Kt-1 x (ECR) x EP 1,3875 0,6548 2,8853*  -2,8961* 0,6989 0,7812* 
 (1,1968) (1,0405) (1,6470)  (1,5079) (0,8461) (0,4134) 
FC/Kt-1 x (ECR)2 x EP -11,0567* -6,2979 -19,8926**  10,0043* -5,2176**  
 (6,0598) (4,8894) (8,8643)  (5,1903) (2,0851)  
FC/Kt-1 x (ECR)3 x EP 22,0034** 14,3532* 38,3227**  -7,8899* 14,8266***  
 (11,1263) (8,1409) (16,2557)  (4,7869) (2,9542)  
FC/Kt-1 x (ECR)4 x EP -12,5889* -9,3900** -21,8699**   -10,5141***  
 (6,6675) (4,4555) (9,4720)   (1,9121)  
FC/Kt-1 x (1- EP) -0,0487 -0,0607 -0,0212  -0,1428 0,0786 0,2695 
 (0,0915) (0,0536) (0,0930)  (0,1593) (0,1078) (0,1914) 
CV 0,0415 0,0405 0,0451  -0,0263 -0,0481 -0,0483 
 (0,0452) (0,0462) (0,0451)  (0,0981) (0,0919) (0,0963) 
D/Kt-1 0,0192*** 0,0180*** 0,0202***  0,0238 0,0273 0,0278* 
 (0,0042) (0,0040) (0,0045)  (0,0189) (0,0178) (0,0155) 
Tamanho -0,1007 -0,1035 -0,1026  0,4312*** 0,4005*** 0,4293*** 
 (0,0927) (0,0928) (0,0910)  (0,1477) (0,1186) (0,1421) 
Dummy Indústria Sim Sim Sim  Sim Sim Sim 
Dummy Ano Sim Sim Sim  Sim Sim Sim 
m2 (p-valor) 0,8167 0,9457 0,8387  0,2276 0,3653 0,2307 
Sargan (p-valor) 0,1878 0,1942 0,2295  0,2654 0,2384 0,2240 
Essa tabela reporta os resultados estimados do modelo (4.1) pelo GMM-sys para as firmas SUBG e SUPERP, considerando a 
estrutura de propriedade por meio das variáveis Familiar, Pirâmide e a interação de ambas (Pirâmide x Familiar). O grupo 
SUBG (SUPERP) é composto de 587 (370) observações. FC é o fluxo de caixa; CV é a taxa de crescimento de vendas; D é a 
dívida total; Tamanho é medido como o logaritmo natural do ativo total; m2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem. Os 
símbolos ***, **, * denotam a significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%. Os erros-padrão robustos estão apresentados 
entre parêntesis abaixo do coeficiente estimado. 

 

                                                
53 As mesmas estimações são realizadas com as firmas SUBP e SUPERG, cujos resultados são reportados na 
tabela A.11 do apêndice. Ressalta-se que para as firmas SUBP piramidais familiares, SUPERG piramidais e 
SUPERG piramidais familiares, não se identificou uma função de, no máximo, grau quatro que descrevesse a 
relação entre a sensibilidade e ECR. Considerando os demais agrupamentos, um resultado interessante dessa 
tabela é a evidência de uma relação decrescente entre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e o ECR 

para as firmas SUPERG com controle familiar, que confirma o comportamento observado na tabela 4.5. 
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Nas colunas de (1) a (3), nota-se que para as firmas SUBG, as variáveis de interação 

entre o fluxo de caixa e o termo de quarto grau de ECR são negativas e significativas, 

sugerindo a existência de uma função de grau quatro com a “concavidade” para baixo. Nesse 

caso, a relação entre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e ECR encontrada para 

as firmas SUBG tende a não ser modificada com o controle familiar, estrutura piramidal e 

quando a pirâmide é controlada por família. Já as colunas de (4) a (6) mostram que para as 

firmas SUPERP, cada função encontrada anteriormente para esse grupo, isto é, a função 

linear, cúbica e de grau quatro, pode ter relação com uma característica específica de estrutura 

de propriedade. Considerando as firmas SUPERP com controle familiar, as estimativas 

apresentadas na coluna (4) revelam uma função na forma de S (cúbica com tendência 

decrescente) para o comportamento entre ECR e a sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa. Para as firmas piramidais, a coluna (5) evidencia uma função de grau quatro com a 

“concavidade” voltada para baixo (termo de maior grau é negativo). Por fim, a coluna (6) 

mostra que a sensibilidade teria uma relação linear crescente com o excesso de direito de voto 

das firmas SUPERP piramidais familiares. Sendo assim, para as firmas piramidais 

potencialmente sujeitas aos problemas de agência, pode-se dize que o aumento do desvio 

entre o direito de voto e o direito de propriedade elevaria (proporcionalmente) a aplicação de 

recursos próprios em superinvestimentos mesmo quando as oportunidades de investimento do 

setor industrial são baixas. 

A inserção de termos não lineares no modelo de investimento revelou os possíveis 

comportamentos da relação entre o excesso de controle e a sensibilidade do investimento ao 

fluxo de caixa nas firmas SUBG e SUPERP. Entretanto, de acordo com James et al. (2013, p. 

266), a inserção de termos com grau maior do que 3 ou 4 pode tornar o modelo polinomial 

muito flexível, inferindo comportamentos (curvas) inesperados, principalmente para valores 

perto da fronteira de ECR. Uma forma de verificar o comportamento obtido com a estimação 

do modelo polinomial é a utilização da função “piecewise”, no qual os valores de ECR são 

divididos conforme determinados pontos de corte. A diferença entre a função “piecewise” e a 

divisão por quintis de ECR é que no primeiro caso, a estimação levará em conta os valores 

contínuos de ECR. Já na estimação do modelo por quintis, a sensibilidade do investimento ao 

fluxo de caixa encontrada é a média para os valores de ECR em cada quintil, dado que o fluxo 

de caixa é interagido com variáveis binárias indicativas de cada intervalo de ECR. Com a 

regressão por “piecewise” determina-se o coeficiente angular da função linear respectiva a 

cada intervalo com valores contínuos de ECR.  
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Os pontos de corte dos intervalos do “piecewise” serão determinados pelos pontos de 

máximo e mínimo identificados na função cúbica e na de grau quatro, conforme a sugestão de 

Davies et al. (2005). Como uma exemplificação de como os intervalos são construídos, 

considere o caso da função cúbica que determina dois pontos de corte: k e m, sendo mk < . 

Nesse caso, o primeiro intervalo ECR1 representa o excesso de direito de voto da firma i se o 

ECR for menor do que o valor k. Para todos os valores de ECR acima desse limitante k, ECR1 

assumirá o valor k. No segundo intervalo, inicialmente ECR2, será zero se ECR for menor do 

que k. Para valores de ECR entre k e m, ECR2 é calculado para ser a diferença entre o valor de 

ECR e o primeiro ponto de corte k, isto é ECR-k. Para todos os valores de ECR acima do 

segundo limitante (m), ECR2 assume o valor m. Por fim, ECR3 será zero se o valor de ECR 

for menor do que m, e será igual a diferença entre o valor de ECR e m (ECR-m) para os 

valores acima do limitante m. No caso das firmas SUBG, a função de quarto grau determina os 

seguintes pontos de corte: 0,0986, 0,3936 e 0,7161. A função cúbica encontrada para as 

firmas SUPERP estabelece os pontos 0,0554 e 0,6429, enquanto a função de quarto grau 

determina os seguintes pontos de corte: 0, 0,2358, 0,7479.54 O quadro A.1 no apêndice 

apresenta a construção dos intervalos de ECR. Após a construção, cada variável é interagida 

com o fluxo de caixa e estimada para o grupo SUBG e SUPERP pelo modelo em (4.2) a seguir: 

( )

itjtiit

ti

it
it

itititit

ti

it

ti

ti

ti

it

Tamanho
K

D
CV

ECRECRECRECR
K

FC

K

I

K

I

ενννβββ

βββββγ

+++++









++

++++×









+










=











−

−−

−

−

4
1,

32

4131211110
1,2,

1,
1

1,

4321

        (4.2) 

 A tabela 4.8 reporta os resultados da estimação da regressão por “piecewise”.55 

Embora algumas variáveis de interação apresentem parâmetros não significativos, o sinal está 

de acordo com o esperado. O coeficiente associado ao fluxo de caixa indica o valor da 

constante )( 0β  do modelo em (4.2). Na coluna (1), para as firmas SUBG, o parâmetro positivo 

da primeira variável de interação sugere que aumentos nos valores de ECR pertencentes a 

ECR1 elevariam a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. O parâmetro negativo e 

significativo da segunda variável de interação mostra que com os aumentos de ECR2, a 

sensibilidade tende a ser reduzida. Já o coeficiente positivo e significativo da terceira variável 

de interação indica que sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa torna a crescer com os 
                                                
54 No caso da função de quarto grau para as firmas SUPERP, embora se tenha estipulado o valor 0 de ECR como 
ponto de corte, este não é o valor em que a função tem o primeiro valor máximo; o valor correto é -0,20. 
Entretanto, anterior a esse valor de -0,20 há poucas observações, o que poderia prejudicar a estimação por 
“piecewise”. 
55 A tabela A.12 do apêndice apresenta as estimações do modelo em (4.2) em que não se considera a constante 

)( 0β associada a variável fluxo de caixa. 
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aumentos nos valores de ECR pertencentes ao ECR3. Por fim, o parâmetro da quarta variável 

de interação com o fluxo de caixa revela que a sensibilidade tem uma tendência decrescente 

com os aumentos de ECR4. Dessa forma, a regressão por “piecewise” apresentados na coluna 

(1) esboçam um comportamento semelhante ao da função de grau quatro com a 

“concavidade” voltada para baixo, como a identificada para as firmas SUBG na tabela 4.5.  

 
Tabela 4.8: Teste de robustez das funções polinomiais: regressão por intervalo (“piecewise”) 

Variáveis 
Firmas SUBG  Firmas SUPERP 

Função de grau 4  Função de grau 3 Função de grau 4 
(1)  (2) (3) 

Ii,t-1/Ki,t-2 0,0464  0,1587 0,1369 
 (0,0559)  (0,1270) (0,1216) 
FC/Kt-1 0,0678*  0,1461*** 0,1360*** 
 (0,0402)  (0,0495) (0,0464) 
FC/Kt-1 x ECR1 0,7610  -0,9275 -1,1449 
 (0,5853)  (0,7094) (1,2063) 
FC/Kt-1 x ECR2 -0,4794***  0,5552*** -0,1214 
 (0,1854)  (0,0959) (0,3072) 
FC/Kt-1 x ECR3 0,5032***  -1,0948 0,7194*** 
 (0,1588)  (0,9882) (0,1724) 
FC/Kt-1 x ECR4 -1,2978**   -2,4968* 
 (0,5364)   (1,3023) 
CV 0,0452  -0,0493 -0,0550 
 (0,0462)  (0,0946) (0,0924) 
D/Kt-1 0,0194***  0,0229 0,0220 
 (0,0040)  (0,0174) (0,0191) 
Tamanho -0,1088  0,4768*** 0,4869*** 
 (0,0928)  (0,1197) (0,1199) 
Dummy Indústria Sim  Sim Sim 
Dummy Ano Sim  Sim Sim 
m2 (p-valor) 0,8615  0,3783 0,4454 
Sargan (p-valor) 0,1771  0,3455 0,3752 
Esta tabela reporta as estimativas do modelo em (4.2) quando valores críticos de ECR são determinados a partir dos pontos de 
máximos e mínimos das funções polinomiais encontrados nas tabelas 4.6 e 4.7. O quadro A.1 no apêndice apresenta a 
construção detalhada dos intervalos ECR.. Os símbolos ***, **, * denotam a significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%. 
Os erros-padrão robustos estão apresentados entre parêntesis abaixo do coeficiente estimado. 

 

A coluna (2) reporta os resultados para as firmas SUPERP com os intervalos 

determinados pelos pontos de máximo e de mínimo da função cúbica obtida na estimação do 

modelo em (4.1). Exceto pela variável de interação entre o fluxo de caixa e ECR2, as demais 

variáveis de interação com ECR1 e ECR3 não são significativas. Entretanto, o parâmetro 

dessas variáveis reflete o comportamento esperado em cada intervalo. O parâmetro negativo 

entre o fluxo de caixa e ECR1 sugere que com os aumentos nos valores de ECR pertencentes a 

ECR1, a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa das firmas SUPERP seria reduzida. 

Para valores moderados de ECR, isto é ECR2, o parâmetro da segunda variável de interação é 

positivo e significativo, indicando que o aumento do excesso de controle no intervalo ECR2 

eleva a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. Ademais, quando ECR é extremo 

(ECR3), o coeficiente negativo da terceira variável de interação sugere que a sensibilidade 
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teria uma queda substancial com os aumentos do excesso de controle. Os coeficientes obtidos 

na estimação do modelo em (4.2) sugerem um comportamento similar a de uma função cúbica 

com tendência decrescente, assim como o obtido na tabela 4.6 para as firmas SUPERP 

Finalmente, na coluna (3), os intervalos são determinados pelos pontos de corte 

resultantes da função de quarto grau identificada para as firmas SUPERP. A primeira variável 

de interação é negativa e não significativa, sugerindo que os aumentos de ECR dentro do 

intervalo delimitado por ECR1 diminuiriam a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. 

A segunda variável de interação também apresenta coeficiente negativo e não significativo, o 

que indicaria a queda da sensibilidade com os aumentos de ECR2. Entretanto, a terceira 

variável de interação é positiva e significativa, evidenciando que no intervalo ECR3, 

aumentos no excesso de direito de voto do maior acionista aumentam a sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa. Contudo, para valores extremos de ECR do quarto intervalo 

(ECR4), o parâmetro negativo e significativo da quarta variável de interação revela um 

decréscimo abrupto na sensibilidade com os aumentos de ECR. Os parâmetros apresentados 

na coluna (4) para as firmas SUPERP sugerem que a relação entre a sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa e ECR apresentaria um comportamento similar ao da função 

de grau quatro com a “concavidade” para baixo limitada no intervalo [-0,2; 1]. Nesse caso, 

essa função dentro desses limitantes tem o comportamento similar ao de uma função cúbica 

com tendência decrescente. Sendo assim, pode-se dizer que a relação entre a sensibilidade e 

ECR para as firmas SUPERP tenha o formato de S (função cúbica) com tendência decrescente. 

Em suma, essa função encontrada para as firmas com superinvestimento e poucas 

oportunidades de investimento sugere que, inicialmente, para baixos valores do excesso de 

controle, a utilização de recursos próprios em superinvestimento é reduzida. Nesse caso, como 

o maior acionista detém elevado direito de propriedade, os interesses do maior acionista e dos 

acionistas minoritários estariam alinhados, reduzindo o potencial de expropriação de recursos 

e de investimento em projetos de benefício próprio. Entretanto, em níveis moderados do 

excesso de controle, o maior acionista passaria a ter incentivos a atitudes entrenchments, 

aumentando as atividades discricionárias. Dessa forma, com o aumento do excesso de 

controle, a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa é elevada, intensificando 

problemas de agência oriundos da aplicação de recursos em projetos que podem não aumentar 

o valor da firma. Contudo, quando o maior acionista detém níveis elevados de excesso de 

controle, a tendência de expropriação de recursos pode ser tão intensa que acarretaria em 

sintomas de subinvestimento. Nesse caso, somente os fundos internos poderiam não ser 
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suficientes para realizar todos os investimentos esperados e o superinvestimento 

possivelmente relacionado aos projetos não lucrativos.  
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5.  CO�CLUSÃO 

 

 

 O objetivo desse estudo foi investigar as decisões de investimento de 356 firmas 

brasileiras de capital aberto no período de 1997 a 2010, considerando a situação a priori de 

subinvestimento e superinvestimento, além da estrutura de propriedade e controle. Pode-se 

dizer que o debate em torno da sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa está 

concentrado em dois pontos. O primeiro focaliza na discussão entre os estudos que defendem 

a interpretação de que a maior sensibilidade representaria a presença de subinvestimento, 

causado pela assimetria de informação (FAZZARI et al., 1988) e, aqueles que defendem a 

maior sensibilidade como uma medida de sinalização do potencial de rentabilidae (KAPLAN, 

ZINGALES, 1997). O segundo foco de discussão concentra-se no debate em torno do 

subinvestimento, causado pela assimetria de informação, em contraposição ao 

superinvestimento, oriundo dos conflitos de agência relacionados à aplicação de recursos em 

projetos não lucrativos de investimento (JENSEN, 1986; STULZ, 1990).  

O presente estudo considerou que o superinvestimento também ocorre para aproveitar 

grandes oportunidades de investimento e sinalizar ao mercado o potencial de rentabilidade das 

firmas. Dessa forma, as firmas foram agrupadas entre subinvestimento e superinvestimento, e 

reclassificadas conforme a taxa de crescimento de vendas do setor industrial. Essa 

reclassificação teve por objetivo indicar as firmas que poderiam utilizar os recursos próprios 

para aproveitar as grandes oportunidades proporcionadas pelo setor de atuação. Os resultados 

mostraram que os investimentos das firmas com subinvestimento e grandes oportunidades 

(SUBG) e as firmas com superinvestimento tanto com poucas (SUPERP) quanto grandes 

oportunidades no setor industrial (SUPERG) são significativamente sensíveis ao fluxo de 

caixa. Ressalta-se que para as firmas com subinvestimento e poucas oportunidades de 

investimento (SUBP), a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa não foi significativa. 

A significância do fluxo de caixa para as primeiras firmas (SUBG) sugere que somente 

os recursos próprios podem não ser suficientes para aproveitar todas as oportunidades de 

investimento proporcionadas pelo setor de atuação, limitando as decisões de investimento. O 

fato das firmas SUBG investirem abaixo do esperado sugere a presença algum grau de 

restrição financeira, dado que somente o caixa gerado internamente não é suficiente para fazer 

com que a firma realize as oportunidades de investimento promovidas pelo setor industrial.  
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Considerando as firmas com superinvestimento e poucas oportunidades de 

investimento no setor de atuação (SUPERP), a significância do fluxo de caixa sugere que tais 

firmas utilizam o capital interno para financiar investimentos. Nesse caso, os indicadores 

relacionados às oportunidades de investimento da firma são em média maiores do que as 

oportunidades apresentadas pelo setor industrial. Assim, as firmas têm oportunidades de 

investimento ao nível da firma, e consequentemente, não se pode afirmar, inicialmente, que os 

recursos próprios tenham sido aplicados para financiar projetos não lucrativos de 

investimento, como argumentado por Jensen (1986). Por outro lado, a taxa de crescimento de 

vendas das firmas com superinvestimento e grandes oportunidades (SUPERG) é semelhante à 

taxa de crescimento de vendas do setor industrial, sugerindo que tais firmas poderiam utilizar 

o capital gerado internamente para aproveitar as oportunidades de investimento do setor de 

atuação. Notou-se ainda que tais firmas apresentam a maior rentabilidade média, mensurada 

em razão do estoque de capital, o que as absteriam da crítica de que esses investimentos 

estariam relacionados aos projetos não lucrativos de investimento. Portanto, para as firmas 

com superinvestimento e grandes oportunidades de investimento no setor industrial 

(SUPERG), conclui-se que a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa poderia indicar o 

potencial de rentabilidade associado às oportunidades de investimento dessas firmas.  

Os resultados estimados para as firmas com subinvestimento e grandes oportunidades 

(SUBG) mostraram ainda que os investimentos se mantêm significativamente sensíveis ao 

fluxo de caixa mesmo com o controle familiar e a estrutura piramidal. No entanto, o fluxo de 

caixa não foi significativo para explicar o investimento das firmas piramidais familiares. 

Analisando a sensibilidade de acordo com os quintis do excesso de controle do maior 

acionista, notou-se que a relação positiva e significativa entre o investimento e o fluxo de 

caixa das firmas SUBG familiares estaria condicionada ao maior nível de desvio entre o direito 

de voto e o direito de propriedade. Analogamente, o controle familiar nas firmas piramidais 

(pirâmide familiar) poderia mitigar o uso de recursos próprios nas firmas SUBG com os 

menores níveis de excesso de controle. Contudo, a estrutura piramidal aparenta não amenizar 

o uso de recursos próprios nos investimentos das firmas SUBG para as firmas com o menor 

desvio entre o direito de voto e o direito de propriedade. Esses resultados indicam que 

somente a característica piramidal pode não ser suficiente para mitigar a dependência do 

capital interno nas decisões de investimento das firmas com subinvestimento e grandes 

oportunidades de investimento. Isso sugere que o controle familiar pode ser mais importante 

para reduzir problemas relacionados à assimetria de informação do que a estrutura de 

propriedade piramidal.  



101 
 

 
 

Além disso, a análise da sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa revelou que, 

para as firmas com superinvestimento e poucas oportunidades de investimento (SUPERP), o 

uso dos recursos próprios nas decisões de investimento tenderia a aumentar conforme a 

elevação do excesso de direito de voto sobre o direito de propriedade. Dado que quanto maior 

o excesso de controle, maior seria o potencial de expropriação de riquezas dos acionistas 

minoritários, esse comportamento poderia sinalizar que a maior utilização de capital interno 

nos investimentos das firmas SUPERP aumentaria os problemas de agência entre 

controladores e minoritários. Resultados similares foram encontrados para as firmas com 

controle familiar e estruturadas como pirâmide, exceto pelo fato de que as firmas com o 

menor nível de excesso de controle, isto é, com grande direito de propriedade, não se 

mostraram significativamente sensíveis ao fluxo de caixa. Essa não significância sugere que 

nas firmas teoricamente posicionadas mais próximas ao controlador (maior direito de 

propriedade) (ATTING et al., 2004; ALMEIDA et al., 2011), a tendência de expropriação 

poderia ser mitigada, uma vez que o custo do superinvestimento seria internalizado pelo 

acionista controlador. Com isso, a tendência de superinvestimento em benefício ao 

controlador seria reduzida em firmas com o menor nível de excesso de controle. Essa 

constatação é reforçada pelos resultados relacionados às firmas piramidais familiares, cujo 

uso de recursos próprios nos investimentos estaria presente somente nas firmas com elevado 

desvio entre o direito de voto e o direito de propriedade. Com a análise da sensibilidade do 

investimento ao fluxo de caixa por nível de excesso de controle e estrutura de propriedade, 

sugere-se que as firmas com superinvestimento e poucas oportunidades no setor industrial 

estejam mais suscetíveis aos problemas de agência relacionados aos conflitos entre acionistas 

controladores e minoritários. 

Analisando a sensibilidade das firmas com superinvestimento e grandes oportunidades 

de investimento (SUPERG) por estrutura de propriedade e controle, observou-se que as firmas 

com controle familiar e menor desvio entre os direitos foram as que apresentaram maior 

parâmetro do fluxo de caixa. Assim como para as firmas familiares, esse resultado também foi 

observado para as firmas piramidais e piramidais familiares no menor nível de excesso de 

controle. Nesse caso, o aproveitamento das oportunidades de investimento tenderia a estar 

relacionado com as firmas em que o controlador detém elevado direito de propriedade. Esse 

resultado está de acordo com o esperado uma vez que nessas firmas, esses acionistas 

internalizariam grande parte da divisão do lucro das empresas. Tal aspecto contribui para os 

estudos presentes na literatura, os quais sugerem que as firmas familiares tendem a aproveitar 

oportunidades de investimento por melhor reconhecer as oportunidades proporcionadas pelo 
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setor industrial, tomando ágeis decisões de investimento (PINDADO et al., 2011; ANDRES, 

2011). Este aproveitamento estaria condicionado aos menores níveis de excesso de controle 

do maior acionista. 

 Dado que o controle familiar, a estrutura piramidal e o excesso de controle interferem 

na sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa, conclui-se que a estrutura de propriedade 

e controle influencia as decisões de investimento das firmas brasileiras. Esse estudo 

proporciona evidências de que a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa poderia 

sinalizar problemas de agência, problemas de assimetria de informação e ainda, 

aproveitamento de grandes oportunidades de investimento. Ademais, pôde-se inferir que a 

maior sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa estaria presente nas firmas mais sujeitas 

aos problemas de agência do que nas firmas potencialmente submetidas aos problemas de 

assimetria de informação, assim como evidenciado por Degryse e de Jong (2006). 

Como uma análise adicional, o presente estudo também investigou o comportamento 

da sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa em função do excesso de controle do maior 

acionista em cada agrupamento. Estimando uma função polinomial obteve-se, para as firmas 

com subinvestimento e grandes oportunidades de investimento, uma função de quarto grau 

com a “concavidade” voltada para baixo. A função obtida assemelha-se com a evidenciada 

por Hadlock (1998) para a relação entre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e o 

direito de propriedade dos gestores. No caso, o autor encontrou uma função em forma de 

parábola com a concavidade voltada para baixo, indicando que a sensibilidade atingiria um 

único ponto de máximo. O comportamento da função de quarto grau sugere que, para níveis 

baixos do excesso de controle, a sensibilidade cresceria com os aumentos do direito de voto 

em relação aos direitos de propriedade. A sensibilidade atingiria o primeiro ponto de máximo 

no segundo nível de excesso de controle (segundo quintil). Entretanto, essa sensibilidade 

atingiria um nível mínimo quando o excesso de controle fosse moderado, isto é, no terceiro 

quintil. Mesmo restringindo a análise para as firmas controladas por famílias, piramidais e 

piramidais familiares, a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa encontrada para as 

firmas no terceiro quintil (ponto de mínimo local) é próxima de zero, embora não 

significativa. Com isso, deduz-se que os problemas de assimetria de informação poderiam ser 

amenizados quando o excesso de direito de voto sobre o direito de propriedade pertencesse ao 

terceiro quintil, isto é, dentro do intervalo [0,2320; 0,4479]. Após esse ponto de mínimo, a 

tendência da sensibilidade é de crescimento, atingindo o segundo ponto de máximo. 

Entretanto, a função de quarto grau ainda mostra que a sensibilidade tenderia a diminuir 

conforme o aumento do excesso de controle no nível extremo. Assim como argumentado por 
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Hadlock (1998), essa tendência decrescente é de difícil explicação, visto que com o maior 

desvio entre o direito de voto e de propriedade, os interesses do maior acionista e dos 

minoritários poderiam não estar alinhados, possibilitando estratégias entrenchment.56  

Para as firmas com superinvestimento e poucas oportunidades foi encontrada uma 

função linear crescente, uma função de grau quatro e uma função cúbica com tendência 

decrescente. Em especial, os resultados mostraram que a função linear com tendência 

crescente estaria relacionada com a estrutura piramidal controlada por família. Nesse caso, 

aumentos no excesso de direito de voto do controlador familiar aumentaria o uso de recursos 

próprios nos investimentos das firmas piramidais potencialmente sujeitas aos problemas de 

agência. 

A função de grau quatro limitada no intervalo [-0,20; 1] do excesso de controle 

apresentou comportamento semelhante à função cúbica. A função de grau quatro representaria 

o comportamento das firmas com superinvestimento e poucas oportunidades de investimento 

estruturadas como pirâmide, enquanto que a função cúbica estaria relacionada ao 

comportamento dessas firmas controladas por família. Pawlina e Renneboog (2005) 

interpretam a relação cúbica como uma evidência de superinvestimento devido aos problemas 

de agência do fluxo de caixa livre. A sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa 

inicialmente diminui quando o excesso de controle é baixo. Como o excesso de controle está 

relacionado com o incentivo à expropriação de recursos, esse resultado indica que na presença 

de um maior alinhamento de interesse entre o maior acionista e os minoritários, a tendência de 

aplicação do capital próprio nos investimentos de projetos de benefício pessoal dos grandes 

acionista poderia ser reduzida. A partir do ponto de mínimo local, com a maior redução dos 

direitos de propriedade em relação aos direitos de voto, o maior acionista tende a ter atitudes 

entrenchment, aumentando o potencial de atividades discricionárias. Dessa forma, com o 

aumento do excesso de controle, a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa é elevada, 

indicando o maior uso de recursos próprios nos investimentos, e consequentemente, 

influenciando no aumento dos problemas de agência. Contudo, após o ponto de máximo local, 

a sensibilidade diminui quando o direito de voto é muito elevado em relação ao direito de 

propriedade. 

O presente estudo avança na literatura ao apontar evidências de que a estrutura de 

propriedade influencia na relação entre a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e o 

                                                
56 Hadlock (1998, p. 505): “I do find that investment-cash flow sensitivities stop increasing in ownership and 

may in fact decrease in ownership after ownership reaches a certain level, although my confidence in the exact 

point where this occurs is not high. However, given the results in the literature suggesting the high ownership 

entrench managers, this result is harder to interpret”. 
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excesso de direito de voto, principalmente das firmas com maior tendência aos conflitos de 

agência (superinvestimento e poucas oportunidades de investimento). Vale ressaltar que 

estudos anteriores como os Hadlock (1998), Pawlina e Renneboog (2005) e Crespi e Scellato 

(2007) analisam o comportamento da função sem focar na estrutura de propriedade das 

firmas.  

As estimativas por quintil do excesso de direito de voto, a função polinomial e a 

regressão por “piecewise” confirmam as tendências das funções descritas acima. Contudo, os 

comportamentos na fronteira (superior) de ECR são de difícil interpretação. A tendência 

decrescente nos níveis extremos do excesso de controle sinalizaria a redução do uso de 

recursos próprios nos investimentos mesmo quando a tendência de expropriação de recursos é 

elevada. Nesse sentido, pesquisas futuras que possam empregar metodologias não 

paramétricas ou semi-paramétricas seriam de grande contribuição para a literatura. Mesmo 

com a regressão polinomial e a “piecewise”, admite-se o conhecimento a priori do formato da 

função que está sendo estimada. A regressão não-paramétrica é livre, no sentido de que os 

parâmetros estimados podem assumir diferentes formatos e se adaptar mais facilmente aos 

dados. Além disso, sugere-se também para pesquisas futuras, a análise de como a presença do 

maior acionista no conselho de administração e na direção executiva da firma podem 

influenciar as decisões de investimento das firmas sujeitas aos problemas de agência, de 

assimetria de informação ou ainda frente ao aproveitamento das grandes oportunidades de 

investimento do setor industrial.  
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APÊ�DICE 

 

 

Tabela A. 1: Distribuição da amostra por ano e por setor industrial 
Painel A: Distribuição da amostra por ano 

Ano  Número de observações  Percentual (%)  Percentual Acumulado 

1997  196  5,47  5,47 
1998  248  6,93  12,4 
1999  260  7,26  19,66 
2000  262  7,32  26,98 
2001  273  7,63  34,61 
2002  270  7,54  42,15 
2003  261  7,29  49,44 
2004  269  7,51  56,96 
2005  265  7,4  64,36 
2006  285  7,96  72,32 
2007  271  7,57  79,89 
2008  250  6,98  86,87 
2009  241  6,73  93,6 
2010  229  6,4  100 
Total  3580  100  

 
Painel B: Distribuição da amostra por setor industrial 
Setor Industrial   Observações  Percentual (%)  Percentual Acumulado 
Agro e Pesca  35  0,98  0,98 
Alimentos e Bebidas  190  5,31  6,28 
Comércio  182  5,08  11,37 
Construção  211  5,89  17,26 
Eletroeletrônicos  101  2,82  20,08 
Energia Elétrica  529  14,78  34,86 
Minerais não Metálicos  49  1,37  36,23 
Mineração  39  1,09  37,32 
Máquinas Industriais  61  1,7  39,02 
Outros  624  17,43  56,45 
Papel e Celulose  96  2,68  59,13 
Petróleo e Gás  90  2,51  61,65 
Química  249  6,96  68,6 
Siderurgia & Metalurgia  346  9,66  78,27 
Software e Dados  18  0,5  78,77 
Telecomunicações  236  6,59  85,36 
Têxtil  267  7,46  92,82 
Transporte Serviços  92  2,57  95,39 
Veículos e peças  165  4,61  100 
Total  3580  100  

 
Esta tabela é composta por dois painéis: o painel A detalha a distribuição da amostra por ano; e o painel B apresenta a 
distribuição das observações firma-ano por setor industrial. 
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Tabela A. 2: Estatísticas descritivas das variáveis financeiras considerando a amostra total 

Variáveis 
 

Média Desvio padrão  Mínimo p25 Mediana p75 Máximo 

I/Kt-1  
0,0138 0,2577 -0,3664 -0,1352 -0,0407 0,0871 0,7740 

FC/Kt-1  
0,4280 0,7205 -0,2072 0,0786 0,2086 0,4375 3,0602 

Cash/Kt-1  
0,6714 1,3634 0,0048 0,0397 0,1590 0,5114 5,7351 

CV 
 

0,0696 0,2200 -0,3125 -0,0617 0,0397 0,1703 0,6109 

CVI 
 

0,0773 0,1473 -0,1456 -0,0139 0,0518 0,1579 0,4462 

Q 
 

1,1184 0,5080 0,5074 0,7730 0,9706 1,3144 2,4679 

D/Kt-1  
4,9517 10,5861 0,4727 0,9483 1,4786 2,6651 45,7406 

D/AT 
 

0,5532 0,1950 0,1961 0,4091 0,5589 0,6960 0,8946 

D/PL 
 

2,3734 2,6953 0,2465 0,7340 1,3924 2,6649 11,0146 

ROA 
 

0,0323 0,0660 -0,1136 -0,0008 0,0310 0,0745 0,1555 

ROE 
 

0,0538 0,2246 -0,5898 -0,0022 0,0798 0,1774 0,4157 

ROK 
 

0,2770 0,6024 -0,3274 0,0024 0,0956 0,2873 2,4145 
Esta tabela apresenta as estatísticas descritivas das variáveis financeiras do estudo. A amostra total dispõe de 3580 
observações firma-ano.Ver quadro 3.1 para definições de cada variável.  
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Tabela A.3: Correlação entre as variáveis 

 
I/Kt-1 FC/Kt-1 Cash/Kt-1 CV CVI Q D/Kt-1 D/AT D/PL AT ROA ROE Fam Piram DFC DV Desvio ECR 

I/Kt-1 1,00 
                 

FC/Kt-1 0,23 1,00 
                

Cash/Kt-1 0,24 0,71 1,00 
               

CV 0,37 0,23 0,18 1,00 
              

CVI 0,19 0,18 0,16 0,34 1,00 
             

Q 0,17 0,25 0,20 0,16 0,06 1,00 
            

D/Kt-1 0,20 0,68 0,67 0,16 0,19 0,07 1,00 
           

D/AT 0,00 -0,15 -0,09 0,02 -0,02 0,12 0,16 1,00 
          

D/PL -0,03 -0,11 -0,03 0,00 -0,03 0,03 0,18 0,77 1,00 
         

AT 0,05 -0,05 -0,10 0,07 0,02 0,05 -0,04 0,08 0,02 1,00 
        

ROA 0,06 0,42 0,13 0,16 0,06 0,33 -0,04 -0,38 -0,39 0,06 1,00 
       

ROE 0,06 0,37 0,12 0,17 0,06 0,28 0,03 -0,25 -0,34 0,12 0,87 1,00 
      

Família 0,00 0,01 0,04 -0,06 -0,01 -0,20 0,07 -0,01 0,05 -0,23 -0,13 -0,14 1,00 
     

Pirâmide 0,05 0,04 0,04 0,02 0,03 0,13 0,04 0,03 0,00 0,03 0,06 0,05 0,14 1,00 
    

DFC -0,02 0,02 -0,02 -0,01 -0,01 0,05 0,01 -0,02 -0,02 -0,08 0,03 0,01 0,00 -0,08 1,00 
   

DV -0,10 -0,10 -0,16 -0,06 -0,04 -0,09 -0,09 0,01 0,01 -0,02 -0,02 -0,03 0,31 0,10 0,58 1,00 
  

Desvio -0,09 -0,13 -0,16 -0,06 -0,03 -0,15 -0,11 0,04 0,04 0,06 -0,06 -0,04 0,34 0,19 -0,44 0,48 1,00 
 

ECR -0,10 -0,16 -0,17 -0,07 -0,03 -0,18 -0,14 0,04 0,06 0,10 -0,07 -0,04 0,25 0,21 -0,68 0,12 0,87 1,00 
Esta tabela apresenta a correlação entre as variáveis utilizadas no estudo



 
 

Tabela A.4: Estatísticas descritivas de acordo com o investimento esperado, subinvestimento e 
superinvestimento 

Variáveis 

 Subinvestimento  Investimento Esperado  Superinvestimento 
Diferença 

Média  Média 
Desvio  
Padrão 

 Média 
Desvio 
Padrão 

 Média 
Desvio  
 Padrão 

 (1) (2)  (3) (4)  (5) (6) (1)-(5) 

I/Kt-1  -0,1261 0,1186  -0,0252 0,0957  0,2349 0,2750 0,3610*** 

FC/Kt-1  0,4006 0,6829  0,2725 0,4263  0,5007 0,7429 0,1001*** 

Cash/Kt-1  0,5869 1,2602  0,4379 0,9288  0,7697 1,4254 0,1828*** 

AT  5,06E+06 1,71E+06  6,35E+06 8,42E+06  6,03E+06 2,57E+06 9,76E+05*** 

CV  0,0245 0,2024  0,0390 0,1791  0,1324 0,2194 0,1079*** 

CVI  0,0730 0,1448  0,0621 0,1387  0,0833 0,1464 0,0103* 

Q  1,1203 0,4867  1,1102 0,4644  1,2076 0,5048 0,0873*** 

D/Kt-1  4,5839 10,2316  2,7035 6,0671  5,0217 10,2088 0,4378 

D/AT  0,5619 0,1926  0,5583 0,1855  0,5746 0,1739 0,0127 

D/PL  2,4858 2,7650  2,2248 2,5045  2,3697 2,5031 0,1161 

ROA  0,0342 0,0690  0,0364 0,0571  0,0432 0,0599 0,0089*** 

ROE  0,0566 0,2305  0,0646 0,2106  0,0901 0,2086 0,0335*** 

ROK  0,2607 0,5769  0,1505 0,3259  0,3322 0,6207 0,0714*** 

Núm Obs.  1468  266  923 
 

Essa tabela apresenta as médias e desvio-padrão das variáveis financeiras quando o resíduo do modelo de investimento em 
(3.2) é agrupado entre firmas com resíduo positivo (superinvestimento) e resíduo negativo (subinvestimento); I é a variação 
do estoque de capital (K); Cash é o caixa disponível; AT é o ativo total; CV é a taxa de crescimento de vendas por firma; CVI 

é a taxa de crescimento de vendas por indústria; Q é o q de Tobin; D é a dívida total; PL é o patrimônio líquido; ROA é a 
razão entre o lucro líquido e o ativo total; e, ROE é a razão entre o lucro líquido e o patrimônio líquido.  

 
 
 
 
 
 
 
Tabela A.5: Estatísticas descritivas das variáveis de estrutura de propriedade e controle por grupo de 
subinvestimento e superinvestimento, reclassificados de acordo com as oportunidades de investimento do setor 
industrial 
Variáveis SUBP SUBG 

 
SUPERP SUPERG 

 
Média D.P. Média D.P. 

 
Média D.P. Média D.P. 

Controle Familiar 0,4261 0,4949 0,4752 0,4998 
 

0,3730 0,4842 0,3750 0,4848 
Pirâmide 0,7097 0,4543 0,7162 0,4512 

 
0,6784 0,4677 0,7201 0,4496 

DFC 0,4474 0,2709 0,4474 0,2508 
 

0,4410 0,2584 0,4242 0,2550 
DV 0,7077 0,2623 0,6946 0,2616 

 
0,6926 0,2561 0,6640 0,2649 

Desvio 0,2603 0,2345 0,2472 0,2318 
 

0,2516 0,2301 0,2398 0,2355 
ECR 0,3640 0,2867 0,3409 0,2835 

 
0,3528 0,2852 0,3401 0,3035 

Número Observações 587 588 
 

369 370 
Essa tabela reporta as estatísticas descritivas das variáveis relativas à estrutura de propriedade e controle. SUBP (SUPERP) 
indica as firmas com subinvestimento (superinvestimento) e poucas oportunidades de investimento; SUBG (SUPERG) indica 
as firmas com subinvestimento (superinvestimento) e grandes oportunidades de investimento. Controle é uma variável 
binária que assume valor 1 se o maior acionista último é o acionista controlador, e 0 caso contrário; Familiar é uma variável 
binária que assume valor 1 se a firma é controlada por família, e valor 0, caso contrário; Pirâmide é uma variável binária que 
assume valor 1 se a firma pertence a uma estrutura piramidal, e valor 0, caso contrário (estrutura direta); DFC é o direito de 
fluxo de caixa (direito de propriedade); DV é o direito de voto (direito de controle); Desvio é a diferença entre o direito de 
voto e o direito de fluxo de caixa; ECR mensura o excesso de direito de voto, medido pela razão entre o desvio e DV. 
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Tabela A.6: Estimação do modelo em (3.4) pelo método GMM-sys considerando o controle familiar, a estrutura 
piramidal e a pirâmide familiar 
Painel A: Firmas com subinvestimento 

Variáveis 
SUBP  SUBG 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
Ii,t-1/Ki,t-2 0,1292** 0,1289** 0,1313**  0,0315 0,0306 0,0339 
 (0,0567) (0,0596) (0,0577)  (0,0525) (0,0476) (0,0526) 
FC/Kt-1 x Familiar -0,0225    0,0552*   
 (0,0276)    (0,0294)   
FC/Kt-1  x (1 – Familiar) 0,0118    0,0600   
 (0,0578)    (0,0429)   
FC/Kt-1 x Pirâmide  0,0043    0,0728**  
  (0,0220)    (0,0291)  
FC/Kt-1 x (1 – Pirâmide)  -0,0576    0,0140  
  (0,0555)    (0,0280)  
FC/Kt-1 x Pirâmide x Familiar   0,0063    0,0495 
   (0,0181)    (0,0342) 
FC/Kt-1 x (1 – Pirâmide x Familiar)   -0,0384    0,0670* 
   (0,0556)    (0,0350) 
CV 0,1506** 0,1493** 0,1525**  0,0342 0,0291 0,0350 
 (0,0651) (0,0666) (0,0655)  (0,0428) (0,0396) (0,0425) 
D/Kt-1 0,0253*** 0,0279*** 0,0276***  0,0177*** 0,0192*** 0,0178*** 
 (0,0086) (0,0087) (0,0090)  (0,0041) (0,0045) (0,0042) 
Tamanho 0,0651 0,0747 0,0724  -0,1097 -0,1496 -0,1109 
 (0,0726) (0,0707) (0,0698)  (0,0964) (0,0963) (0,0963) 
Dummy Indústria Sim Sim Sim  Sim Sim Sim 
Dummy Ano Sim Sim Sim  Sim Sim Sim 
m2 (p-valor) 0,3194 0,2926 0,2781  0,6811 0,9262 0,6895 
Sargan (p-valor) 0,1447 0,1143 0,1449  0,2224 0,4284 0,2131 
Teste de Wald 0,34 1,27 0,70  0,01 3,60* 0,14 
Essa tabela apresenta os resultados estimados do modelo em (3.5) estimado pelo GMM-sys; SUBP (SUBG) indica as firmas 
com subinvestimento e poucas (grandes) oportunidades de investimento; O grupo SUBP (SUBG) é composto de 587 (588) 
observações. A variável FC é o fluxo de caixa; K é o estoque de capital; Familiar é uma variável binária que assume valor 1 
se a firma é controlada por família, e valor 0, caso contrário; Pirâmide é uma variável binária que assume valor 1 se a firma 
pertence a uma estrutura piramidal, e valor 0, caso contrário (estrutura direta); m2 é o teste de autocorrelação de segunda 
ordem. Os símbolos ***, **, * denotam a significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%. Os erros-padrão robustos estão 
apresentados entre parêntesis abaixo do coeficiente estimado.  
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Tabela A.6 (continuação) 
Estimação do modelo em (3.4) pelo método GMM-sys considerando o controle familiar, a estrutura piramidal e a 
pirâmide familiar 
Painel B: Firmas com superinvestimento 

Variável 
SUPERP  SUPERG 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
Ii,t-1/Ki,t-2 0,1846 0,1691 0,1748  0,0975 0,0929 0,0944 
 (0,1379) (0,1355) (0,1400)  (0,1081) (0,0910) (0,1030) 
FC/Kt-1 x Familiar 0,2690***    0,1977***   
 (0,0807)    (0,0734)   
FC/Kt-1  x (1 – Familiar) 0,1146***    0,0946   
 (0,0411)    (0,0885)   
FC/Kt-1 x Pirâmide  0,1754***    0,1710***  
  (0,0608)    (0,0533)  
FC/Kt-1 x (1 – Pirâmide)  0,1376*    0,0388  
  (0,0712)    (0,0902)  
FC/Kt-1 x Pirâmide x Familiar   0,2252**    0,1992*** 
   (0,1146)    (0,0726) 
FC/Kt-1 x (1 – Pirâmide x Familiar)   0,1498***    0,1078 
   (0,0506)    (0,0775) 
CV -0,0408 -0,0409 -0,0373  -0,0268 -0,0011 -0,0261 
 (0,0980) (0,0975) (0,0965)  (0,0894) (0,0813) (0,0895) 
D/Kt-1 0,0231 0,0245 0,0238  0,0188 0,0157* 0,0180 
 (0,0172) (0,0171) (0,0168)  (0,0117) (0,0085) (0,0115) 
Tamanho 0,4496*** 0,4239*** 0,4288***  0,2303** 0,2183** 0,2330** 
 (0,1512) (0,1482) (0,1475)  (0,1021) (0,0881) (0,0973) 
Dummy Indústria Sim Sim Sim  Sim Sim Sim 
Dummy Ano Sim Sim Sim  Sim Sim Sim 
m2 (p-valor) 0,1869 0,2390 0,2243  0,9139 0,1799 0,9737 
Sargan (p-valor) 0,2028 0,1799 0,1824  0,2935 0,3027 0,2673 
Teste de Wald 3,42* 0,20 0,46  1,30 3,40* 1,37 
Essa tabela apresenta os resultados estimados do modelo em (3.5) estimado pelo GMM-sys; SUPERP (SUPERG) indica as 
firmas com superinvestimento e poucas (grandes) oportunidades de investimento. O grupo SUPERP (SUPERG) é composto de 
369 (370) observações. A variável FC é o fluxo de caixa; K é o estoque de capital; Familiar é uma variável binária que 
assume valor 1 se a firma é controlada por família, e valor 0, caso contrário; Pirâmide é uma variável binária que assume 
valor 1 se a firma pertence a uma estrutura piramidal, e valor 0, caso contrário (estrutura direta); m2 é o teste de 
autocorrelação de segunda ordem. Os símbolos ***, **, * denotam a significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%. Os 
erros-padrão robustos estão apresentados entre parêntesis abaixo do coeficiente estimado.  
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Tabela A.7: Resultados estimados dos modelos em (3.4) pelo método GMM-sys: a sensibilidade do investimento 
ao fluxo de caixa por tercis do excesso de direito de voto (ECR) 

Variáveis 
SUBP  SUBG  SUPERP  SUPERG 

(1)  (2)  (3)  (4) 
Ii,t-1/Ki,t-2 0,1353**  0,0345  0,1667  0,0885 
 (0,0584)  (0,0514)  (0,1408)  (0,0929) 
FC/Kt-1 x ECR1 -0,0273  0,0723*  0,1434***  0,1053 
 (0,0363)  (0,0377)  (0,0423)  (0,0828) 
FC/Kt-1 x ECR2 -0,0360  0,0331  0,1719***  0,0799 
 (0,0437)  (0,0321)  (0,0638)  (0,0865) 
FC/Kt-1 x ECR3 0,0391  0,0864**  0,4209***  0,1865*** 
 (0,0459)  (0,0344)  (0,0586)  (0,0651) 
CV 0,1476**  0,0367  -0,0627  -0,0155 
 (0,0667)  (0,0428)  (0,0961)  (0,0822) 
D/Kt-1 0,0266***  0,0186***  0,0239  0,0153 
 (0,0087)  (0,0041)  (0,0202)  (0,0098) 
Tamanho 0,0647  -0,1061  0,4226***  0,2498** 
 (0,0729)  (0,0947)  (0,1423)  (0,1006) 
Dummy Indústria Sim  Sim  Sim  Sim 
Dummy Ano Sim  Sim  Sim  Sim 
m2 (p-valor) 0,3311  0,6654  0,2814  0,9650 
Sargan (p-valor) 0,1194  0,2200  0,2547  0,3574 
Teste Wald:        
ECR1=ECR2 0,03  1,29  0,19  0,09 
ECR2=ECR3 1,82  3,33**  13,25***  1,27 
ECR1=ECR3 1,33  0,12  50,91***   0,89 
Essa tabela reporta os resultados estimados do modelo em (3.6) pelo GMM-sys quando a variável de interesse é ECR divida 
em tercis. SUBP (SUPERP) indica as firmas com subinvestimento (superinvestimento) e poucas oportunidades de 
investimento; SUBG (SUPERG) indica as firmas com subinvestimento (superinvestimento) e grandes oportunidades de 
investimento; O grupo SUBP (SUBG) é composto de 587 (588) observações e o grupo SUPERP (SUPERG) é composto de 369 
(370) observações. ECR1 assume valor 1 se ECR variar de -0,3904 a 0,1347, e assume valor 0, caso contrário. ECR2 admite 
valor 1 se ECR pertencer ao intervalo entre 0,1347 e 0,5071, do contrário, assume valor 0. ECR3 assume valor 1 se ECR 

oscilar entre 0,5071 e 0,9825, e assume valor 0, caso contrário. FC é o fluxo de caixa e K é o estoque de capital. m2 é o teste 
de autocorrelação de segunda ordem. O teste de Wald é utilizado para testar a diferença entre os coeficientes das variáveis de 
interação em cada modelo estimado. Os símbolos ***, **, * denotam a significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%. Os 
erros-padrão robustos estão apresentados entre parêntesis. 
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Tabela A.8: Resultados estimados dos modelos em (3.5) e (3.6) pelo método GMM-sys: a sensibilidade do 
investimento ao fluxo de caixa de acordo com a estrutura de propriedade e os quintis do excesso de direito de 
voto (ECR) 
 SUBP  SUBG 

EP=> Total Familiar Pirâmide 
Pirâmide 
Familiar 

 Total Familiar Pirâmide 
Pirâmide 
Familiar 

Ii,t-1/Ki,t-2 0,1045* 0,1146** 0,1068* 0,1103*  0,0412 0,0419 0,0412 0,0429 
 (0,0618) (0,0569) (0,0622) (0,0573)  (0,0530) (0,0485) (0,0531) (0,0481) 
FC/Kt-1 x ECR1 x EP -0,1034 -0,0020 -0,0960 0,0361  0,0726* 0,1309 0,1210** 0,1160 
 (0,0932) (0,0763) (0,0690) (0,0730)  (0,0430) (0,0952) (0,0526) (0,1029) 
FC/Kt-1 x ECR2 x EP 0,0256 0,0150 0,0019 -0,0034  0,1059** -0,0150 0,1271*** -0,0048 
 (0,0351) (0,0271) (0,0234) (0,0202)  (0,0488) (0,1211) (0,0395) (0,1301) 
FC/Kt-1 x ECR3 x EP -0,0659 -0,1280** 0,0158 -0,0193  0,0041 0,0074 -0,0085 0,0006 
 (0,0494) (0,0385) (0,0504) (0,0496)  (0,0530) (0,0651) (0,0630) (0,0649) 
FC/Kt-1 x ECR4 x EP -0,0464 -0,0472 -0,0177 -0,0307  0,0923** 0,0972 0,1173** 0,1298** 
 (0,0480) (0,0744) (0,0474) (0,0705)  (0,0458) (0,0664) (0,0490) (0,0658) 
FC/Kt-1 x ECR5 x EP 0,0328 0,0587* 0,0389 0,0537*  0,0889* 0,2084** 0,0815 0,3530*** 
 (0,0461) (0,0341) (0,0428) (0,0294)  (0,0476) (0,0819) (0,0554) (0,1324) 
FC/Kt-1 x (1-EP)  0,0102 -0,0708 -0,0498   0,0542 0,0445 0,0649* 
  (0,0552) (0,0452) (0,0505)   (0,0457) (0,0282) (0,0361) 
CV 0,1175** 0,1294** 0,1287** 0,1336**  0,0408 0,0336 0,0360 0,0357 
 (0,0580) (0,0594) (0,0607) (0,0607)  (0,0445) (0,0439) (0,0451) (0,0436) 
D/Kt-1 0,0282*** 0,0258*** 0,0271*** 0,0283***  0,0190*** 0,0187*** 0,0183*** 0,0187*** 
 (0,0083) (0,0084) (0,0085) (0,0081)  (0,0040) (0,0041) (0,0039) (0,0040) 
Tamanho 0,0888 0,0884 0,0875 0,0799  -0,1024 -0,1061 -0,0878 -0,1100 
 (0,0558) (0,0556) (0,0565) (0,0573)  (0,0969) (0,0940) (0,0912) (0,0897) 
Dummy Ano Sim  Sim  Sim  Sim   Sim  Sim  Sim  Sim  
Dummy Industria Sim  Sim  Sim  Sim   Sim  Sim  Sim  Sim  
m2 (p-valor) 0,2668 0,3060 0,2777 0,2893  0,8147 0,7596 0,8833 0,6612 
Sargan (p-valor) 0,2368 0,2293 0,2322 0,2461  0,1975 0,1965 0,2306 0,2208 
Teste de Wald:          
ECR1=ECR2 1,68 0,05 1,59 0,28  0,39 1,02 0,01 0,60 
ECR2=ECR3 2,54 11,81*** 0,06 0,10  2,34 0,03 3,51* 0,00 
ECR3=ECR4 0,08 0,87 0,24 0,02  1,86 1,08 2,71* 2,22 
ECR4=ECR5 3,26* 1,75 2,71* 1,29  0,00 1,45 0,26 2,41 
ECR1=ECR3 0,25 2,23 8,92*** 0,41  1,16 1,30 2,98* 1,02 
ECR1=ECR5 1,73 0,55 2,71* 0,06  0,07 0,39 0,29 2,03 
Esta tabela reporta os resultados estimados dos modelos em (3.5) e (3.6) pelo GMM-sys quando o fluxo de caixa é interagido 
com os quintis de ECR. O grupo SUBP (SUBG) é composto por 587 (588) observações, enquanto que SUPERP (SUPERG) é 
composto por 369 (367). FC é o fluxo de caixa; K é o estoque de capital; ECR1 assume valor 1 se ECR variar de -0,3904 a 
0,0018, e assume valor 0, caso contrário. ECR2 admite valor 1 se ECR pertencer ao intervalo entre 0,0018 e 0,2320, do 
contrário, assume valor 0. ECR3 assume valor 1 se ECR oscilar entre 0,2320 e 0,4479, e assume valor 0, caso contrário. ECR4 

admite valor 1 se ECR variar de 0,4479 e 0,6281, e do contrário, assume valor 0. E, por fim, ECR5 assume valor 1 se ECR 

pertencer ao intervalo entre 0,6281 e 0,9825, e assume valor 0, caso contrário. m2 é o teste de autocorrelação de segunda 
ordem. O teste de Wald é utilizado para testar a diferença entre os coeficientes das variáveis de interação. Os símbolos ***, **, 
* denotam a significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%. Os erros-padrão robustos estão apresentados entre parêntesis. 
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Tabela A.8 (continuação) 
Resultados estimados dos modelos em (3.5) e (3.6) pelo método GMM-sys: a sensibilidade do investimento ao 
fluxo de caixa de acordo com a estrutura de propriedade e os quintis do excesso de direito de voto (ECR) 
 SUPERP  SUPERG 

EP=> Total Familiar Pirâmide 
Pirâmide 
Familiar 

 Total Familiar Pirâmide 
Pirâmide 
Familiar 

Ii,t-1/Ki,t-2 0,1711 0,2068 0,1679 0,1711  0,0957 0,0792 0,0878 0,0695 
 (0,1415) (0,1430) (0,1296) (0,1327)  (0,0971) (0,1021) (0,0993) (0,1020) 
FC/Kt-1 x ECR1 x EP 0,1457* 0,1725 -0,1182 -0,1603  0,1018 0,4120*** 0,2488*** 0,3950*** 
 (0,0824) (0,1508) (0,1708) (0,2983)  (0,1886) (0,1241) (0,0837) (0,1251) 
FC/Kt-1 x ECR2 x EP 0,1464*** 0,2594*** 0,1240*** 0,1117  0,1112 0,1995** 0,1689 0,1875 
 (0,0443) (0,0925) (0,0398) (0,1586)  (0,0716) (0,0828) (0,1294) (0,1179) 
FC/Kt-1 x ECR3 x EP 0,1235* -0,0066 0,2344*** 0,0107  0,0538 0,2663** 0,1397 0,2468** 
 (0,0646) (0,1445) (0,0749) (0,1408)  (0,1543) (0,1193) (0,0892) (0,1182) 
FC/Kt-1 x ECR4 x EP 0,2564*** 0,3513*** 0,3467*** 0,3259***  0,1409** 0,1813** 0,1850*** 0,1902** 
 (0,0749) (0,0936) (0,0694) (0,0863)  (0,0700) (0,0750) (0,0695) (0,0741) 
FC/Kt-1 x ECR5 x EP 0,4230*** 0,4521*** 0,4637*** 0,5218*  0,1493 0,1545 0,1546 0,1418 
 (0,0730) (0,1042) (0,1215) (0,3187)  (0,0957) (0,1156) (0,1033) (0,1224) 
FC/Kt-1 x (1-EP)  0,1216*** 0,1562** 0,1500***   0,0859 0,0586 0,1003 
  (0,0431) (0,0690) (0,0502)   (0,0896) (0,1002) (0,0806) 
CV -0,0561 -0,0762 -0,0343 -0,0591  -0,0206 -0,0159 -0,0104 -0,0147 
 (0,0974) (0,1009) (0,0954) (0,0992)  (0,0840) (0,0921) (0,0857) (0,0920) 
D/Kt-1 0,0242 0,0261 0,0272* 0,0286*  0,0173 0,0184 0,0148 0,0179 
 (0,0197) (0,0193) (0,0154) (0,0167)  (0,0109) (0,0117) (0,0092) (0,0118) 
Tamanho 0,4371*** 0,4804*** 0,3928*** 0,4377***  0,2523** 0,2442** 0,2568*** 0,2466** 
 (0,1530) (0,1508) (0,1369) (0,1389)  (0,1028) (0,1039) (0,0904) (0,0987) 
Dummy Ano Sim Sim Sim Sim  Sim Sim Sim Sim 
Dummy Industria Sim Sim Sim Sim  Sim Sim Sim Sim 
m2 (p-valor) 0,2939 0,2126 0,2766 0,2298  0,8824 0,8874 0,5196 0,9272 
Sargan (p-valor) 0,2217 0,1749 0,2141 0,1932  0,2918 0,2747 0,2420 0,2478 
Teste Wald:          
ECR1=ECR2 0,00 0,20 2,03 0,63  0,00 4,96** 0,31 1,57 
ECR2=ECR3 0,10 3,04* 1,86 0,25  0,25 0,72 0,04 0,16 
ECR3=ECR4 4,03** 4,29** 3,19* 3,87**  0,41 0,37 0,31 0,18 
ECR4=ECR5 4,87** 0,55 1,26 0,38  0,01 0,05 0,10 0,14 
ECR1=ECR3 0,06 0,66 3,46* 2,22  0,18 8,39*** 6,09** 9,40*** 
ECR1=ECR5 79,59*** 2,27 8,63*** 0,27  0,07 2,48 0,66 1,97 
Esta tabela reporta os resultados estimados dos modelos em (3.5) e (3.6) pelo GMM-sys quando o fluxo de caixa é interagido 
com os quintis de ECR. O grupo SUBP (SUBG) é composto por 587 (588) observações, enquanto que SUPERP (SUPERG) é 
composto por 369 (367). FC é o fluxo de caixa; K é o estoque de capital; ECR1 assume valor 1 se ECR variar de -0,3904 a 
0,0018, e assume valor 0, caso contrário. ECR2 admite valor 1 se ECR pertencer ao intervalo entre 0,0018 e 0,2320, do 
contrário, assume valor 0. ECR3 assume valor 1 se ECR oscilar entre 0,2320 e 0,4479, e assume valor 0, caso contrário. ECR4 

admite valor 1 se ECR variar de 0,4479 e 0,6281, e do contrário, assume valor 0. E, por fim, ECR5 assume valor 1 se ECR 

pertencer ao intervalo entre 0,6281 e 0,9825, e assume valor 0, caso contrário. m2 é o teste de autocorrelação de segunda 
ordem. O teste de Wald é utilizado para testar a diferença entre os coeficientes das variáveis de interação. Os símbolos ***, **, 
* denotam a significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%. Os erros-padrão robustos estão apresentados entre parêntesis. 
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Tabela A.9: Estatísticas descritivas por quintis do excesso de direito de voto (ECR) 

Painel A: Estatísticas descritivas das firmas SUBP por quintis de ECR 

 
Quintil 1 (ECR1) Quintil 2 (ECR2) Quintil 3 (ECR3) Quintil 4 (ECR4) Quintil 5 (ECR5) 

 
[-0,3904;0,0018) [0,0018; 0,2320) [0,2320; 0,4479) [0,4479; 0,6281) [0,6281;0,9825] 

Variáveis Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

I/Kt-1 -0,1284 0,1168 -0,1396 0,1054 -0,1563 0,1193 -0,1306 0,1113 -0,1554 0,1178 

FC/Kt-1 0,4545 0,6469 0,2743 0,5391 0,4391 0,8024 0,3094 0,5427 0,2169 0,3501 

Cash/Kt-1 0,6014 1,1084 0,5856 1,3124 0,6524 1,3585 0,3314 0,7017 0,3463 0,7679 

CV -0,0333 0,1700 -0,0426 0,1872 -0,0616 0,1629 -0,0137 0,1901 -0,0709 0,1552 

D/Kt-1 4,1618 9,4467 3,1791 8,2250 6,2806 13,395 4,2615 9,0237 2,3249 4,5627 

D/PL 1,9902 2,5430 2,2080 2,6913 2,9210 2,9946 3,1201 3,4512 2,8654 3,0694 

AT (milhões) 6,42 9,076 3,12 5,37 4,20 7,07 5,30 8,47 7,07 9,99 

ROA 0,0452 0,0760 0,0156 0,0689 0,0220 0,0660 0,0247 0,0702 0,0166 0,0731 

ROE 0,0734 0,2375 -0,0050 0,2320 0,0266 0,2375 0,0423 0,2583 0,0022 0,2566 

ROK 0,2955 0,5564 0,1582 0,4871 0,2955 0,6817 0,1791 0,4612 0,0786 0,2962 

Familiar 0,2892 0,4553 0,4038 0,4930 0,5725 0,4966 0,5038 0,5019 0,6100 0,4902 

Pirâmide 0,5785 0,4958 0,6634 0,4748 0,7786 0,4167 0,7054 0,4576 0,8700 0,3379 

Pirâmide Fam 0,1818 0,3873 0,3173 0,4677 0,4809 0,5015 0,3953 0,4908 0,5200 0,5021 

Painel B: Estatísticas descritivas das firmas SUBG por quintis de ECR 

 
Quintil 1 (ECR1) Quintil 2 (ECR2) Quintil 3 (ECR3) Quintil 4 (ECR4) Quintil 5 (ECR5) 

 
[-0,3904;0,0018) [0,0018; 0,2320) [0,2320; 0,4479) [0,4479; 0,6281) [0,6281;0,9825] 

Variáveis Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

I/Kt-1 -0,0984 0,1397 -0,1028 0,1090 -0,1030 0,0938 -0,1092 0,0925 -0,1112 0,1054 

FC/Kt-1 0,8656 1,0661 0,3083 0,5689 0,6728 1,0101 0,3203 0,4523 0,3388 0,5110 

Cash/Kt-1 1,4809 2,0703 0,4564 1,1175 0,8526 1,6592 0,4264 0,9628 0,3281 0,7140 

CV 0,1274 0,2427 0,0607 0,1983 0,1003 0,2136 0,0994 0,2157 0,0964 0,1948 

D/Kt-1 9,3088 15,1274 3,0085 6,4915 8,7228 16,0602 4,7495 9,7691 2,7497 6,5018 

D/PL 1,8758 2,1934 2,4471 3,0056 2,4799 2,7145 2,5568 2,6499 2,5040 2,8550 

AT (milhões) 5,26 7,66 2,50 4,73 4,35 6,71 4,88 7,32 6,18 9,28 

ROA 0,0609 0,0701 0,0304 0,0687 0,0446 0,0603 0,0400 0,0559 0,0378 0,0701 

ROE 0,1237 0,2082 0,0515 0,2259 0,0928 0,1887 0,0833 0,1786 0,0586 0,2441 

ROK 0,6545 0,8904 0,1892 0,4587 0,4930 0,8262 0,2037 0,3895 0,1997 0,4284 

Familiar 0,1546 0,3638 0,3455 0,4773 0,5483 0,4996 0,4561 0,5002 0,5419 0,5001 

Pirâmide 0,5119 0,5028 0,6691 0,4722 0,7822 0,4143 0,6578 0,4765 0,8549 0,3534 

Pirâmide Fam 0,0714 0,2590 0,2720 0,4466 0,4677 0,5009 0,2807 0,4513 0,4580 0,4580 
Essa tabela apresenta as médias e desvio-padrão das variáveis financeiras quando os grupos de sub e superinvestimento são 
redivididos de acordo com os quintis de ECR; O grupo SUBP (SUBG) é composto de 587 (588) observações e o grupo 
SUPERP (SUPERG) é composto de 369 (370) observações. I é a variação do estoque de capital (K); Cash é o caixa 
disponível; CV é a taxa de crescimento de vendas por firma; CVI é a taxa de crescimento de vendas por indústria; Q é o q de 
Tobin; D é a dívida total; AT é o ativo total; PL é o patrimônio líquido; ROA é a razão entre o lucro líquido e o ativo total; 
ROE é a razão entre o lucro líquido e o patrimônio líquido; ROK é a razão entre o lucro líquido e a defasada do estoque de 
capital. Familiar é uma variável binária que assume valor 1 se a firma for controlada por família; Pirâmide é uma variável 
binária que assume valor 1 se a firma pertence a uma estrutura piramidal, e 0 se a estrutura for direta; Pirâmide Familiar é a 
interação entre Familiar e Pirâmide que assumirá valor 1 se a firma for estruturada como pirâmide e for controlada por uma 
família, e valor 0 caso contrário.  
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Tabela A.9 (continuação) 
Estatísticas descritivas por quintis do excesso de direito de voto (ECR) 
Painel C: Estatísticas descritivas das firmas SUPERP por quintis de ECR 

 
Quintil 1 (ECR1) Quintil 2 (ECR2) Quintil 3 (ECR3) Quintil 4 (ECR4) Quintil 5 (ECR5) 

 
[-0,3904;0,0018) [0,0018; 0,2320) [0,2320; 0,4479) [0,4479; 0,6281) [0,6281;0,9825] 

Variáveis Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

I/Kt-1 0,2524 0,2726 0,1207 0,2513 0,1802 0,2468 0,1563 0,2678 0,1874 0,2269 

FC/Kt-1 0,6271 0,9239 0,3467 0,4626 0,3042 0,2808 0,3366 0,4627 0,4478 0,7055 

Cash/Kt-1 0,7475 1,2803 0,5306 1,1788 0,3557 0,4691 0,4955 0,6217 0,6276 1,2180 

CV 0,1255 0,2486 0,0541 0,2183 0,0463 0,1815 0,0366 0,2227 0,0642 0,1698 

D/Kt-1 4,8958 8,7146 2,5780 5,3585 2,2283 2,2094 2,4827 2,1819 4,1593 10,075 

D/PL 2,3305 2,1201 1,9668 2,1769 2,1688 2,4688 2,1153 1,9625 1,9081 1,6586 

AT (milhões) 4,97 6,64 5,43 7,20 5,46 8,02 6,44 8,58 6,43 7,59 

ROA 0,0552 0,0567 0,0396 0,0692 0,0426 0,0620 0,0302 0,0650 0,0530 0,0494 

ROE 0,1186 0,2195 0,0587 0,2354 0,0820 0,2037 0,0337 0,2374 0,1354 0,1151 

ROK 0,4451 0,7712 0,1979 0,4073 0,1786 0,2567 0,1887 0,3739 0,3051 0,5809 

Familiar 0,2166 0,4154 0,1794 0,3862 0,3863 0,4897 0,4637 0,5023 0,6000 0,4931 

Pirâmide 0,5666 0,4997 0,5641 0,4990 0,7045 0,4588 0,6231 0,4881 0,9066 0,2928 

Pirâmide Fam 0,1333 0,3428 0,0769 0,2681 0,2613 0,4419 0,2753 0,4499 0,5333 0,5022 

Painel B: Estatísticas descritivas das firmas SUPERG por quintis de ECR 

 
Quintil 1 (ECR1) Quintil 2 (ECR2) Quintil 3 (ECR3) Quintil 4 (ECR4) Quintil 5 (ECR5) 

 
[-0,3904;0,0018) [0,0018; 0,2320) [0,2320; 0,4479) [0,4479; 0,6281) [0,6281;0,9825] 

Variáveis Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

I/Kt-1 0,4277 0,3111 0,2744 0,2706 0,2802 0,2758 0,2774 0,2593 0,2507 0,2671 

FC/Kt-1 1,1336 1,2647 0,6166 0,8404 0,3778 0,6593 0,5960 0,7586 0,4091 0,6059 

Cash/Kt-1 2,0423 2,3643 1,0568 1,7045 0,6650 1,2024 0,9694 1,6552 0,5804 1,2248 

CV 0,2769 0,2480 0,1808 0,2246 0,1898 0,2092 0,1462 0,1860 0,2250 0,2241 

D/Kt-1 15,8461 19,4048 7,0445 12,238 2,4572 2,3976 6,2654 10,744 3,5552 7,8414 

D/PL 2,0718 1,9866 2,1515 2,0896 2,9172 3,0485 3,0841 3,1499 2,3335 2,5144 

AT (milhões) 5,47 6,58 5,20 7,21 7,20 8,78 5,68 8,35 7,81 9,20 

ROA 0,0414 0,0583 0,0381 0,0592 0,0380 0,0738 0,0499 0,0646 0,0379 0,0495 

ROE 0,0889 0,1958 0,0838 0,2011 0,0498 0,2791 0,1272 0,2278 0,0760 0,1570 

ROK 0,8426 1,0643 0,4284 0,7279 0,2263 0,5533 0,3796 0,5612 0,2382 0,4900 

Familiar 0,2068 0,4074 0,3055 0,4638 0,4153 0,4966 0,5000 0,5040 0,4878 0,5029 

Pirâmide 0,6666 0,4741 0,6250 0,4875 0,7538 0,4341 0,6774 0,4712 0,8658 0,3429 

Pirâmide Fam 0,1954 0,3988 0,2361 0,4276 0,3384 0,4768 0,3548 0,4823 0,4390 0,4993 
Essa tabela apresenta as médias e desvio-padrão das variáveis financeiras quando os grupos de sub e superinvestimento são 
redivididos de acordo com os quintis de ECR; O grupo SUBP (SUBG) é composto de 587 (588) observações e o grupo 
SUPERP (SUPERG) é composto de 369 (370) observações. I é a variação do estoque de capital (K); Cash é o caixa 
disponível; CV é a taxa de crescimento de vendas por firma; CVI é a taxa de crescimento de vendas por indústria; Q é o q de 
Tobin; D é a dívida total; AT é o ativo total; PL é o patrimônio líquido; ROA é a razão entre o lucro líquido e o ativo total; 
ROE é a razão entre o lucro líquido e o patrimônio líquido; ROK é a razão entre o lucro líquido e a defasada do estoque de 
capital; Familiar é uma variável binária que assume valor 1 se a firma for controlada por família; Pirâmide é uma variável 
binária que assume valor 1 se a firma pertence a uma estrutura piramidal, e 0 se a estrutura for direta; Pirâmide Familiar é a 
interação entre Familiar e Pirâmide que assumirá valor 1 se a firma for estruturada como pirâmide e for controlada por uma 
família, e valor 0 caso contrário. 
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Tabela A.10: Estimação do modelo em (4.1) pelo GMM-sys: função polinomial para as firmas SUBP e SUPERG 
Painel A: Função polinomial das firmas SUBP 

Variáveis 
Grau 1 Grau 2  Grau 3  Grau 4 

(1) (2) (3) (4) 
Ii,t-1/Ki,t-2 0,1134* 0,1195* 0,1128* 0,1118* 
 (0,0610) (0,0619) (0,0672) (0,0671) 
FC/Kt-1 -0,0352 -0,0373 -0,0350 -0,0316 
 (0,0322) (0,0326) (0,0379) (0,0441) 
FC/Kt-1 x (ECR) 0,0648 0,0372 0,0368 -0,0209 
 (0,0558) (0,0471) (0,1121) (0,3872) 
FC/Kt-1 x (ECR)2  0,0511 0,0244 0,0798 
  (0,0363) (0,0744) (0,4911) 
FC/Kt-1 x (ECR)3   0,0412 0,1756 
   (0,1690) (0,9470) 
FC/Kt-1 x (ECR)4    -0,1388 
    (1,1184) 
CV 0,1416** 0,1432** 0,1410** 0,1394** 
 (0,0648) (0,0651) (0,0653) (0,0639) 
D/Kt-1 0,0272*** 0,0271*** 0,0266*** 0,0265*** 
 (0,0092) (0,0092) (0,0093) (0,0094) 
Tamanho 0,0722 0,0708 0,0731 0,0710 
 (0,0726) (0,0729) (0,0734) (0,0744) 
Dummy Indústria Sim Sim Sim Sim 
Dummy Ano Sim Sim Sim Sim 
m2 (p-valor) 0,2949 0,2929 0,2929 0,2939 
Sargan (p-valor) 0,0848 0,0913 0,0747 0,0817 
Painel B: Função polinomial das firmas SUPERG 

Variáveis 
Grau 1 Grau 2  Grau 3  Grau 4 

(1) (2) (3) (4) 
Ii,t-1/Ki,t-2 0,1045 0,0983 0,1084 0,1053 
 (0,0962) (0,0913) (0,0934) (0,0972) 
FC/Kt-1 0,0972 0,1177 0,1258 0,1170 
 (0,1068) (0,1054) (0,1044) (0,1073) 
FC/Kt-1 x (ECR) 0,0822 -0,2691 -0,0737 0,0834 
 (0,1828) (0,4470) (0,7978) (0,8979) 
FC/Kt-1 x (ECR)2  0,5070 -0,3171 -1,0913 
  (0,5788) (2,3285) (4,4315) 
FC/Kt-1 x (ECR)3   0,7221 2,1080 
   (1,8450) (9,3467) 
FC/Kt-1 x (ECR)4    -0,8279 
    (6,0905) 
CV -0,0240 -0,0112 -0,0163 -0,0137 
 (0,0837) (0,0820) (0,0815) (0,0829) 
D/Kt-1 0,0182* 0,0173* 0,0173* 0,0169* 
 (0,0102) (0,0098) (0,0101) (0,0102) 
Tamanho 0,2397** 0,2184** 0,2125** 0,2244** 
 (0,1068) (0,1019) (0,1075) (0,1130) 
Dummy Indústria Sim Sim Sim Sim 
Dummy Ano Sim Sim Sim Sim 
m2 (p-valor) 0,8827 0,9694 0,9857 0,9897 
Sargan (p-valor) 0,2913 0,3340 0,3344 0,3307 
Esta tabela reporta os resultados estimados do modelo (4.1) pelo GMM-sys para as firmas SUBP e SUPERG; O grupo SUBP é 
composto de 587 observações e o grupo SUPERG é composto de 370 observações. I é a variação do estoque de capital (K); 
FC é o fluxo de caixa; CV é a taxa de crescimento de vendas; D é a dívida total; Tamanho é medido como o logaritmo natural 
do ativo total; m2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem. Os símbolos ***, **, * denotam a significância estatística ao 
nível de 1%, 5% e 10%. Os erros-padrão robustos estão apresentados entre parêntesis abaixo do coeficiente estimado. 
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Tabela A.11: Estimação do modelo em (4.1) pelo GMM-sys considerando o controle familiar, a estrutura 
piramidal e piramidal familiar: função polinomial das firmas SUBP e SUPERG 

 SUBP  SUPERG 

EP=> 
Controle 
Familiar 

Pirâmide 
Pirâmide 
Familiar 

 Controle 
Familiar 

Pirâmide 
Pirâmide 
Familiar 

Variáveis (1) (2) (3)  (4)  (5)  (6) 

Ii,t-1/Ki,t-2 0,1260** 0,1196** 0,1282**  0,0810 0,0987 0,0775 
 (0,0570) (0,0609) (0,0576)  (0,1061) (0,0992) (0,1033) 
FC/Kt-1 0,0254 -0,0315 -0,0167  0,2980*** 0,2274*** 0,3190*** 
 (0,0280) (0,0257) (0,0211)  (0,0988) (0,0784) (0,1068) 
FC/Kt-1 x (ECR) x EP -0,5565* 0,1024* 0,0648**  -0,5716*** -0,1255 -0,2683 
 (0,2861) (0,0557) (0,0289)  (0,1668) (0,1289) (0,1881) 
FC/Kt-1 x (ECR)2 x EP 0,6633**  -0,0217  0,6164*   
 (0,3031)  (0,0556)  (0,3521)   
FC/Kt-1 x (ECR)3 x EP        
        
FC/Kt-1 x (ECR)4 x EP        
        
FC/Kt-1 x (1- EP) -0,0211 -0,0233   -0,2040 -0,1830** -0,2169* 
 (0,0692) (0,0574)   (0,1256) (0,0777) (0,1195) 
CV 0,1530** 0,1468** 0,1530**  -0,0127 -0,0131 -0,0212 
 (0,0648) (0,0671) (0,0655)  (0,0900) (0,0872) (0,0905) 
D/Kt-1 0,0271*** 0,0270*** 0,0277***  0,0184 0,0166* 0,0178 
 (0,0093) (0,0094) (0,0091)  (0,0116) (0,0090) (0,0117) 
Tamanho 0,0731 0,0800 0,0741  0,2338** 0,2538*** 0,2440** 
 (0,0704) (0,0722) (0,0696)  (0,0989) (0,0902) (0,0989) 
Dummy Indústria Sim Sim Sim  Sim Sim Sim 
Dummy Ano Sim Sim Sim  Sim Sim Sim 
m2 (p-valor) 0,3447 0,2760 0,2793  0,9161 0,6293 0,9213 
Sargan (p-valor) 0,1616 0,0728 0,1413  0,2809 0,2268 0,2494 
Esta tabela reporta os resultados estimados do modelo (4.1) pelo GMM-sys para as firmas SUBP e SUPERG, considerando a 
estrutura de propriedade por meio das variáveis Familiar, Pirâmide e a interação de ambas (Pirâmide x Familiar); O grupo 
SUBP é composto de 587 observações e o grupo SUPERG é composto de 370 observações. I é a variação do estoque de capital 
(K); FC é o fluxo de caixa; CV é a taxa de crescimento de vendas; D é a dívida total; Tamanho é medido como o logaritmo 
natural do ativo total; m2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem. Os símbolos ***, **, * denotam a significância 
estatística ao nível de 1%, 5% e 10%. Os erros-padrão robustos estão apresentados entre parêntesis abaixo do coeficiente 
estimado. 
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Quadro A.1: Determinação dos intervalos de ECR na regressão por  piecewise 

Painel A: Função de grau 4 das firmas SUBG 

ECR1 = ECR se ECR<0.0986 
 

 
= 0.0986 se ECR>0.0986 

 
   

ECR2 = 0 se ECR<0.0986 
 

 
=ECR-0.0986 se 0.0986<ECR<0.3937 

 

 
=0.3937 se ECR>0.3937 

 
   

ECR3 = 0 se ECR<0.3937 
 

 
= ECR-0.3937 se 0.3937<0.7161 

 

 
= 0.7161 se ECR>0.7161 

 
   

ECR4 = 0 se ECR<0.7161 
 

 
=  ECR-0.7161 se ECR>0.7161 

 
Painel B: Função de grau 3 das firmas SUPERP 

ECR1 = ECR se ECR<0.0554 
 

 
= 0.0554 se ECR>0.0554 

 

   
ECR2 = 0 se ECR<0.0554 

 
 

= ECR-0.0554 se 0.0554<ECR<0.6429 
 

 
= 0.6429 se ECR>0.6429 

 

   
ECR3 = 0 se ECR<0.6429 

 
 

= ECR-0.6429 se ECR>0.6429 
 

Painel A: Função de grau 4 das firmas SUPERP 

ECR1 = ECR se ECR<0 
 

 
= 0 se ECR>0 

 
   

ECR2 = 0 se ECR<0  
 = ECR-0 se 0<ECR<0.2358  
 = 0.2358 se ECR>0.2358  
   

ECR3 = 0 se ECR<0.2358  

 = ECR-0.2358 se 0.2358<ECR<0.7479  
 = 0.7429 se ECR>0.7429  
   

ECR4 = 0 se ECR<0.7429  

 =ECR-0.7429 se ECR>0.7429  
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Tabela A.12: Teste de robustez das funções polinomiais: regressão por intervalo (piecewise) 

Variáveis 
SUBG  SUPERP 

Função de quarto grau  Função Cúbica Função de quarto grau 
(1)  (2) (3) 

Ii,t-1/Ki,t-2 0,0406  0,1553 0,1570 
 (0,0544)  (0,1330) (0,1288) 
FC/Kt-1 x ECR1 1,2975***  -0,1236 -1,7136 
 (0,4330)  (0,8494) (1,1987) 
FC/Kt-1 x ECR2 -0,4685***  0,5526*** 0,5873** 
 (0,1518)  (0,1076) (0,2601) 
FC/Kt-1 x ECR3 0,4811***  -1,1248 0,4258*** 
 (0,1548)  (0,9370) (0,1490) 
FC/Kt-1 x ECR4 -1,2249**   -2,3367* 
 (0,5196)   (1,2690) 
CV 0,0532  -0,0172 -0,0371 
 (0,0463)  (0,0958) (0,0951) 
D/Kt-1 0,0202***  0,0244 0,0220 
 (0,0042)  (0,0161) (0,0172) 
Tamanho -0,1026  0,4771*** 0,5078*** 
 (0,0909)  (0,1265) (0,1213) 
Dummy Indústria Sim  Sim Sim 
Dummy Ano Sim  Sim Sim 
m2 (p-valor) 0,8792  0,3230 0,3982 
Sargan (p-valor) 0,1919  0,3048 0,3755 
Esta tabela reporta as estimativas do modelo em (4.2) quando valores críticos de ECR são determinados a partir dos pontos de 
máximos e mínimos das funções polinomiais encontrados nas tabelas 4.6 e 4.7. O grupo SUBG (SUPERP) é composto de 587 
(370) observações. O quadro A.1 no apêndice apresenta a construção detalhada dos intervalos ECRP em que p varia de 1 a 4. I 
é a variação do estoque de capital (K); FC é o fluxo de caixa; CV é a taxa de crescimento de vendas; D é a dívida total; 
Tamanho é medido como o logaritmo natural do ativo total; m2 é o teste de autocorrelação de segunda ordem. Os símbolos 
***, **, * denotam a significância estatística ao nível de 1%, 5% e 10%. Os erros-padrão robustos estão apresentados entre 
parêntesis abaixo do coeficiente estimado. 

 

 


