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RESUMO 

 

 

Este trabalho procura entender se a adoção de melhores práticas de governança 

corporativa relacionadas à gestão de caixa agrega valor às empresas multinacionais; 

e definir quais são as práticas mais efetivas. A amostra utilizada foi um conjunto de 

206 empresas multinacionais, de 32 países, que responderam uma ampla pesquisa 

a respeito de suas práticas de gestão de caixa relacionadas à governança 

corporativa em 2010. O estudo revelou que algumas práticas associadas à 

governança de gestão de caixa agregam de fato valor. Entre elas, temos que (i) 

empresas que possuem políticas de concentração de caixa (cash pooling) possuem 

um menor custo de dívida e um menor ciclo de conversão de caixa; (ii) empresas 

com In-House Bank possuem uma maior rentabilidade; e (iii) empresas com 

processos automatizados de pagamentos, recebimentos e reconciliação possuem 

uma melhor margem operacional. Por outro lado, os dados não conseguiram mostrar 

resultados significantes para importantes práticas relacionadas à: visibilidade de 

caixa; intercompany netting; e à utilização de Centro de Serviços Compartilhados.  

 

Palavras Chaves: Gestão de Caixa, Governança, Liquidez, Capital de Giro, 

Multinacionais. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to study if the adoption of best-in-class corporate governance 

practices related to Cash Management adds value in multinationals enterprises and 

to identify which practices are more effective. The sample used in this paper was a 

group of 206 multinationals, from 32 countries, that have answered a broad survey 

related to Cash Management practices related to corporate governance in 2010. The 

study has revealed that some practices associated to Cash Management governance 

indeed add value to the firms. Among the findings: (i) companies that have solid cash 

concentration (cash pooling) practices have a lower cost of debt and a shorter cash 

conversion cycle; (ii) companies with In-House Banks have a higher profitability; and 

(iii) companies with automated payments, receivables and reconciliation processes 

have a better operating margin. On the other hand, the data did not show significant 

results for important best-in-class practices such as: cash visibility, intercompany 

netting and shared services centers. 

 

Keywords: Cash Management, Governance, Liquidity, Working Capital, 

Multinationals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Governança Corporativa é um tema que tem sido extensamente estudado em 

trabalhos recentes, e ocupa um papel fundamental na definição das políticas de 

gestão nas empresas abertas e multinacionais. Alguns trabalhos que se destacam 

são: Black, Jang, e Kim (2006), Durnev e Kim (2005), Shleifer e Vishny (1997). 

A governança é geralmente analisada através da criação de índices complexos que 

avaliam diversas políticas e ações adotadas pelas empresas – Gompers, Ishii e 

Metrick (2003), e Brown e Caylor (2004).  

Outra maneira de se avaliar a governança é através da observação das políticas 

referentes a algum fator específico como: direitos dos acionistas minoritários, Tag-

along, estrutura de capital, poison pill, cash holding, diversidade do conselho, 

problemas de agência, entre outros – Lemmon e Lins (2003), Dittmar e Mahrt-Smith 

(2007). 

Contudo, pouco foi estudado a respeito da governança sob a ótica das práticas e 

políticas de gestão de tesouraria corporativa e, em especial, da gestão de caixa. 

Práticas de otimização da gestão de caixa vêm se expandindo rapidamente no 

mercado devido a uma combinação de avanço nas tecnologias de comunicação, 

integração de sistemas e expansão geográfica dos bancos globais. Algumas 

políticas comuns de gestão de caixa são: visibilidade, concentração e previsão de 

caixa, intercompany netting e in-house banking, automatização de pagamentos e 

recebimentos, e centro de serviços compartilhados – Srinivasan et al. (1990), 

Shapiro (1978) e  Srinivasan e Kim (1986).  

Apesar da crescente importância das políticas de gestão de caixa, nenhuma das 

políticas mencionadas acima é utilizada nos indexes estudados na literatura 

referentes a avaliação da governança corporativa.  
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Uma eficiente política de gestão de caixa se torna ainda mais crítica em empresas 

multinacionais onde, por sua característica de distribuição geográfica e pelas 

diferentes linhas de negócios, existem oportunidades de otimização de fluxo de 

caixa. Políticas e práticas bem definidas de gestão de caixa possuem um impacto no 

positivo no desempenho, custos de captação e custos de transações. (Srinivasan et 

al. 1990, Shapiro (1978) e Kim (1986)) 

O objetivo desse trabalho é avaliar se a adoção de políticas de governança de 

gestão de caixa agrega valor nas empresas multinacionais.  Este trabalho utilizou 

uma pesquisa com 206 empresas multinacionais de 32 países e de diversos setores 

da economia a respeito das políticas e práticas adotadas na gestão de caixa. A 

pesquisa foi enriquecida com dados de custo de dívida, eficiência operacional, 

rentabilidade e liquidez do ano de 2010, que foram utilizados como proxy para 

entender como as políticas de gestão de caixa efetivamente agregam valor nas 

firmas. 

A contribuição deste trabalho é complementar a discussão de governança nas 

práticas de tesouraria utilizando uma ampla pesquisa de mercado. 

O próximo capítulo fará uma revisão da bibliografia existente a respeito de 

governança corporativa e sobre o valor agregado pela gestão de caixa. Em seguida, 

o capítulo 3 desenvolverá as hipóteses a serem estudadas, o capítulo 4 explica a 

amostra e a coleta de dados, e o capítulo 5 a metodologia do trabalho. Finalmente, 

os dois últimos capítulos descrevem os resultados e as conclusões. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Governança Corporativa na Gestão de Caixa 

 

Muitos trabalhos em governança corporativa se dedicam a criar e estudar índices 

que avaliam as políticas e estruturas de governança das empresas e sua relação 

com o valor das firmas. 

Gompers, Ishii e Metrick (2003), em um trabalho que é referencia no tema, 

construíram um índice de 24 regras que avaliavam o nível de proteção dos direitos 

dos acionistas nos anos 90, e concluíram que empresas que protegiam os direitos 

dos acionistas possuíam maior valor, crescimento das vendas, maiores lucros e 

menor custo de capital.  

Black, Jang e Kim (2006) criaram o índice KCGI com empresas Coreanas e 

obtiveram evidência da relação entre governança corporativa e o valor das firmas 

(utilizando para tal o Q de Tobin). 

Brown e Caylor (2004), com um índice de 51 itens relacionados a gestão, estudaram 

a performance operacional e o valor das firmas. E Durnev e Kim (2005) utilizaram 

um índice similar para avaliar a proteção legal dos acionistas. 

utra maneira de se avaliar a governança é através da observação das políticas 

relacionadas a algum fator específico: Shleifer e Vishny (1997) e Lemmon e Lins 

(2003), estudaram os direitos dos acionistas e a estrutura de capital; Dittmar, Mahrt-

Smith e Servaes (2003), e depois, Dittmar e Mahrt-Smith (2007) avaliaram o valor do 

cash holding em firmas com diferentes níveis de governança; Carter, Simkins e 

Simpson (2003) associaram governança à diversidade do conselho de 

administração.  
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Apesar dos trabalhos relacionados a governança corporativa estudarem o valor das 

empresas levando em consideração uma ampla gama de fatores, não existem 

trabalhos que estudem o impacto no valor das companhias gerado pela adoção de 

políticas de governança de gestão de caixa. 

De fato, a associação entre gestão de caixa e governança corporativa ainda é pouco 

estudada. Alguns trabalhos recentes, contudo, mostram que após a crise econômica 

iniciada em 2008, as empresas têm se preocupado em adotar práticas de 

governança voltadas à gestão de caixa.  

Higdon (2011) verificou que 79% das empresas multinacionais que responderam sua 

pesquisa sobre políticas de tesouraria corporativa reportaram que o aumento da 

visibilidade e da mobilidade do caixa seria uma prioridade entre as suas ações de 

aumento de transparência e eficiência corporativa, validando sua hipótese a respeito 

da importância da gestão de caixa na função do tesoureiro. Higdon examinou o que 

chamou de três pilares das melhores práticas da Gestão de Caixa: visibilidade da 

posição de caixa, previsão do fluxo de caixa e mobilidade de caixa para funding e 

investimentos. 

Regino (2010) estudou também a importância da otimização de caixa e da gestão 

eficiente da liquidez, focando na questão da visibilidade de caixa. 

A importância da governança na gestão de tesouraria para multinacionais também 

aparece o estudo de von Eije e Westerman (2002). Em seu trabalho, os autores 

argumentam que com a desregulação do sistema financeiro na zona do euro, e 

através da simplificação gerada pela criação da moeda única, as empresas 

multinacionais iniciaram um processo de centralização de atividades financeiras 

(absorvendo funções antes operadas por vários bancos) e reduziram a necessidade 

de manter caixa nas subsidiárias. Em seguida, as multinacionais chegaram a 

desintermediar os bancos de suas operações no mercado financeiro através da 

criação de in-house banks (com as funções de realizar captações, investimentos e 

intercompany netting). Segundo o trabalho, essas práticas de governança 

possibilitadas pelo novo ambiente regulatório permitiram que as multinacionais se 
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beneficiassem de financiamentos internos, aumentando a influencia da matriz sobre 

as decisões, reduzindo o “desconto do conglomerado”, gerando valor às 

multinacionais. 

 

2.2 Gestão de Caixa e a Geração de Valor 

 

Uma das principais funções da tesouraria corporativa é resolver o “problema da 

gestão de caixa”. Os gestores devem prever as entradas e saídas relevantes de 

caixa, e definir qual o nível de caixa ideal a ser mantido de modo a não quebrar o 

ciclo de caixa. Para otimizar o excesso de caixa, devem implementar uma política de 

investimentos em ativos de alta liquidez que possam ser convertidos em caixa a um 

baixo custo de modo a suportar as atividades da tesouraria (Kamath et al 1985). 

Contudo, se por um lado a falta de liquidez pode provocar uma quebra no ciclo de 

caixa, por outro, manter altos níveis de liquidez implica em um custo de 

oportunidade para as companhias, já que o retorno sobre esses ativos é menor que 

o retorno de investir na cadeia produtiva (Kamath et al 1985). 

Há muito tempo vem-se estudando o problema de gestão de caixa das firmas. 

Baumol (1952) explorou as semelhanças entre o problema de gestão dos saldos de 

caixa com o problema de controle de inventário de bens físicos. Miller e Orr (1966) 

expandiram o conceito de inventário concluindo que a demanda pelo saldo de caixa 

depende de (a) o custo de oportunidade de manter caixa, (b) o custo de transação 

entre manter caixa e realizar investimentos e (c) um fator exógeno de variabilidade 

na sincronização entre recebimentos e pagamentos no fluxo de caixa da firma.  

Srinivasan e Kim (1984) criaram um framework de otimização de caixa agregando 

aspectos de gestão de liquidez, como: Posição de Caixa, Previsão de Caixa, 

Políticas de Investimentos e de Empréstimos de Curto Prazo, Concentração de 

Caixa e Processos de Pagamentos e Recebimentos. 
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Com o desenvolvimento das companhias multinacionais, novos desafios foram 

agregados ao papel do tesoureiro. Empresas multinacionais racionalizam seus 

processos através da diversificação das linhas de produção e montagem em 

diversos países. Estas estruturas requerem um processo altamente eficiente e 

coordenado de compra e venda entre subsidiárias que geram um grande fluxo 

financeiro entre as entidades. A internacionalização das empresas implica em uma 

diversificação dos custos de financiamento e de taxas investimentos nas diferentes 

moedas onde operam (Srinivasan et al. 1990). 

Shapiro (1978), e mais tarde Srinivasan e Kim (1986) já discutiam métodos 

eficientes de gestão de fluxo de caixa em multinacionais em um ambiente onde os 

custos transacionais são consideravelmente maiores por se tratarem de transações 

transfronteiriças. Shapiro mostrou a necessidade de se manter saldos em moeda 

estrangeira para eliminar a necessidade em tomar financiamento nessas moedas e 

evitar os custos e os riscos associados às transações. Srinivasan e Kim (1986) 

mostraram que estruturas de netting geram eficiência operacional através da 

redução de custos de transação, spread de câmbio e custo do dinheiro em trânsito. 

Também mostram que, se levadas em conta as necessidades de financiamento e 

investimento de curto prazo das entidades, as transferências entre elas ainda é 

eficiente pois o custo de financiamento intercompany é menor, reduzindo assim o 

custo de dívida como um todo, e compensando o custo transacional.  

Lind, Bergstrom e Andersson (2007) descrevem um interessante arcabouço com os 

processos e políticas de uma tesouraria corporativa global. O artigo defende que 

para medir a eficiência da tesouraria é preciso definir indicadores chaves de 

desempenho financeiros e não-financeiros que buscam quantificar os objetivos da 

tesouraria, entre eles: Processos de Contas a Pagar e Contas a Receber, política de 

investimentos, previsão de fluxo de caixa, concentração de caixa e processos 

internos de netting. 

Vários trabalhos se preocuparam em estudar as práticas de tesouraria adotadas por 

empresas em distintos países: Bélgica (Soenen, 1989), Espanha (Iturralde, Maseda 

e San-Jose, 2005), Reino Unido, Holanda e Bélgica (Soenen e Aggarwal, 1989). 
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Contudo, os estudos não se preocuparam em avaliar como as práticas de tesouraria 

agregam valor à firma. 

Outros trabalhos que estudaram processos relacionados a gestão de caixa 

buscaram medir o valor agregado que o processo agrega a uma empresa e analisar 

fatores que possam ter contribuído para o incremento de valor. 

Em Wang (2001) foi examinada a relação entre gestão de liquidez, avaliada pelo 

Ciclo de Conversão de Caixa, e rentabilidade (ROA), utilizando-se como base 

empresas Japonesas e Taiwanesas. Segundo Wang (2001) o Ciclo de Conversão 

de Caixa é definido pelo número de dias entre o pagamento compra da material 

prima ou prestação do serviço e a data de recebimento dos recursos referente à 

venda do bem ou do serviço. Quanto maior for o ciclo, maior é o capital investido em 

capital de giro, maior a necessidade de financiamento e menor a rentabilidade. 

Como conclusão encontrou que uma gestão de liquidez agressiva (com menos dias 

no ciclo de conversão de caixa) implica em uma maior rentabilidade, e está 

associada a um maior valor corporativo. 

A associação positiva entre Ciclo de Conversão de Caixa e rentabilidade também foi 

comprovada por Charitou et al (2010). 

Mikkelson e Partch (2003) utilizaram a Margem Ebitda para medir desempenho 

operacional ao estudarem o efeito de se manter grandes quantidades de caixa 

persistentemente. A conclusão foi que manter altas reservas de caixa não afeta o 

desempenho, e é acompanhada por grandes investimentos em P&D e por 

crescimento dos ativos. O mesmo indicador foi utilizado por Healy, Palepu e Ruback 

(1992) ao avaliar o desempenho das empresas.  

Sengupta (1998) mostrou uma correlação negativa entre a implementação de 

práticas de governança relacionadas a transparência da empresa com o custo de 

dívida. Um baixo custo de dívida está relacionado a um menor risco de default, e a 

um maior acesso ao crédito, agregando, portanto, valor à firma (Fisher 1959). 
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Em suma, uma tesouraria corporativa, em especial as das firmas multinacionais, 

possui diversas atividades relacionadas à gestão de caixa que estão interconectadas 

a uma política de geração de valor através da redução de custos transacionais, 

redução do custo de dívida, e maximização das receitas de investimento.   
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3 DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 

 

Conforme foi descrito nas seções anteriores (2.1 e 2.2), as empresas multinacionais 

tem buscado implementar políticas eficientes relacionadas a governança de 

tesouraria e de gestão de caixa buscando criar valor. Contudo, o real efeito da 

adoção dessas políticas tem sido pouco estudado pela literatura relacionada à 

governança corporativa e à gestão de caixa. Um dos motivos que podem explicar 

essa lacuna é a falta de uma pesquisa ampla a respeito das políticas de gestão de 

caixa adotadas pelas principais empresas multinacionais a nível global - Soenen 

(1989), na Bélgica; Iturralde, Maseda e San-Jose (2005) na Espanha; e Soenen e 

Aggarwal (1989) no Reino Unido, Holanda e Bélgica realizaram estudos com 

empresas locais. 

Uma das contribuições deste trabalho é apresentar os resultados de uma pesquisa 

internacional realizada com as principais multinacionais globais, e com isso, avaliar o 

impacto da adoção de tais medidas no valor das empresas. A pesquisa estudou, 

entre outros, os aspectos relacionados à liquidez na gestão de caixa, e aspectos 

relacionados ao capital de giro na gestão de caixa. Uma descrição detalhada desses 

dois aspectos será realizada na seção 4.1. 

A avaliação do valor será realizada com base em indicadores financeiros que foram 

amplamente utilizados pela literatura como proxy de valor, conforme descrito na 

seção 2.2. 

De posse desses dados, as seguintes hipóteses serão testadas: 

(1) H1: A adoção de práticas de governança corporativa voltadas à gestão 

de caixa relacionadas à liquidez gera valor nas multinacionais. 

 

(2) H1: A adoção de práticas de governança corporativa voltadas à gestão 

de caixa relacionadas ao capital de giro gera valor nas multinacionais.  
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4 COLETA DE DADOS E AMOSTRA 

Esta seção descreve o processo de coleta de dados e a amostra utilizados neste 

trabalho. 

 

4.1 Pesquisa de Políticas de Gestão de Caixa 

 

Buscando entender o atual estado de sofisticação das tesourarias de empresas 

multinacionais, em especial quanto às suas práticas de gestão de caixa, um grande 

banco global desenvolveu, em conjunto com uma consultoria especializada em 

gestão de tesouraria, um questionário com perguntas a respeito das práticas de 

governança de gestão de caixa adotadas pelas empresas multinacionais 

consultadas.  

Apesar de não ainda ter sido permitido citar o nome do banco e da consultoria que 

formularam o questionário, é importante resaltar que trata-se de uma das principais 

e mais globalizadas instituições financeiras, com presença em mais de 100 países. 

Adicionalmente, o banco de dados com todas as respostas foi cedido para este 

trabalho e não apenas as análises das respostas.  

O questionário conta com perguntas de múltipla escolha que foram agrupadas em 

duas categorias: gestão de liquidez e gestão de capital de giro, sendo estas as 

categorias cujas hipóteses estão sendo testadas. As respostas são graduadas de 0 

a 5, em ordem crescente de sofisticação. A escolha das questões e da distribuição 

das notas foi definida pela equipe de especialistas em gestão de caixa, tanto do 

banco como da consultoria.   

As seguintes políticas de governança de gestão de caixa foram cobertas pelo 

questionário: 
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 Políticas voltadas à liquidez: 

 

a) Visibilidade de Caixa 

b) Concentração de Caixa (Cash Pooling)  

c) Investimentos 

d) Previsão de Fluxo de Caixa 

e) Netting de Transações Intercompany 

f) In-House Banking 

 

 Políticas voltadas ao capital de giro: 

 

a) Processamento de Pagamentos  

b) Processamento de Recebimento 

c) Centro de Serviços Compartilhados (SSCs)  

 

4.1.1 Políticas de gestão de caixa voltadas à liquidez 

 

a) Visibilidade de Caixa: trata-se da adoção de políticas de monitoramento 

dos saldos, investimentos, obrigações de curto prazo e reconciliação de 

créditos das entidades que compõem o grupo econômico. Higdon (2011) e 

Regino (2010) mostram que políticas de visibilidade de caixa estão entre 

as prioridades das empresas e são chaves para a gestão de liquidez. 

 

b) Concentração de Caixa (Cash Pooling): trata-se da implementação de 

estruturas de concentração de caixa através da movimentação automática 

de recursos para uma conta centralizadora buscando compensar saldos 

negativos com saldos positivos entre várias entidades legais e regiões. O 

objetivo dessas estruturas, segundo Messner (2001), é reduzir conexões 

bancárias, reduzir custo de dívida e incrementar a transparência dos 

depósitos. Messner também chama a atenção que existem implicações 
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fiscais que desestimulam essa prática em diversos mercados. A 

concentração de Caixa também é estudada por Higdon (2011) como umas 

das prioridades das empresas que buscam implementar políticas de 

transparência e eficiência de caixa. 

 

c) Investimentos: trata-se da capacidade das empresas de formularem 

políticas de investimento, que englobem análise e definição de 

instrumentos e de limites de contrapartes. Além do acompanhamento dos 

portfólios. Kamath et al (1985) já vinculava a adoção de políticas de 

investimentos com a geração de valor. 

 

d) Previsão de Fluxo de Caixa: trata da adoção de políticas de previsão de 

fluxo de caixa utilizando sistemas automatizados para contabilizar fluxos 

comerciais e financeiros, levando em conta transações de pagamentos e 

recebimentos de caixa. Os benefícios das políticas de previsão de fluxo de 

caixa foram também descritos nos estudos de Lind, Bergstrom e 

Andersson (2007), Higdon (2011), Srinivasan e Kim (1984). 

 

e) Netting de Transações Intercompany: trata da adoção de políticas de 

compensação entre transações a créditos e a débito entre empresas do 

mesmo grupo econômico (Intercompany). Segundo Lind, Bergstrom e 

Andersson (2007) e Srinivasan e Kim (1984), o netting intercompany 

promove a criação de valor através da redução de custos operacionais de 

transação. 

 

f) In-House Banking: segundo Higdon (2011), trata-se da criação de uma 

entidade com licença bancária dentro do grupo econômico que tem a 

função de oferecer serviços financeiros de baixo custo para toda a 

organização. Ajuda a otimizar os custos e receitas de juros através de 

operações intercompany eficientes, e reduz os custos de transação e de 

serviços bancários. Em von Eije e Westerman (2002) a criação do in-



24 

 

 

 

house bank está associada à geração de valor nas multinacionais através 

da redução do “desconto do conglomerado”. 

 

 

4.1.2 Políticas de gestão de caixa voltadas ao capital de giro 

 

 

a) Processamento de Pagamentos e de Recebimento: trata da adoção de 

políticas e processos de Contas a Pagar e Contas a Receber de modo a 

reduzir custos e mitigar riscos. Incluem: centralizar e automatizar o 

processamento de pagamentos e recebimento, implementar sistemas de 

faturamento que reduzam a inadimplência, focar equipes de crédito e de 

cobrança com funções de valor agregado. 

 

b) Centro de Serviços Compartilhados (SSCs): trata de centralizar as funções 

de tesouraria de modo a reduzir custos de escala, ao mesmo tempo em 

que implementa políticas e procedimentos padronizados reduzindo riscos 

e aumentando a transparência das transações (Polak, 2010). 

 

 

4.2 Medidas de Valor 

 

Para avaliar como as práticas de governança na gestão de caixa agregam valor nas 

empresas multinacionais, foram utilizados como Proxy os seguintes indicadores 

financeiros: ROA, Margem Ebitda, Ciclo de Conversão de Caixa e Wacc – Custo de 

Dívida.  
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Os indicadores foram escolhidos por serem referências em trabalhos similares (ver 

detalhamento em 2.2) e por cobrirem três importantes aspectos da avaliação de 

valor corporativo: Rentabilidade, Eficiência Operacional e Custo de Dívida.  

A Tabela 1 descreve os indicadores escolhidos como proxy de valor utilizados neste 

trabalho, assim como revisa a literatura. 

Todos os dados foram obtidos do sistema da Bloomberg para o ano calendário de 

2010, ano em que a pesquisa foi realizada. 

 

TABELA 1 - DESCREVE OS INDICADORES FINANCEIROS UTILIZADOS PARA MEDIR O VALOR AGREGADO 

NAS FIRMAS 

OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS NESTE TRABALHO PARA AVALIAR O IMPACTO DA ADOÇÃO DE 

POLÍTICAS DE GOVERNANÇA EM GESTÃO DE CAIXA. O SINAL ESPERADO INDICA SE A ADOÇÃO DE 

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA DEVERÁ IMPACTAR POSITIVAMENTE OU NEGATIVAMENTE O INDICADOR 

EM QUESTÃO. 

Medidas de 
Valor 

O que é? O que indica? Onde foi usada? 
Sinal 

Esperado 

ROA 

Retorno sobre Ativos, é medido 
pela relação entre Lucro Líquido 
pelos ativos totais 

Rentabilidade. Wang(2001); 
Charitou et al 
(2010); Mikkelson 
e Partch (2003) 

Positivo 

Margem 
Ebitda 

Margem Operacional, é medida 
pela relação entre Ebitda pela 
Receita bruta 

Eficiência 
Operacional 

Healy, Palepu e 
Ruback (1992); 
Brown e Caylor 
(2004) 

Positivo 

Ciclo de 
Conversão 
de Caixa 

Número de dias que uma empresa 
leva para converter recursos em 
fluxo de caixa. Medida por: Dias de 
conversão de inventário + Dias de 
conversão de recebíveis - Dias de 
pagamento de obrigações.  

Eficiência 
Operacional 

Wang(2001); 
Charitou et al 
(2010); Mikkelson 
e Partch (2003) 

Negativo  

Wacc - 
Custo de 
Dívida 

Média ponderada do custo de 
dívida da empresa. Em geral, é 
formado pela taxa livre de risco + o 
prêmio de risco da empresa - 
deduções fiscais. 

Custo de Dívida Sengupta (1998); 
(Fisher 1959) 

Negativo  
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4.3 Variáveis de Controle 

 

As variáveis de controle utilizadas neste trabalho também foram selecionadas de 

acordo com a experiência verificada na literatura. Conforme descrito em Wang 

(2001) e em Charitou et al (2010) a variável de Receita ou Faturamento foi utilizada 

como uma maneira de diferenciar empresas em diferentes estágios de 

desenvolvimento, portanto foram utilizadas níveis de receita como controle.  

Em Mikkelson e Partch (2003), além de utilizar o nível de Receita como controle, 

utilizou-se também uma variável de indústria, já que o ramo de atuação de uma 

empresa afeta diretamente os seus indicadores financeiros e decisões de tesouraria. 

As variáveis de controle escolhidas, portanto, foram Receita e Indústria, ambos os 

dados foram obtidos através do questionário respondidos pelas empresas. As 

opções de indústria são: Industrial; Varejo e Saúde; Telecom Midia e Tecnologia; 

Instituição Financeira não Bancária; Energia, Químicos e  Mineração; Setor Público. 

As opções de Receita foram divididas em: Maior que US$15Bi; US$5Bi - US$15bi; 

Menor US$5Bi; Não Informado. 

Como ambas as variáveis de controle (Nível de Receita e Indústria) são categóricas, 

foram utilizadas variáveis dummy para a análise de regressões múltiplas, sendo que 

o valor “1” indica que a empresa participa de uma determinada categoria, enquanto 

que “0” não participa. 

 

4.4 Amostra das Empresas 

 

Este trabalho utilizou como base de estudo as respostas de 295 empresas 

multinacionais clientes do banco, com tesourarias espalhadas por 32 países, que 

responderam o questionário em no ano de 2010. Os questionários foram 
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direcionados a CFOs, Tesoureiros, Tesoureiros assistentes e Gerentes de 

Tesouraria de tais firmas e foram respondidos através de uma ferramenta web. O 

principal incentivo para as empresas responderem o questionário era o recebimento 

de um relatório posterior comparando o nível de sofisticação em gestão de caixa 

entre a empresa respondente e suas pares de indústria e de mercado. O relatório, 

ainda, mostra as áreas menos desenvolvidas da empresa, sugerindo melhorias.  

Embora que a base de empresas respondentes seja relativamente pequena (apenas 

295 empresas), sua representatividade está caracterizada pelo fato de serem, em 

geral, as principais empresas multinacionais dos seus respectivos países e 

indústrias. O autor teve também um envolvimento na obtenção das respostas, sendo 

responsável pela pesquisa com as principais multinacionais brasileiras com atuação 

global.  

De modo a complementar os dados obtidos através dos questionários, foram obtidos 

também, indicadores financeiros das empresas estudadas através da plataforma 

Bloomberg para o ano calendário de 2010. Das 295 empresas que responderam o 

questionário, encontravam-se disponíveis na Bloomberg os dados financeiros de 

apenas 206 delas. Deste modo, o trabalho limitou a análise as 206 empresas. A 

Tabela 2 e Tabela 3 abaixo mostram como as empresas estudadas estão 

distribuídas por setor, tamanho e nacionalidade. 

 

TABELA 2 - DESCRIÇÃO DO SETOR E TAMANHO DA AMOSTRA DE EMPRESAS.  

AS EMPRESAS ESTUDADAS ESTÃO BEM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS PRINCIPAIS DIVISÕES 
DE SETORES, E A MAIOR PARTE DAS EMPRESAS REPORTAM RECEITAS ACIMA DE US$ 
15BI.  

Setor   Tamanho (Receita) 

Industrial 66 Maior que US$15Bi 72 

Varejo e Saúde 59 US$5Bi - US$15bi 55 

Telecom, Mídia e Tecnologia 44 Menor US$5Bi 68 

IF não Bancária 6 Não Informado 11 

Energia, Químicos e Mineração 30 
  Setor Público 1 
  

Total 206 Total 206 
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TABELA 3 - DESCRIÇÃO DAS NACIONALIDADES DA AMOSTRA DE EMPRESAS  

TEMOS UMA GRANDE DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA AMOSTRA, COM EMPRESAS DE 32 
DIFERENTES PAÍSES, SENDO EUA, JAPÃO, FRANÇA E REINO UNIDO OS MAIORES 
PROVEDORES. O BRASIL CONTA COM 3 EMPRESAS INTEGRANTES DO ESTUDO. 

32 Nacionalidades 

Estados Unidos 87 Hong Kong 4 Rússia 2 

Japão 13 África do Sul 4 Coréia do Sul 2 

França 9 Malásia 3 Cingapura 2 

Reino Unido 8 Austrália 3 China 2 

Taiwan 8 Filipinas 3 Canadá 2 

Alemanha 7 Noruega 3 Dinamarca 1 

Suíça 6 Suécia 3 Sri Lanka 1 

Índia 6 Brasil 3 Cazaquistão 1 

Holanda 5 Portugal 2 Luxemburgo 1 

Itália 5 México 2 Israel 1 

Irlanda 5 Nova Zelândia 2 
  

Total: 206 Empresas 
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5 METODOLOGIA 

 

Este capítulo descreverá o método utilizado para analisar os dados e os modelos 

utilizados para testar as hipóteses. 

 

5.1 Ferramentas de Análise 

 

Para obter um panorama geral das políticas de governança de caixa atualmente 

sendo utilizadas pelas empresas multinacionais estudadas, foram realizadas 

análises empíricas das estatísticas das respostas dos questionários, que se 

encontram disponíveis na seção 6.1, além das estatísticas descritivas, que se 

encontram nas Tabela 10 e 11 do Apêndice I. 

Em seguida, foi utilizada uma análise de correlação canônica (Johnson e Wichern, 

D. 2007) para avaliar a existência uma correlação global entre as variáveis 

relacionadas a gestão de caixa com as variáveis relacionadas ao valor das 

empresas. 

Por fim, foram utilizadas regressões lineares múltiplas (Reis 1994) para avaliar a 

relação entre cada uma das políticas de governança de caixa com as proxies de 

valor. A análise empírica de correlação de variáveis através da observação dos 

coeficientes das regressões lineares foi escolhida por ser amplamente utilizada na 

literatura.  

Para cada uma das regressões foi utilizada a análise VIF (Variance inflation factor, 

Longnecker e Ott, 2004) para verificar a existência de multicolinearidade. Foi 

considerada 10% de significância para todos os testes. 
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5.2 Correlações Canônicas 

As correlações canônicas foram montadas utilizando as seguintes combinações 

lineares: 

 

TABELA 4 - VARIÁVEIS DA COMBINAÇÃO LINEAR LIQUIDEZ 

Combinação Linear Vetor 1 Combinação Linear Vetor 2 

ROA Visibilidade de Caixa 
Margem Ebitda Concentração de Caixa 
Ciclo de Conversão de Caixa Investimento 
Wacc - Custo de Dívida Previsão de Caixa 
 Interco Netting 
 In-House Bank 

 

TABELA 5 - VARIÁVEIS DA COMBINAÇÃO LINEAR CAPITAL DE GIRO 

Combinação Linear Vetor 1 Combinação Linear Vetor 2 

ROA Processamento de Pagamentos 
Margem Ebitda Processamento de Recebimentos 
Ciclo de Conversão de Caixa Centro de Serviços Compartilhados 
Wacc - Custo de Dívida  
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5.3 Modelos das Regressões 

 

As regressões lineares múltiplas foram realizadas pelo método de mínimos 

quadrados ordinários (MQO) seguindo os seguintes modelos: 

 

5.3.1 Modelo 1: Governança voltada à Gestão de Liquidez 

Y = α + β1*CASH_VIS + β2*CASH_POOL + β3*INVEST + β4*CASH_FF + β5*INTERCONET + β6*IHB 

+ β7*i.Vendas + β8*i.Industria + ε         (1) 

Onde: 

Y: Este mesmo modelo será avaliado considerando quatro variáveis explicadas: 

 ROA 

 Margem Ebitda 

 Ciclo de Conversão de Caixa 

 Wacc - Custo de Dívida 

CASH_VIS: Visibilidade de Caixa 

CASH_POOL: Concentração de Caixa 

INVEST: Investimentos 

CASH_FF: Previsão de Fluxo de Caixa 

INTERCONET: Netting de Transações Intercompany 

IHB: In-House Banking 

i.Vendas: Representa uma sequencia de 3 variáveis dummies binárias relacionada ao tamanho das 

vendas, sendo que a referência é a variavél de tamanho “$5Bi - $15 Bi” 

i.Indústria: Representa uma sequencia de 5 variáveis dummies binárias relacionada ao setor da 

empresa, sendo que a referência é a variável “Varejo e Saúde”. 
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5.3.2 Modelo 2: Governança voltada à Gestão de Capital de Giro 

Y = α + β1*PAY_PROC + β2*REC_PROC + β3*SSC + β4*i.Vendas + β5*i.Industria + ε    (2) 

Onde: 

Y: Este mesmo modelo será avaliado considerando quatro variáveis explicadas: 

 ROA 

 Margem Ebitda 

 Ciclo de Conversão de Caixa 

 Wacc - Custo de Dívida 

PAY_PROC: Processamento de Pagamentos 

REC_PROC: Processamento de Recebimento 

SSC: Centro de Serviços Compartilhados 

i.Vendas: Representa uma sequencia de 3 variáveis dummies binárias relacionada ao tamanho das 

vendas, sendo que a referência é a variavél de tamanho “$5Bi - $15 Bi” 

i.Indústria: Representa uma sequencia de 5 variáveis dummies binárias relacionada ao setor da 

empresa, sendo que a referência é a variável “Varejo e Saúde”. 
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6 RESULTADOS 

 

Este capítulo descreverá os resultados obtidos a partir das analises descritas no 

capítulo anterior. 

 

6.1 Análise Descritiva dos Dados 

Analisando as respostas obtidas dos tesoureiros das multinacionais estudadas 

percebem-se alguns elementos interessantes. A Figura 1 mostra que, em média, a 

política mais utilizada pelas empresas multinacionais estudadas é a visibilidade de 

caixa, seguida pelas políticas de investimento. Na ponta inversa, as duas políticas 

em média menos utilizadas são as de centro de serviços compartilhados e in-house 

banking. Estes resultados não chegam a ser surpresas dado que as duas primeiras 

são políticas simples de serem adotadas, sendo que a primeira conta com a ajuda 

de sistemas de conectividade promovidos pelos próprios bancos enquanto que as 

duas últimas exigem grandes investimentos para montar as estruturas. 

Iturralde, Maseda, e San-Jose (2005), realizando uma pesquisa semelhante, 

encontraram que previsão de fluxo de caixa era a prática mais desenvolvida entre as 

firmas espanholas, o que está em linha com o encontrado por Soenen (1989) que 

estudou empresas Belgas. 

Quando avaliamos a média das avaliações das políticas de governança apresentada 

na amostra, percebe-se que existe um grande equilíbrio entre as indústrias. Sendo 

que a indústria de Varejo e Saúde possui a maior nota em gestão da liquidez, e 

Telecom, Mídia e Tecnologia a maior nota em gestão de capital de giro. O setor 

público se destaca por possuir avaliações muito abaixo da média das outras 

indústrias. 
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Avaliando as médias das avaliações das políticas de Governança por tamanho, 

observa-se que na amostra estudada, quanto maiores as empresas, melhores são 

as avaliações na gestão de liquidez. Já na gestão de capital de giro, as empresas 

com faturamento entre USD 5Bi e USD 15Bi possuem as melhores médias. 

 

FIGURA 1 – MÉDIA DAS AVALIAÇÕES DAS POLÍTICAS DE GOVERNANÇA DE GESTÃO DE 
CAIXA. 

PERCEBE-SE QUE POLÍTICAS DE VISIBILIDADE DE CAIXA, E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

SÃO AS DUAS POLÍTICAS EM MÉDIA MAIS DESENVOLVIDAS ENTRE AS EMPRESAS 

MULTINACIONAIS ESTUDADAS. POR OUTRO LADO, CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

E IN-HOUSE BANK SÃO AS DUAS PRÁTICAS EM MÉDIA MENOS ADOTADAS. 

 

  

4.0
3.5

3.2 3.1

2.6 2.5 2.4
2.1 2.0
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FIGURA 2 – MÉDIA DAS AVALIAÇÕES POR INDÚSTRIA 

OBSERVANDO A MÉDIA DAS AVALIAÇÕES DAS POLÍTICAS DE GOVERNANÇA POR INDÚSTRIA, 

PERCEBE-SE QUE A INDÚSTRIA DE VAREJO E SAÚDE POSSUI A MAIOR NOTA, NA MÉDIA, EM 

GESTÃO DA LIQUIDEZ, ENQUANTO QUE TELECOM, MÍDIA E TECNOLOGIA POSSUEM A MAIOR, 

NA MÉDIA, NOTA EM GESTÃO DE CAPITAL DE GIRO. O SETOR PÚBLICO SE DESTACA POR 

POSSUIR AVALIAÇÕES MUITO ABAIXO DA MÉDIA DAS OUTRAS INDÚSTRIAS. 

 

FIGURA 3 – MÉDIA DAS AVALIAÇÕES POR TAMANHO DO FATURAMENTO 

NA MÉDIA DAS AVALIAÇÕES DAS POLÍTICAS DE GOVERNANÇA POR TAMANHO. PERCEBE-SE 

QUE, QUANTO MAIORES AS EMPRESAS, MELHOR É A AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO 

DE LIQUIDEZ. JÁ NA GESTÃO DE CAPITAL DE GIRO, AS EMPRESAS COM FATURAMENTO 

ENTRE USD 5BI A USD 15BI, EM MÉDIA POSSUEM AS MAIORES AVALIAÇÕES. 
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6.2 Análise de Valor das Práticas de Governança 

 

6.2.1 Análise da Correlação Canônica 

 

Avaliando os resultados das correlações canônicas foi identificada uma correlação 

positiva entre a combinação linear das variáveis relacionadas ao valor das firmas, e 

as combinações lineares das variáveis referentes às (i) políticas de governança 

voltadas para a liquidez (Tabela 6) e (ii) as voltadas para capital de giro (Tabela 7). 

Ou seja, de uma maneira global, quanto maior o valor da combinação linear do vetor 

formado pelos coeficientes das práticas de governança na gestão de caixa, maior 

será a combinação linear do vetor formado pelos coeficientes dos indicadores 

financeiros das empresas estudadas. 

Na correlação canônica é importante avaliar o sinal dos coeficientes da combinação 

linear. Coeficientes com sinais negativos precisam ser reduzidos para que o vetor da 

combinação linear se incremente. 

Contudo, alguns coeficientes não apresentaram os sinais esperados. Na Tabela 6 e 

na Tabela 7, esperava-se que a variável WACC Custo de Dívida, apresentasse sinal 

negativo, e que a variável de Concentração de Caixa (na Tabela 6) apresentasse 

sinal positivo, já a implementação de melhores práticas de gestão de caixa deveria 

reduzir o custo de dívida (Sengupta (1998) e Srinivasan e Kim (1986)). 

Na correlação canônica referente às variáveis de capital de giro, observamos que as 

variáveis relacionadas a Processamento de Pagamentos e a Processamento de 

Recebimentos são significantes e possuem o sinal esperado. As duas variáveis 

apresentaram também coeficientes mais altos que as variáveis anteriormente 

analisadas, indicando que possuem um efeito forte sobre os indicadores de valor.  
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Finalmente, os testes de significância mostraram que apenas a primeira dimensão 

de cada uma das correlações canônicas foi significante, com os valores de 0,4486 e 

0,4363, respectivamente. Isso indica que existe uma correlação entre os vetores 1 e 

2, mas que esta não é forte. Por conta dos resultados conflitantes foi necessária 

uma análise individual das variáveis através de regressões linear múltiplas.  

 

TABELA 6 – CORRELAÇÃO CANÔNICA – LIQUIDEZ 

A CORRELAÇÃO CANÔNICA ENTRE A COMBINAÇÃO LINEAR DO VETOR DE VARIÁVEIS DE 

GOVERNANÇA RELACIONADAS À GESTÃO DE LIQUIDEZ (VETOR 2) E A COMBINAÇÃO LINEAR DO 

VETOR RELACIONADO A VALOR DAS FIRMAS (VETOR 1) FOI SIGNIFICANTE E POSITIVA APENAS 

PARA A PRIMEIRA DIMENSÃO (CORRELAÇÃO DE 0.45), DEMONSTRANDO UMA CORRELAÇÃO 

GLOBAL FRACA ENTRE AS DUAS COMBINAÇÕES LINEARES. ADICIONALMENTE, CHAMOU A 

ATENÇÃO O FATO DAS VARIÁVEIS ROA E WACC NÃO POSSUÍREM SINAIS CONTRÁRIOS COMO SE 

ESPERAVA. O MESMO VALE PARA AS VARIÁVEIS SIGNIFICATIVAS DO VETOR 2, ONDE SE 

ESPERAVA O MESMO SINAL. DESSE MODO, FAZ-SE NECESSÁRIA UMA ANÁLISE VARIÁVEL A 

VARIÁVEL PARA IDENTIFICAR AS RELAÇÕES INDIVIDUAIS ENTRE AS VARIÁVEIS ESTUDADAS. 

Combinação Linear Vetor 1 Coef. P>|t| Combinação Linear Vetor 2 Coef. P>|t| 

ROA 0.06* 0.02 Visibilidade de Caixa -0.02 0.92 

Margem Ebitda 0.01 0.66 Concentração de Caixa -0.63* 0 

Ciclo de Conversão de Caixa 0.00 0.51 Investimento 0.74* 0 

Wacc - Custo de Dívida 0.32* 0 Previsão de Caixa 0.35* 0.11 

   Interco Netting -0.09 0.33 

   In-House Bank 0.11 0.26 

Correlações Canônicas: 0.45*  0.34  0.16  0.09 
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TABELA 7 - CORRELAÇÃO CANÔNICA – CAPITAL DE GIRO  

A CORRELAÇÃO CANÔNICA ENTRE A COMBINAÇÃO LINEAR DO VETOR DE VARIÁVEIS DE 

GOVERNANÇA RELACIONADAS À GESTÃO DE LIQUIDEZ (VETOR 2) E A COMBINAÇÃO LINEAR DO 

VETOR RELACIONADO A VALOR DAS FIRMAS (VETOR 1) FOI SIGNIFICANTE E POSITIVA APENAS 

PARA A PRIMEIRA DIMENSÃO (CORRELAÇÃO DE 0.44), DEMONSTRANDO UMA CORRELAÇÃO 

GLOBAL FRACA ENTRE AS DUAS COMBINAÇÕES LINEARES. ADICIONALMENTE, CHAMOU A 

ATENÇÃO O FATO DAS VARIÁVEIS ROA E WACC NÃO POSSUÍREM SINAIS CONTRÁRIOS COMO SE 

ESPERAVA. DESSE MODO, FAZ-SE NECESSÁRIA UMA ANÁLISE VARIÁVEL A VARIÁVEL PARA 

IDENTIFICAR AS RELAÇÕES INDIVIDUAIS ENTRE AS VARIÁVEIS ESTUDADAS. 

Combinação Linear Vetor 1 Coef. P>|t| Combinação Linear Vetor 2 Coef. P>|t| 

ROA 0.06* 0.03 Processamento de Pagamentos 0.84* 0.00 

Margem Ebitda 0.02 0.26 Processamento de Recebimentos 0.59* 0.00 

Ciclo de Conversão de Caixa 0.00 0.17 Centro de Serviços Compartilhados 0.05 0.69 

Wacc - Custo de Dívida 0.13* 0.08    

Correlações Canônicas: 0.44*  0.23  0.05   

 

6.2.2 Análise das Regressões Lineares Múltiplas 

 

Conforme descrito na seção 5.3 acima, os dois modelos utilizados para avaliar o 

impacto de cada um das variáveis associadas à governança na gestão de caixa no 

valor das multinacionais foram avaliados substituindo a variável Y por cada uma das 

variáveis escolhidas como indicadoras de valor. 

As regressões tiveram, de modo geral, um baixo R quadrado ajustado. Essa 

característica era esperada, já que as práticas de tesouraria são apenas alguns dos 

muitos fatores que afetam os indicadores financeiros das firmas. Contudo, os 

modelos forneceram importantes conclusões com respeito aos impactos das práticas 

de governança de gestão de caixa sobre os indicadores de valor nas multinacionais. 
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Em todas as regressões avaliadas, nos dois modelos, as variáveis estudadas 

apresentaram um VIF (Variance Inflation Factor) reduzido, inferior a 5, evidenciando 

a não ocorrência de multicolinearidade.  

Os resultados encontrados estão sumarizados na Tabela 8 e Tabela 9 abaixo. 

 

TABELA 8 - RESULTADOS DAS REGRESSÕES DE GESTÃO DE LIQUIDEZ  

A TABELA MOSTRA OS RESULTADOS DAS REGRESSÕES LINEARES MÚLTIPLAS PARA CADA 

UM DOS INDICADORES DE VALOR UTILIZADOS. CADA LINHA REPRESENTA UMA REGRESSÃO, 

SENDO QUE A COLUNAS CONTÉM A INFORMAÇÃO DOS COEFICIENTES CALCULADOS, O SEU 

RESPECTIVO P VALOR E O R QUADRADO AJUSTADO. OS COEFICIENTES SIGNIFICANTES COM 

10% DE CONFIANÇA FORAM MARCADOS EM NEGRITO. ENTRE OS RESULTADOS, OS 

SEGUINTES INDÍCIOS SE DESTACAM: (I) A RELAÇÃO POSITIVA ENTRE IN-HOUSE BANK, E O 

RETORNO SOBRE ATIVOS, (II) O EFEITO POSITIVO DAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO SOBRE 

A MARGEM EBITDA, (III) O EFEITO POSITIVO DAS POLÍTICAS DE PREVISÃO E 

CONCENTRAÇÃO DE CAIXA NA REDUÇÃO DO CICLO DE CONVERSÃO DE CAIXA E (IV) O 

EFEITO DE REDUÇÃO DO CUSTO DE DÍVIDA PROPORCIONADO PELA ADOÇÃO DE POLÍTICAS 

DE CONCENTRAÇÃO DE CAIXA. OS EFEITOS NEGATIVOS FICAM POR CONTA DO AUMENTO 

DO CUSTO DE DÍVIDA RELACIONADO ÀS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO E O AUMENTO DO 

CICLO DE CONVERSÃO DE CAIXA RELACIONADO AO IN-HOUSE BANK. 

Gestão de Liquidez Visibilidade 
de Caixa 

Concentração 
de Caixa 

Investimento Previsão 
de Caixa 

Interco 
Netting 

In-House 
Bank 

Adj 
R-sqr 

ROA Coef. 0.532 -0.337 0.122 0.424 -0.319 0.582* 0.058 

P>|t| 0.467 0.515 0.849 0.569 0.313 0.078  

Margem Ebitda Coef. 0.776 -1.331 2.072* 0.031 -0.602 0.020 0.087 

P>|t| 0.529 0.118 0.062 0.981 0.251 0.971  

Ciclo de 
Conversão de 

Caixa 

Coef. 0.153 -8.632* 3.657 -20.28* 2.178 9.220* 0.119 

P>|t| 0.981 0.069 0.572 0.003 0.459 0.003  

Wacc - Custo 
de Dívida 

Coef. 0.061 -0.590* 0.458* 0.324 -0.075 0.021 0.131 

P>|t| 0.778 0 0.018 0.157 0.431 0.831  
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TABELA 9 – RESULTADOS DAS REGRESSÕES DE GESTÃO DE CAPITAL DE GIRO  

A TABELA MOSTRA OS RESULTADOS DAS REGRESSÕES LINEARES MÚLTIPLAS PARA CADA 

UM DOS INDICADORES DE VALOR UTILIZADOS. CADA LINHA REPRESENTA UMA REGRESSÃO, 

SENDO QUE A COLUNAS CONTÉM A INFORMAÇÃO DOS COEFICIENTES CALCULADOS, O SEU 

RESPECTIVO P VALOR E O R QUADRADO AJUSTADO. OS COEFICIENTES SIGNIFICANTES COM 

10% DE CONFIANÇA FORAM MARCADOS EM NEGRITO. ENTRE OS RESULTADOS DESTACAM-

SE (I) A RELAÇÃO POSITIVA DAS PRÁTICAS DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS E COM A 

MARGEM EBITDA E COM A REDUÇÃO DO CICLO DE CONVERSÃO DE CAIXA, (II) O EFEITO 

POSITIVO DAS POLÍTICAS DE PROCESSAMENTO DE RECEBIMENTO SOBRE O RETORNO 

SOBRE ATIVOS E SOBRE A MARGEM EBITDA.  

Gestão de Capital de Giro 
Processamento 
de Pagamentos 

Processamento de 
Recebimentos 

Centro de Serviços 
Compartilhados 

Adj R-sqr 

ROA 
Coef. 1.469 1.729* 0.415 0.058 

P>|t| 0.19 0.038 0.386  

Margem Ebitda 
Coef. 3.088* 2.213* 0.430 0.056 

P>|t| 0.093 0.098 0.579  

Ciclo de Conversão de 
Caixa 

Coef. -19.480* -3.476 3.930 0.035 

P>|t| 0.094 0.655 0.413  

Wacc - Custo de Dívida 
Coef. 0.185 0.553* 0.296* 0.106 

P>|t| 0.589 0.027 0.046  

 

A variável de rentabilidade é positivamente impactada quando a empresa opta por 

possuir um In-House Bank e Processamento de Recebimento. Pela análise, há 

indícios de que a cada unidade de incremento na variável que representa o in-house 

bank implica em um aumento, em média, de 0,596 no ROA, enquanto que no 

Processamento de Recebimentos implica em um aumento, em média, de 1,72 no 

ROA. 

Este resultado está em linha com o previsto por Eije e Westerman (2002), que em 

seu estudo de multinacionais europeias, prevê um incremento no valor associado à 

criação de In-House Banks. Esse valor estaria associado à desintermediação dos 

bancos em processos de financiamento, alavancando o financiamento interno, 

porém não diretamente associado ao ROA. 
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A influência de Processos de Recebimento sobre a rentabilidade não foi identificada 

anteriormente na literatura, contudo os aspectos positivos de redução de custos 

transacionais e de eficiência nos processos de reconciliação são possíveis 

explicações para este fenômeno.  

Ao contrário do que foi observado em Wang (2001), as variáveis relacionadas 

gestão de liquidez tiveram pouca influência na rentabilidade. 

A variável de Margem Ebida foi impactada por três variáveis de forma significante. A 

variável que representa os processos de investimentos impacta positivamente a 

margem operacional em média em 2.07 por unidade de incremento, enquanto que 

as variáveis de Processos de Pagamentos e de Recebimentos impactam com um 

coeficiente em média de 3.09 e 2.21, respectivamente. 

Os benefícios de eficiência operacional relacionados aos processos de Pagamentos 

e Recebimentos eram esperados e estão em linha com diversos autores que 

relacionam essas práticas com a redução de custos transacionais (Srinivasan et al. 

(1990), Shapiro (1978) e Kim (1986)). Essa observação está em linha também com o 

encontrado na análise de correlação canônica, reforçando a importância dessas 

políticas na amostra analisada. 

A relação entre a adoção de políticas de Investimentos com a eficiência operacional, 

contudo, não é obvia já que receitas financeiras não afetam a Margem Ebitda. 

O CCC, como já foi descrito anteriormente (em 2.2), é um indicador amplamente 

utilizado para estudar a eficiência de caixa de uma empresa, sendo também um 

indicador de liquidez. Neste caso, quanto menor o ciclo, maior a eficiência. Neste 

teste, encontramos quatro variáveis significativas, sendo que três com o sinal 

esperado. 

As variáveis que representam Previsão de Caixa, Concentração de Caixa e 

Processos de Pagamentos tiveram os sinais esperados e com coeficientes 

expressivos, -8.6, -20.3 e -19.5 respectivamente. Por outro lado, a variável 
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representando in-house bank, também significativa, não apresentou o sinal esperado 

e teve um coeficiente de -9,2. 

A adoção de processos de Previsão e Concentração de Caixa foram associadas a 

melhoras na eficiência operacional e liquidez em diversos estudos (Srinivasan et al. 

(1990), Shapiro (1978) e Kim (1986), Srinivasan e Kim (1986), Lind, Bergstrom e 

Andersson (2007), Higdon (2011)), porém em nenhum dos estudos essa relação 

havia sido quantificada com base em uma ampla pesquisa com multinacionais. 

Uma possível explicação para a relação negativa do In-House Bank com o CCC 

seria um efeito colateral da centralização das operações na matriz, que segundo Eije 

e Westerman (2002) reduziria a flexibilidade e agilidade das subsidiárias. De fato, 

percebe-se na indústria uma resistência das subsidiárias em se integrarem a 

sistemas centralizados de tesouraria, essa resistência é em geral motivada pelo 

receio da perda de autonomia e flexibilidade localmente. 

Na avaliação do custo da dívida, também encontramos quatro variáveis com 

resultados significativos, contudo apenas uma possui um efeito positivo de redução 

do custo de dívida. 

A adoção de políticas de Concentração de Caixa teve uma contribuição positiva e 

significativa. Esse resultado era esperado, pois um dos efeitos mais relevantes 

nessas políticas é a promoção de fluxos de financiamento interno, onde empresas 

com sobra de caixa conseguem financiar as coligadas tomadoras. Esse fenômeno 

foi discutido por Higdon (2011), que verificou que as multinacionais buscam priorizar 

a adoção desse modelo e por Ricci e Vito (2000) que verificaram que essa é uma 

prática amplamente utilizada por empresas no Reino Unido. 

As variáveis de Investimentos, Processamento de Recebimentos, Centro de 

Serviços Compartilhados, apesar de terem apresentados resultados significantes, 

não possuem uma relação formal com o processo de formação do custo de dívida, já 

que tratam de aspectos de eficiência operacional. Não foi encontrada na literatura 

estudos suportando essa relação. 
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Chama também à atenção a ausência de evidencias relacionando as variáveis 

Visibilidade de Caixa e Intercompany Netting, duas práticas muito estudadas na 

literatura e de grande aceitação entre as empresas estudadas (Ver Figura 1). Esta 

característica precisa ser avaliada com cuidado, já que os benefícios indiretos da 

Visibilidade de Caixa, necessária para a implementação de diversas outras políticas, 

podem não ter sido capturados neste estudo. Esta característica também ficou 

demonstrada na avaliação de correlações canônicas. 

Regino (2010) focou na Visibilidade de Caixa como um fator chave na eficiência da 

gestão de liquidez, reforçando a importância desta prática. 

Srinivasan e Kim (1986) Eije e Westerman (2002) abordam aspectos positivos de 

redução de custo na adoção de processos de Intercompany Netting nas 

multinacionais, porém tampouco essa relação foi observada neste estudo. 

Comparando o resultado das regressões lineares com aqueles das correlações 

canônicas, percebe-se a confirmação de algumas análises. Nos dois casos, por 

exemplo, a relação de inversa entre Concentração de Caixa e Custo de Dívida – 

WACC se apresenta. Adicionalmente, as variáveis de Processamento de 

Pagamentos e Recebimentos aparecem com sinal positivo e significante nas duas 

análises realizadas. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho utilizou uma pesquisa realizada com 206 empresas multinacionais de 

32 países a respeito das suas práticas de tesouraria e analisou a relação que a 

governança na gestão de caixa possui no valor das firmas. Duas séries de 

processos relacionados à governança na gestão de caixa foram analisados, uma 

relacionada à gestão de liquidez e outra relacionada à gestão de capital de giro. 

A partir desta pesquisa, foi observado que as práticas de governança mais utilizadas 

pelas multinacionais consultadas foram Visibilidade de Caixa e Políticas de 

Investimentos, enquanto que as menos utilizadas foram Centro de Serviços 

Compatilhados e In-House Bank. Também se observou que os diferentes setores da 

indústria parecem ter níveis equivalentes de sofisticação na adoção de políticas de 

governança de caixa, com a exceção do Setor Público, cujas médias foram bem 

inferiores às das demais indústrias. Finalmente, observou-se que empresas com 

maior faturamento, na média, possuem melhores políticas de gestão de liquidez, 

mas não de gestão de capital de giro. 

As hipóteses testadas foram se a adoção de práticas de governança na gestão de 

caixa gera valor nas multinacionais. 

Para avaliar o valor agregado nas firmas, foram utilizadas como proxy indicadores 

financeiros que levam em conta três fatores: Rentabilidade, Eficiência Operacional e 

Custo de Dívida. 

Primeiramente o trabalho analisou se havia uma correlação global forte entre cada 

uma dessas séries de dados com a série de indicadores financeiros analisados. 

Essa correlação global entre as séries foi analisada através da utilização de 

correlações canônicas. Como resultado, encontrou-se que a correlação canônica 

para cada uma das duas sérias possuía apenas uma dimensão significante, 

apresentando, portanto, uma relação global não forte. 
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De modo a avaliar as correlações individuais entre cada uma das práticas de 

governança na gestão de caixa e os indicadores estudados este trabalho utilizou 

modelos de regressão linear múltipla adotando como variáveis de controle os dados 

de faturamento e de indústria das empresas estudadas.  

As práticas de governança de gestão de liquidez possuem efeitos estatisticamente 

significantes sobre os indicadores de valor analisados. Destacam-se (i) a relação 

positiva entre In-House Bank, e o Retorno sobre Ativos, (ii) o efeito positivo das 

políticas de Investimento sobre a Margem Ebitda, (iii) o efeito positivo das políticas 

de Previsão e Concentração de Caixa na redução do Ciclo de Conversão de Caixa e 

(iv) O efeito de redução do Custo de Dívida proporcionado pela adoção de políticas 

de Concentração de Caixa.  

Os dados analisados apontaram alguns efeitos negativos não esperados, como o 

aumento do Custo de Dívida relacionado às políticas de Investimento e o aumento 

do Ciclo de Conversão de Caixa relacionado ao In-House Bank. No primeiro caso, 

esse efeito pode ser explicado pelo baixo relacionamento existente entre as políticas 

de investimentos e custo de dívida, já que empresas que demandam crédito, em 

geral, não possuem excesso de caixa para investimentos. No segundo caso, essa 

relação pode estar relacionada à perda de flexibilidade nas subsidiárias geradas 

pelos In-House Banks. 

Com relação às práticas de governança de gestão de capital de giro, destacam-se (i) 

a relação positiva das práticas de Processamento de Pagamentos e com a Margem 

Ebitda e com a redução do Ciclo de Conversão de Caixa, (ii) o efeito positivo das 

políticas de Processamento de Recebimento sobre o Retorno sobre Ativos e sobre a 

Margem Ebitda. Alguns efeitos negativos também foram identificados, em especial 

sobre o Custo de Dívida, que foi relacionado com as práticas de Processamento de 

Recebimento e com Centro de Serviços Compartilhado. 

Chama a atenção que nos dados avaliados a política de Visibilidade de Caixa, que 

parece ser a mais utilizada entre as multinacionais, não apresentou efeitos 

significantes sobre os indicadores analisados. Uma possível explicação poderia ser 
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o efeito positivo indireto que esta importante política de gestão de caixa possui sobre 

as demais políticas, mas que não foi capturada neste estudo.  

Destaca-se também que a política menos utilizada, In-House Bank, possui efeitos 

positivos significantes sobre o ROA. Neste caso, as dificuldades para a criação 

desta estrutura (que exige muito planejamento, recursos e uma licença bancária) 

podem explicar a falta de uma utilização mais ampla da mesma. 

Por outro lado, um dos motivos pela escolha de Visibilidade de Caixa e Políticas de 

Investimentos para as políticas de governança mais adotadas pode ser justamente a 

relativa facilidade de se implementar tais práticas, viabilizadas pelos sistemas dos 

bancos globais.  

As conclusões relacionadas nas Tabela 8 Tabela 9 são de grande utilidade para 

empresas que buscam adotar políticas de governança de gestão de caixa, pois 

mostram como as mesmas podem influenciar o valor das empresas multinacionais. 

E sugerem que algumas dessas políticas poderiam integrar índices de governança 

corporativa, já que possuem influencia no valor das empresas. 

Finalmente, é importante mencionar algumas limitações do trabalho. A amostra é 

pequena e não foi feita uma análise do efeito escala. Os respondentes são grandes 

clientes multinacionais do banco organizador do questionário,.mas não foram 

escolhidos com rigor científico. Além disso, a amostra pode estar viesada já que os 

respondentes poderiam buscar influenciar o resultado da pesquisa sendo otimistas 

ou pessimistas em suas respostas. Outra limitação é o fato de estarem disponíveis 

as respostas de um ano apenas (2010), limitando o estudo a ser um “cross-section”. 

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se que seja realizada uma 

análise similar, porém considerando series temporais que mostrem a evolução dos 

indicadores com o passar dos anos. Assim, poderá ser analisada como a adoção 

das melhores práticas aqui elencadas se relaciona com os indicadores com o passar 

dos anos. Outra sugestão seria fazer uma análise fatorial para reagrupar as 

respostas da pesquisa de modo a criar índices de governança de gestão de caixa. 
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APÊNDICE I – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

Os quadros abaixo mostram as estatísticas descritivas relacionadas às respostas 

das duas categorias de perguntas da pesquisa.  

TABELA 10- ESTATÍSTICA DESCRITIVA - GESTÃO DE CAIXA LIQUIDEZ 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

A1_CASH_LIQ |       206    2.956763    .8023906        .88        4.5 

A2_CASH_POOL |       206    3.239372    1.256301          0          5 

   A3_INVEST |       206    3.504831    .9996921          0          5 

  A4_CASH_FF |       206    2.578696    .9027336          0       4.17 

A5_INTERCO~T |       199    2.449548    2.072629          0          5 

      A6_IHB |       200      1.9636    1.997968          0          5 

 

TABELA 11 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA - GESTÃO DE CAIXA CAPITAL DE GIRO 

   Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

    B1_TS_WC |       206    2.327005     1.23056          0       4.58 

 B2_PAY_PROC |       206    3.125894    .7553685        .33       4.61 

 B3_REC_PROC |       173    2.520867    1.051728        .75          5 

      B4_SSC |       155    2.137097    1.868048          0          5 

 

As tabelas abaixo mostram que, apesar da correlação positiva entre as variáveis 

(como era de se esperar, já que fazem parte da mesma categoria), as correlações 

não são altas a ponto de exigir a retirada de uma das variáveis (a mais alta é de 

0,35). 
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TABELA 12- CORRELAÇÃO DE PEARSON DA GESTÃO DE CAIXA – LIQUIDEZ 

  VARIABLE    |      A1       A2       A3       A4       A5      A6 

  A1_CASH_VIS |   1.0000  

 A2_CASH_POOL |   0.2784   1.0000  

    A3_INVEST |   0.3256   0.2022   1.0000  

   A4_CASH_FF |   0.3499   0.0791   0.2000   1.0000  

A5_INTERCONET |   0.1625   0.2532   0.1262   0.1428   1.0000  

       A6_IHB |   0.1801   0.2564   0.2197   0.0275   0.3513   1.0000 

 

TABELA 13 - CORRELAÇÃO DE PEARSON DA GESTÃO DE CAIXA – CAPITAL DE GIRO 

    VARIABLE  |      B1       B2       B3      B4 

     B1_TS_WC |   1.0000  

  B2_PAY_PROC |   0.1563   1.0000  

  B3_REC_PROC |   0.0336   0.1662   1.0000  

       B4_SSC |   0.0976   0.2309   0.0482   1.0000 

 

 


