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RESUMO

Este estudo teve como objetivo analisar o comportamento do investimento e

suas fontes de financiamento no Brasil, em tempos anormais, no período de 1990 a

1994.Sua elaboração partiu das teorias keynesianassobre a relação entre os setores real

e financeiro, explorando os conceitos de assimetria de informações e incerteza para

explicar o perfil do financiamento do investimento. As experiências internacionais

resenhadas servirampara criar uma referência de análisepara os resultados encontrados

no Brasil, a partir de uma amostra de 596 empresas cedida, pela SERASA. Além da

aplicaçãoeconométrica, foi também realizadoum estudo financeiro do comportamento

agregado dessas empresas. Os resultados, tanto do estudo financeiro quanto

econométrico, permi~ concluir que o financiamento interno, principalmente aquele

derivado da contração do capital circulante líquido, foi o recurso que possibilitou às

empresas se financiarem e investirem entre 90 e 94. Nesse sentido, conseguimos

mostrar o grau do racionamento de crédito praticado no Brasil e apontar os maiores

obstáculos à expansão do emprego e renda no curto prazo. Entre os obstáculos

destaca-se o baixo grau de intimidade entre tomadores e emprestadores de recursos,

resultante das limitaçõesdo formato institucional do sistema financeiro nacional.

Palavras-chaves: Investimento, financiamento, decisão, incerteza, surpres<l_.

potencial, assimetria, informação.



sUMÁRIO

página

APRESENTAÇÃO iii

EVIDÊNCIAS DA ECONOMIA BRASILEIRA PARA A REFLEXÃO TEÓRICA ; xi

CAPÍTULO 1 1

A DECISÃO DE INVESTIMENTO E A iNTERAÇÃO ENTRE OS SETORES

REAL E FINANCEIR.O 1

Introdução 1

Teorias do Racionamento de Crédito 3

Teoria Neoclássica 4

Teorias Keynesianas: Keynes e a Incerteza 5

Minsky: Crédito e Investimento 9

Abordagem Microeconômica : a decisão sob assimetria de informações 12

Abordagem Microeconômica: a decisão sob incerteza 19

A Informação e o Conflito entre Tomadores e Emprestadores 26

CAPÍTULO 2 38

RESTRIÇÕES FINANCEIRAS E OS MODELOS EMPÍRICOS 38

Introdução 38

A Teoria Neoclássica do Investimento 39

A Hipótese da Assimetria de Informações Aplicada à Teoria do Investimento .46

CAPÍTULO 3 68

A DECISÃO DE INVESTIR. E FINANCIAR NO BRASIL 68

Introdução 68

Os Tempos Anormais 71

Levantamento de Informações Financeiras e Metodologia 75

Questionário 78

Análise dos Resultados das Entrevistas 78

Desempenho Financeiro da Amostra Serasa 81

Complemento Analítico 89

CAPÍTULO 4 92

. INVESTIMENTO E CAPITAL CIR.CULANTE LÍQUIDO NO BRASIL, 1990-1994 92

Introdução :.~ 92 r- "\
Estudos recentes 93

Composição do modelo 95

Apresentação e Análise dos Resultados 100

CONCLUSÃO 109

BffiLIOGRAFIA 122 J

ANEXO A 132

ANEXO B 135

ANEXO C 146

/

1,\



LISTA DAS FIGURAS E DAS TABELAS

página

Figura 1 22

Figura 2 24

Figura 3 ~ 25

Tabela 1 vii

Tabela 3.1 Investimento Médio do Período 71

Tabela 3.2 Rentabilidade do Patrimônio Líquido (%) das Mil S.As 72

Tabela 3.3 Rentabilidade do Patrimônio Líquido das 596 Empresas (%) 72

Tabela 3.4 Origens e Aplicações de Recursos 73

Tabela 3.5. Capital de Circulante Líquido e Componentes 84

Tabela 3.6 Liquidez 85

Tabela 3.7 Endividamento 86

Tabela 3.8 Lucratividade 86

Tabela 3.8 Lucratividade (continuação) 87

Tabela 3.9 Geração Interna de Recursos 87

Tabela 3.10 Fontes de Curto e Longo Prazo 88

Tabela 3.11 Investimentos em Giro e em Imobilizado 88

Tabela 3.12 Pagamento de Dividendos e Financiamentos 89

Tabela 3.13 Fluxo de Caixa Descontado (DCF) - em unidades de Reais 9O

Tabela 3.14 Fluxo de Caixa Descontado (DCF) - milhares de reais 90

Tabela 4.1 Estimativa da Função Investimento Variável Dependente: Investimento Modelo 1 101

Tabela 4.2 Estimativa da Função Investimento em Capital Circulante e Investimento Total l 02

Tabela 4.3 Estimativa da Função Investimento - 2 Estágios 104

Tabela 4.4 Estimativa da Função Investimento - 2 Estágios 105

Tabela 4.5 Padrão de Financiamento das Empresas no Brasil- 1989/96 107

Tabela Al 132

Tabela A2 índice de Base Fixa da Produção Industrial (Base: média de 1991=100) 132

Tabela A3 Déficit Público Operacional (NFSP) (% Pffi) 132

Tabela A4 Rentabilidade do Patrimônio Líquido (%) das Mil S.As 133

Tabela A5 Rentabilidade do Patrimônio Líquido das 596 Empresas (%) 133

Tabela A6 Tarifa Média de Importação - todos o bens 133

Tabela A7 Remuneração nas aplicações e Custo Efetivo dos Empréstimos (% Real aa.) 133

Tabela A8 Indústria de Transformação 134 ....•

ii



APRESENTAÇÃO

Este trabalho trata da decisão de investimento e financiamento no Brasil, sob um regime

político econômico de grande incerteza e instabilidade. Logo, não pretende-se dar explicações a

longo prazo de como o investimento é caracterizado mas, identificar os aspectos críticos em

relação a suas fontes de financiamentos. O objetivo de identificar e discutir os aspectos críticos

das fontes de financiamento visa a responder duas questões fundamentais para a melhoria das

condições de crescimento e geração de renda: 1. Quais as formas de financiamento

recentemente utilizadas pelas empresas no Brasil? 2. Qual a importância dos mercados

financeiros na oferta de recursos às empresas?

É necessário reconhecer as causas das dificuldades em tomo do gasto de investimento.

A escola clássica pretensamente estabelecia um mecanismo automático para o investimento. Na

economia monetária descentralizada não existe nada que assegure que a demanda agregada seja

suficiente para adquirir a oferta criada em pleno emprego. Uma outra barreira à expansão dos

investimentos é o conjunto de restrições financeiras. No Brasil, especificamente, as restrições

impostas pela política econômica certamente se destacam, devido à administração da absorção

interna em função do desempenho da balança comercial, do risco de inflação e desequihbrio

orçamentário do governo, que tem disputado a poupança total com o setor privado. A política

comercial (abertura), acelerada em 1990, serviu tanto de estímulo aos investimentos

(modernização) como de restrição, porque reduziu o faturamento das empresas que se utilizam,

em sua maioria, de recursos próprios para investir.

Para responder às questões anteriormente colocadas, utilizaremos teorias de cunho

microeconômico, preocupadas em demonstrar como os agentes econômicos agem em relação à

escolha de projetos de investimento concorrentes e estudos empíricos que procuram identificar

as variáveis que financiam o investimento. A ação de escolha entre projetos requer a elaboração

de critérios objetivos que funcionem como um barômetro para o empresário. A abordagem

procura seguir a orientação pós-keynesiana para compreender e oferecer subsídios a políticas de

crescimento sem, contudo, desprezar as contribuições ortodoxas sobre o comportamento da

economia. É fundamental, no entanto, reconhecer que o contorno proporcionado pelo

conceito de economia monetária abre a possibilidade de discutir os fatores essenciais que

limitam o investimento no Brasil, como as restrições de financiamento.

Toda a ação de investir é marcada pela opção de aquisição de ativos que em princípio,
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devem promover a valorização da riqueza inicial A escolha por ativos fixos leva em conta

questões da expansão do capital sob duas políticas possíveis: 1. a maximização dos lucros; 2. a

expansão de mercados. Sendo essas decisões pertinentes à matéria de organização industrial,

não correspondendo diretamente ao intuito da investigação dessa tese, deseja-se identificar o

tipo de investimento, e não os movimentos promovidos pela concorrência nos mercados.

A ação de acumular riquezas, de acordo com Keynes,

is to produce results, or potential results, at a relatively distant, and sometimes at an indefinitely
distant date. Thus the fact that our knowIedge of the future is fluctuating vague and uncertain,
renders wealth a peculiarly unsuitabIe subject for the methods of the elassical economic theory.
(Keynes, I937a, p. 113)

Segundo ainda o autor,

The whoIe purpose of the accumulation of wealth is to produce results and provide for
contingencies at a relatively distant and unspecified date in an uncertain future. Thus any
economic models which elleges to expIain the accumulation of capital and economic growth in
the real world must be firmly based on explicit relationships between the uncertain future and
present economic behavior. (Keynes, 1937c, p.13)

A distância temporal entre a escolha e a verificação dos resultados é preenchida pelas

expectativas dos agentes que, no sentido autenticamente keynesiano, implica no

estabelecimento de uma crença sobre o estado das coisas no futuro, sobre o qual nada pode ser

dito, já que inexistem informações, A escolha do melhor projeto segue nesse caso uma

orientação subjetiva sintetizada pelo conceito de eficiência marginal do capital.' Versões

concorrentes, também keynesianas, preferiram a descrição das ações de escolha entre projetos,

com elementos mais palpáveis, abstraindo-se do conceito de incerteza e da aceitação de que os

mercados funcionam de modo imperfeito. As imperfeições seriam suficientes por si só para

causar efeitos inibidores ao gasto de investimento.

Tanto sob incerteza, quanto sob mercados imperfeitos, existem meios para que os

agentes balizem suas decisões. O processo de investimento, porém, exige uma interação entre

agentes que concorrem entre si, e que pertencem a setores diferentes e interdependentes, no

sentido de que seus respectivos sucessos e insucessos estão positivamente correlacionados. Os

agentes são, especificamente, financeiros e não financeiros. Toda decisão de investir que

necessite de financiamento externo estará estabelecendo uma conexão entre agentes financeiros

e não financeiros, não importando se o contexto é de incerteza ou de mercados imperfeitos; o

fato é que essa conexão ocorre sob a condição de elevado risco. Nesse sentido, transferência de

recursos financeiros para as unidades produtivas, para que estas possam realizar gastos além da
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poupança acumulada, nem sempre ocorrem com fluidez.

o investimento, nesse momento, ganha uma conotação comum aos setores financeiro e

não financeiro, pois, para o último significa a aquisição de ativos fixos de maneira direta e, para

o primeiro, de maneira indireta. O sucesso do empreendimento oferece aos dois a condição de

valorização da riqueza e incentivo a novos processos de investimento, enquanto o prejuízo

induz à redução dos preços dos ativos possuídos e desincentivos a novos investimentos e

financiamentos. A falta de confiança do setor financeiro, no desempenho do setor produtivo,

ef ou as condições legais de envolvimento entre as partes, definindo preferência e direitos sobre

os recursos para ressarcimento do emprestador no caso de insucesso do empreendimento,

tendem a limitar os investimentos às fontes próprias de recursos das empresas. Se por um lado

é necessário discutir as bases da decisão de investimento, baseada no cálculo probabilístico ou

na incerteza, por outro, não é satisfatório prescindir de estudos empíricos, porque eles

fornecem a prova estatística de que o relacionamento entre setores financeiros e não

financeiros não é perfeito, como supôs a teoria neoclássica.

Os modelos empíricos compreendem técnicas econométricas que explicam o

comportamento do investimento. O uso de modelos econométricos não é freqüente nos textos

sobre investimento de autores pós-keynesianos, mas serão úteis para reforçar suas

argumentações.

Portanto, o gasto de investimento deve ser compreendido em termos de sua gênese, ou

seja, ocorre em função de uma lucratividade esperada ou em função da política de crescimento

da empresa. Uma vez decidido, necessita ser financiado e nesse processo surgem os elementos

potenciais de desacordo com os emprestadores, porque, construídos segundo o pressuposto da

incerteza, tomam o investimento uma aposta e, segundo a noção de mercados imperfeitos, um

ri~co. Essa insegurança será captada pelos modelos empíricos.

(\
Considerando o aspecto prático da pesquisa, o período de 1990 a 1994 foi de gr'ànde. 'r

turbulência econômica e política, estimulando à questão específica, ou seja, como podem 0'5
\ '

modelos empíricos do' investimento auxiliar na compreensão do comportarnento do]
\ '!V

investimento no Brasil ? A outra face da mesma questão é : qual a importância do.
vi

financiamento próprio para o desempenho do investimento? •

Os modelos empíricos resenhados e discutidos têm uma função muito clara:
~ (testar aI \
I
I
I v
(
)
i
I
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relevância dos recursos próprios no financiamento do investimento. O modelo testado é uma

versão do acelerador, muito utilizado nos trabalhos empíricos neoclássicos. Os resultados

obtidos em outros países, comparados com o Brasil, confirmarão ou refutarão a relevância dos

fundos internos no processo de financiamento. Segundo as experiênciasintemacionais, a

explicação da escassez de liquidez deriva do problema da assimetria de informações. O formato

institucional dos sistemas financeiros é considerados apenas para separar as firmas com

diferentes graus de acesso a recursos. O teste da hipótese da assimetria não considera a

perspectiva histórica dos formatos dos sistemas financeiros e conduz seus resultados para

dirimir a importância da teoria neoclássica.

Uma vez identificadas as variáveis explicativas do comportamento do investimento para

o Brasil, necessita-se discutir se são similares a outras experiências e por quais razões.

A principal motivação deste trabalho nasceu de uma investigação empírica e ao mesmo

tempo histórica, de Bresser Pereira (1993), sobre a decisão do investimento em condições

econômicas convencionalmente entendidas como normais e em condições anormais. Qualquer

noção de normalidade ou anormalidade depende essencialmente de um padrão referencial que

informe, na média, a tendência de algumas variáveis. As condições econômicas entendidas

como normais são aquelas que correspondem às fases cíclicas da economia e para as quais a

teoria econômica tem um suficiente número de soluções concorrentes ou complementares,

oferecidas pelas abordagens teóricas ortodoxas e heterodoxas, ou clássicas e keynesianas, e suas

respectivas reformulações contemporâneas'. Por tempos anormais entendemos um profundo

desequilíbrio estrutural de uma economia, tal qual o período que caracterizou a economia

brasileira entre 1981 - 1994, para o qual a teoria econômica clássica e a keynesiana têm pouco a

dizer. As formulações da política econômica ficam reféns da anormalidade, porque os gestores

tomam decisões segundo a lógica do que supostamente seria o funcionamento normal dos

mercados, e os agentes decidem segundo um contexto todo particular, que os próprios gestores

nem sempre apreendem-,

Na investigação empírica que Bresser Pereira (1993) realizou, procurando comparar as

razões apresentadas pelos empresários em duas épocas diferentes (1970 e 1990) em relação aos

1 Refiro-me as formulações monetaristas oriunda dos economistas clássico, neokeynesianos a partir de Hicks, dos pós
keynesianos oriunda de Keynes, novos clássicos - uma radicalização do pensamento monetarista e finalmente os novos
keynesianos - oponentes dos novos clássicos oriundos dos neokeynesianos.

2 Sobre tempos anormais ver também Bresser Pereira, (1996), capo 12.
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fatores impeditivos à decisão de investir, observa-se que o autor caracterizou como normal o

estado da economia em 1970, e anormal em 1990, obtendo dos empresários respostas

antagônicas para as mesmas variáveis. Conforme mostra a tabela 1, as razões que levam as

empresas a não investir são muito diferentes nos dois momentos.

Tabela 1

Fatores que Levam Empresas a não Investir

1970 1990

• Elevada taxa de juros 24.6 53.2

• Baixa taxa de lucro esperada 75.4 79.0

• Insatisfatório nível de lucros passados 15.9 37.1

• Pessimismo quanto ao futuro próximo 53.6 74.2

• Ausência de incentivos governamentais 10.1 19.3

• Ausência de financiamento de longo prazo 20.3 9.7
Fonte: Bresser Pereira (1993).

Em 1970 a economia estava em crescimento, com o PIB expandido-se a uma taxa de

8,3% ao ano; em 1990 o PIB decresceu 4,3%; li taxa de juros real em 1970 era de 10% ao ano,

ao passo que em 1990 atingiu 25,25%; a taxa de lucro em 1970 foi de 20% em média, em 1990

negativa para a maioria dos negócios. Em 1989 o Brasil enfrentou, pela primeira vez, uma

hiperinflação e, por anos, uma inflação inercial Em 1990 a inflação anual foi de 1.476,6%. Em

1970, enquanto as expectativas em tomo da taxa de lucro eram em média 50% maiores que a

taxa de juros, não havia razão para que a elevação dessa representasse um impedimento à

decisão de investir, algo razoável, no entanto, em 1990, quando as perspectivas de negócios

frente a um cenário de transformação eram muito baixas e a taxa de juros muito elevada.

Assim, os juros passaram a representar, para a classe empresarial, uma restrição ao

investimento. Se em 1970 a taxa de lucro esperada explicava os motivos da decisão (teoria

clássica do investimento), em 1990 a taxa de juros era a variável explicativa (teoria neoclássica).

A grande diferença entre a taxa de lucro esperada pelos investidores com bom crédito e

a taxa de juros que eles deverão pagar, Bresser Pereira (1993) denomina de colchão amortecedor

(cushion pad). Este colchão amortecedor existe em tempos normais enfrentados pelos

empresários. Quando, em tempos normais, a taxa de lucro supera folgadamente a de juros, os
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empresários têm poucas razões para se preocuparem com a taxa de juros e VIce-versa,

deslocando, assim, para o segundo plano, a (in)disponibilidadede crédito. Já o mesmo não

acontece em tempos anormais, quando cai a taxa de retomo esperada e eleva-sea taxa de juros.

Segundo os resultados desse estudo, o pessimismo em relação ao futuro desempenho

dos lucros e o fraco desempenho no passado estabeleceramum quadro muito desfavorável ao

investimento; a ausência de financiamentoa longo prazo, embora sejanotável nos anos 80 e 90,

não é identificada como obstáculo; o quadro de respostas sugere que os empresários tinham

ciênciade que o financiamento para o investimento dependeriade recursos próprios.

Um aspecto desse estudo merece particular destaque, ou seja, o fato do contexto

histórico de anormalidade econômica deslocar a importância da taxa de lucro em favor da taxa

de juros, isto é, deslocar a importância da teoria clássica do investimento em favor da

neoclássica.Isso nos alerta quanto à capacidadeexplicativadas teorias em relação às evidências

face a um quadro de anormalidade.Se a taxa de juros passa a constituir um obstáculo à decisão

de investir, significa que os projetos de investimento não garantem a lucratividade esperada

para serem implantados. Logo, as variáveisque representam a liquidez (estoque e fluxos) não

deveriam ser importantes estatisticamenteem um estudo empírico para o Brasil. No entanto,

isso não se verifica para o caso brasileiro, como veremos, tomando duvidosa a explicação

neoclássica de que taxa de juros - custo de capital- é o único determinante do investimento

mesmo em uma situação de anormalidade.

Nesta tese explora-se a decisão de investir-financiar,com ênfase no segundo elemento.

A importância dessa decisão reside nas reduzidas perspectivas de lucro entre 1990e 1994, com

possibilidades de financiamento em sua maioria de curto prazo, a elevado custo e,

principalmente, em condições de incerteza acentuada pelos episódios políticos. O período é

marcado pela memória de experiênciasde ajustes econômicos implantados a partir de 1986,que

consistiram em mudanças de regras, contratos e convenções econômicas ao longo de cinco

planos econômicosê. A investigação consiste em identificar as formas de financiamento

praticadas pelas empresas, em um período posterior a essas reformas tido como crítico e de

transição, tanto na política quanto na economia. Esse cenário afetou decisivamente as

expectativas dos agentes na economia, especialmente dos emprestadores e tomadores. A

importância da identificação dos recursos utilizados para o investimento, no período de

3 Plano Cruzado I e II{l986); Plano Bresser (1987); Plano Verão (1989); Plano Color (1990).
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tamanha turbulência, justifica-se porque fornece importantes subsídios à discussão de como

alavancar o crescimento em uma economia com baixa capacidade de alocação de poupança.

Uma segunda motivação para esta tese originou-se do depoimento de Hirschman

(1984). Em sua experiência, enquanto economista do Federal Reserve Board, de 1946 a 1952,

ocupado em particular com o plano de reconstrução da Europa Ocidental, Hirschman dedicou-

se especialmente aos casos da França e Itália. Pôde assim retirar duas impressões: 1. não havia

sentido prescrever para os países destruídos pela guerra uma política ortodoxa que se limitasse a

deter a inflação ou fixar corretamente o câmbio; 2. as alternativas propostas por inovadores

preconizavam preceitos originais que rapidamente se converteram, por seu turno, em

excessivamente doutrinários. Mais tarde, enquanto conselheiro do Conse1ho Nacional de

Planejamento (do Banco Mundial) foi designado a orientar o governo colombiano sobre uma

estratégia de desenvolvimento. Contrariando as recomendações do Banco Mundial que

esperava por um plano global colombiano, definindo a taxa de investimentos, poupança

interna, taxa de crescimento e ajuda externa, Hirschman acreditava que a Colômbia não

precisava de um plano em escala menor do que foi aquele para a Europa. Procurou então

aprender sobre a racionalidade oculta que permeava o modo da América do Sul realizar seu

desenvolvimento, com inflação e desequihbrio. Para Hirschman os países subdesenvolvidos

têm necessidades de mecanismos de pressão ou de dispositivos de empuxo particulares para

emergir seu potencial. Segundo o autor,

Importa menos, pata promover (o desenvolvimento), encontrar combinações ótimas de
recursos e de fatores de produção do que revelar e mobilizar a seu serviço recursos e
capacidadesocultos,desperdiçadosou mal utilizados.(Hirschman, 1984,p. 92-93)

Se para os países desenvolvidos valia a máxima da teoria da maximização e otimização,

para os subdesenvolvidos a réplica da ortodoxia tinha seus limites. Os limites da universalidade

preconizada pela teoria ortodoxa não se restringiam apenas às diferenças estruturais entre

países, mas também às diferenças temporais quanto a seus processos de desenvolvimento. Os

dois estudos, respectivamente de Bresser Pereira (1993) e Hirschman (1984), envolvem uma

crítica à reflexão sobre a opinião convencional e destacam a importância de avaliar a economia

real de uma perspectiva diferente, segundo uma realidade entendida como absolutamente

normal, mas caótica para os padrões da lógica econômica. A predominância do elevado grau de

abstração teórica da microeconomia, especiahnente no que conceme à teoria do investimento,

provocou um efeito eclipse sobre as experiências históricas pertinentes a realidades particulares.

A capacidade, porém, de incorporar muitos elementos de uma realidade em um modelo não é
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adaptada à teoria microeconômica neoclássica, sobretudo porque é uma teoria arquitetada para

dar respostas objetivas e unívocas sob condições pressupostas por um modelo. Em relação a

essa teoria, pretende-se avaliar a extensão da aplicabilidade do seguinte suposto teórico: todo

investidor investirá sempre que a taxa de lucro esperada for superior à taxa de juros. Esse

suposto óbvio é condição para a decisão, em termos microeconômicos, para duas abordagens

antagônicas: neoclássica e keynesiana.

A teoria neoclássica enfatiza os juros, ou o custo de capital, como relevante à decisão de

investir; a teoria keynesiana corno a teoria clássica enfatiza a taxa de lucro esperada. Em termos

da decisão de financiamento pretende-se avaliar a extensão da aplicabilidade de um segundo

pressuposto: a existência de perfeita substituição entre as fontes de financiamento internas e

externas às firmas, Esse segundo pressuposto é aceito pela abordagem neoclássica e rejeitado

pela keynesiana.

Uma firma em um sistema econômico estável, com variáveis macroeconômicas em

equilíbrio e cujo único problema é o de decidir por um projeto de investimento dentre vários

concorrentes, coloca a relação financeira entre tomador e emprestador em um plano

secundário. Admitindo, portanto, uma situação de equilíbrio, pressupõe-se que a rentabilidade

dos ativos de longo prazo superam a rentabilidade dos de curto prazo, ou seja, é oneroso para a

firma manter uma elevada liquidez, preferindo a rentabilidade, investindo em ativos fixos seus

recursos disponíveis. Se o montante de recursos necessários supera os recursos acumulados a

firma recorre aos fundos externos para completar seu plano. Admitindo, então, os mercados

organizados em concorrência perfeita, a firma precisa apenas de projetos de investimento com

seu valor atual líquido positivo, ou, em outras palavras, que a taxa interna de retomo supere o

custo de capital para investir. Existe, nesse caso, acessibilidade a fundos externos em função da

organização dos mercados.

Em mercados de concorrência perfeita a informação é completa, no sentido' que é

simétrica e disponível a todos os agentes econômicos. A relação entre o tomador .e o

emprestador não é conflitiva, uma vez que existe informação sobre a futura taxa de retomo dos

projetos de investimento, permitindo que o financiamento ocorra sem restrições. Teoricamente,

em qualquer época estudada, essa relação deveria prevalecer.

Em oposição à teoria neoclássica, existem duas abordagens keynesianas. Os pós-

keynesianos opõem-se à condição de certeza envolvendo os agentes econômicos, propondo o
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conceito de incerteza. Os novos keynesianos, por sua vez, preferem a noção de mercados

imperfeitos ou incompletos - de informação assimétrica, nos quais a taxa de retomo de um

investimento é conhecida apenas pelo tomador e não pelo emprestador. De maneira geral, a

três vertentes teóricas estão objetivadas em mostrar que, diante de projetos com valor atual

líquido positivo, as firmas invariavelmente decidem investir. Como elas conseguem financiar-se

sem restrições (teoria neoclássica), e com restrições (teorias keynesianas), estas podem ou não

vir a representar um impedimento.

Supondo, porém, que as condições econômicas sejam tais que a firma esteja em um

sistema econômico caracterizado pela anormalidade, como a do período 90-94 no Brasil, com

instabilidade tanto no curto quanto no longo prazo, que a rentabilidade dos ativos de longo

prazo nem sempre supere os de curto, como explicar o comportamento da firma em relação ao

investimento e, o mais importante, como obter financiamento em condições econômicas

anormais? De acordo com as evidências apresentadas e discutidas por Bresser Pereira, 1993, é

possível duvidar, dado o g1:aude generalidade das teorias, do seu poder de explicação.

EVIDÊNCIAS DA ECONOlvfIABRASILEIRA PARA A REFIEXÃO
TEÓRICA

As alterações do contexto econômico e político constituem-se em insumos essenciais

para a investigação, tanto do comportamento do investimento, quanto do financiamento,

sobretudo quando o ritmo e o volume de investimentos passam a depender exclusivamente do

setor privado. A natureza da decisão na esfera privada é singular devido a sua sensibilidade às

condições econômicas futuras, as quais determinarão o sucesso de um empreendimento.

Contrastando com a decisão da esfera privada, a esfera pública coloca em movimento o

investimento definido pelas políticas de desenvolvimento, servindo inclusive de estímulo às

decisões empresariais privadas, uma vez que o gasto público é um dos componentes da

demanda efetiva. As expectativas futuras exercem, nesse caso, menos efeitos sobre os gastos

privados, corroborando para o clima de crescimento. Porém, em situações de rompimento com

os padrões de formação e expansão industrial conduzido pelo Estado, o investimento privado

perde seu escudeiro na determinação da lógica do mercado. Nesse momento, a decisão privada

revela sua sensibilidade, isto é, sua elasticidade em responder a situações favoráveis ou de

incubar projetos aguardando o momento mais propício. O início da década de 90 foi marcado

pelo completo redirecionamento da lógica do financiamento do investimento produtivo



privado, uma vez que a abertura comercial, implantada pelo governo Collor, não teve em

contrapartida a implantação de uma outra política, favorecendo o fortalecimento da indústria

nacional, muito menos uma política creditícia.Em que pese a ponderação sobre os beneficios

de uma política industrial e os custos de uma proteção ao mercado nacional, a constatação das

pressões impostas às empresas produtivas pela concorrência, mostra um desequilíbrio entre a

tentativa de estabilização e a manutenção da capacidade financeira das mesmas em um

ambiente de escassez de crédito, como o período 80-94. O rompimento com o padrão de

financiamento estatal e a ausência de uma intervenção que redefinisse o sistema de crédito no

Brasil,impuseram a continuação da forma de autofinanciamentodas empresas.

A temática do investimento no Brasil sempre foi discutida em conjunto com a política

de crescimento liderada pelo Estado, uma vez que esse gasto esteve sob a dependência das

decisões e formulações de planos de industrialização e desenvolvimento. O processo de

substituição das importações caracterizou-se exatamente pela formulação da política de

investimento voltada à construção do parque industrial brasileiro. Nesse sentido, a lógica de

financiamento, encetada até o final da décadade 80, conjugou a poupança externa e a estatal de

modo a financiar a expansão das atividades produtivas. A decisiva participação do Estado,

através da sua poupança e proteção ao mercado interno, combinada com poupança externa,

caracteriza uma forma de financiamento muito freqüente nos períodos iniciais do

desenvolvimento.

o investimento é resultado de decisões das empresas privadas, das corporações multinacionais,
das empresas estatais e do próprio Estado. Dependendo do estágio de desenvolvimento e da
estratégia de industrialização adotada, os investimentos poderão ser feitos predominantemente
por um ou dois desses agentes econômicos. Nos períodos iniciais de desenvolvimento, é muito
freqüente que o Estado e as empresas estatais assumam o papel no processo de investimento.
(Bresser Pereira, 1996, p. 80)

No caso brasileiro, a poupança externa e estatal foram vitais para o crescimento da

economia. É marcante, no entanto, a mudança do padrão de financiamento que vigorou na

década de oitenta em relação à década de 70. Nos anos 80, enquanto a poupança do setor

privado cresceu, a do setor público teve um comportamento contrário, retraindo-se. Nos anos

90, consolidaram-se as mudanças ocorridas na década anterior, na qual a participação do

Estado na poupança total foi negativa. Os investimentos que dependeram do governo, na

décadade 70, foram bastante reduzidos em 80 e somente se recuperam a partir de 95.

Nos anos 80, o Estado sepultou os planos de desenvolvimento e dedicou-se quase que

xii



exclusivamente às discussões sobre formulações de políticas de estabilizaçãoe ajuste estrutural.

O investimento, no entanto, perdeu a prioridade na esfera pública - coincidentemente com a

perda da capacidade de investimento do Estado e a fragilidadeda moeda, foi por outro lado

questão sempre decisiva às empresas, tomando-se questão estratégica a partir de 1990. A

economia, a partir dos anos 90, sofreu profundas mudanças, delineadas pelo ajuste fiscal,

abertura comercial e elevada taxa de juros, provocando efeito recessivo na economia,

marcadamente entre 1990 e 1992. A produção industrial do País, segundo dados do IBGE,

tomando por base a evolução do índice de base fixa, cai entre 1989 e 1992 cerca de 18,13%, e

8,71% entre 1989 e 1993, recuperando-se somente no ano de 1994, quando atingiu o mesmo

desempenho de 1989.

A indústria recuperou-se em 1994 a despeito da política de abertura comercial que

reduziu drasticamente as tarifas médias de importação. A abertura comercial, sendo utilizada

como instrumento de competição, pressionou a capacidade de autofinanciamento das

empresas, limitando os reajustes de preços dos produtos nacionais. Supondo que as empresas

precisassem de crédito para capital de giro ou para outras formas de financiamento, as taxas de

juros eram bastante elevadas.Para suportá-las havia necessidade de um processo inflacionário

duradouro, de modo que as empresas pudessem repassar a seus preços o custo daquele

financiamento. A tentativa das empresas, até a implantação da U.R.V., era de indexar seus

preços pelo indexador que apresentasse maior índice, tentando assim eliminar ao máximo o

custo financeiro do capital obtido. A abertura comercial limitou no entanto essa possibilidade.

Com os juros altos e disponibilidade de crédito somente a curto prazo, não havia muitas

alternativas para financiamento, seja para investimentos seja para capital de giro. O efeito

prático da política econômica entre 1990e 1994 foi de provocar prejuízos para as empresas. Os

prejuízos são verificados nas publicações especializadasem negócios. A taxa de lucro, para as

1.000 maiores S.A.s foi negativa entre 90-92. Utilizando-se de uma amostra de dados de 596

empresas (grandes, médias e pequenas), cedida pela SERASA, verifica-se o mesmo

desempenho, ou seja, que houve prejuízo para a amostra entre 1991-93. Segundo a revista

Conjuntura Econômica, através de sondagens conjunturais realizadasanualmente entre 90-94, a

principal fonte de recursos para financiar o investimento consistiu em lucros. Classicamente, o

estoque de recursos com que uma firma pode contar corresponde aos lucros e depreciação

acumulados. Os prejuízos reduziram o estoque de recursos de financiamento à depreciação. Os

prejuízos registrados pelas empresas de nossa amostra afetaram, portanto, significativamentea
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capacidade de investimento dessasempresas.

o sistema financeironão é organizado para oferecer créditos de longo prazo, sendo este

apenas possível pelo sistema do BNDES. Em termos macroeconômicos, o financiamento por

meio do mercado de capitais é insignificante. O auto financiamento foi, através de décadas,

independente da ação do Estado, vital enquanto fonte de recursos para as empresas. A

constatação da taxa de lucro negativa para o período 91-93, segundo a amostra SERASA,

elimina a hipótese de que a perspectiva de lucro tenha orientado qualquer decisão de

investimento. Sendo os lucros uma fonte de recursos importante para o financiamento, as

empresas naquele período não puderam contar com essa opção. Outras possibilidades de

financiamento, segundo dados da sondagem, como empréstimos de longo prazo, aumento de

capital, novas emissões e venda de ativos eram pouco relevantes.

Diante do cenário exposto, os objetivos desta tese consistem em investigar os motivos

que levaram as empresas da amostra obtida da SERASAa investirem e com que recursos. Em

que pese a importância do relacionamento entre o mercado de crédito e de capitais com as

firmas, é pouco relevante a obtenção de fundos externos para o financiamento das empresas.

Isso pode significar,por um lado, uma forte evidênciado racionamento de crédito existente na

economia brasileira, ou uma indesejabilidade das empresas em financiarem-se naquelas

condições. A teoria econômica ensina que o investimento só ocorre enquanto o retomo do

investimento for maior do que o custo do capital. De acordo com Bresser Pereira (1993), em

tempos normais, a diferença representada pelo cushionpad entre as taxas de lucro e juros toma

as variações na taxa de lucro esperada o fator determinante da decisão de investir. Por outro

lado, segundo as evidências,como explicar a decisão de investir diante do prejuízo das firmas

da amostra SERASAem três dos cinco anos, e um cusbion pad invertido, ou seja, uma diferença

muito grande das respectivas taxas de lucro e juros favorável a última? Em tempos anormais,

Bresser Pereira demonstrou que os juros têm maior relevância para os empresários. Não

explicou, porém, porque investiram com taxa de lucro esperada negativa. E no entanto o

fizeram. Por que? Se o crédito fosse mais acessível.ou os juros mais baixos, teriam investido

mais?

A década de noventa é marcada por choques de modernidade na administração -

reengenharia e, em particular, na produção. A imposição de certificados como das ISO forçou

as empresas a investirem em qualidadee eficiência,dispensando novos objetivos. Essa questão
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merece especial atenção uma vez que a produtividade na economia aumenta significativamente

a partir dos anos 904. Discutir, portanto, o financiamento na economia brasileira, tem sua

importância na medida em que a competição externa combinada com a recessão reduziu a

capacidade de geração de recursos das empresas.Nesse contexto, a discussãoseguirá em tomo

das possibilidadesencontradas pelas firmaspara financiaremsuas relações com as evidênciasde

práticas financeirasde empresas em outros países.Nossa justificativapara o estudo consiste na

crença de que, compreendendo a prática de financiamento das firmas em condições tão

adversas como a do período. 90-94, é possível viabilizar uma taxa de expansão dos

investimentos em condições normais se observadas as características e os aspectos do

financiamento predominante. Um fato inexorávelda economia brasileiraé que, embora Bresser

Pereira (1993) tenha mostrado a relatividadeda taxa de lucro e de juros, o financiamento de

qualquer investimento no Brasildependeu em muito dos lucros auferidos.

A realização desta tese seguirá a seguinte estrutura. O primeiro capítulo contém uma

discussão sobre o conceito de informação (simétrica e assimétrica), risco e incerteza. Os três

elementos são responsáveis pela secular discussão se o futuro pode ser previsível ou não.

Independente da resposta, o que importa é a estruturação de modelos que irão discutir como os

agentes decidem, em função de quê e como se financiam. Os modelos que nos referimos são:

neoc1ássicose keynesianos, sendo os últimos divididos em pós e novos keynesianos. Pretende-

se de maneira sintética apresentar a estruturação microeconômica desses modelos e seus

fundamentos.

No segundo capítulo apresenta-se a trajetória da teoria do investimento, a partir das

contribuições neoclássicas até as keynesianas, preparadas adequadamente para demonstrar

como, em cada momento dessa trajetória, as evidências favoreceram ora neodássicos, ora

keynesianos. A preocupação é resenhar as contribuições para dar uma dimensão da amplitude e

iinportância da teoria do investimento, que uniu hipóteses diversas e contraditórias para

explicar as flutuações da variávelresponsávelpelo comportamento da demanda efetiva.

Os estudos escolhidos foram selecionadossegundo a similaridadedas hipóteses testadas.

Assim, por exemplo, no caso dos neoclássicos,a hipótese a ser testada era que, na possibilidade

de acesso irrestrito a fundos externos para financiamento, o custo de capital consistia no

principal determinante do investimento. Em tal situação, a política econômica teria a orientação

4 Ver Bresser Pereira, (1996), p. 92.
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de (des)favorecer o investimento através das variáveis que eram responsáveis pelo custo de

captação de recursos. Estudos contemporâneos, divergentes daquela posição, esforçaram-se em

mostrar que as variáveis que representavam a liquidez eram de fato restrições. O insucesso dos

últimos frente aos neoclássicos foi de grande valia para os estudos keynesianos que passaram a

demonstrar que as variáveis de liquidez eram mais importantes na explicação do gasto de

investimento do que o custo de capital, e que havia necessidade de se alterar o pressuposto do

perfeito acesso a fundos externos, uma vez exauridos os fundos internos às firmas, O conceito

de firma representativa era inadequado à hipótese da assimetria de informações que provocava

uma hierarquização entre firmas ria preferência dos emprestadores.

Diante desse quadro será possível deduzir que a teoria neoclássica ignorou a relação

entre emprestadores e tomadores de recursos, enquanto os keynesianos a valorizaram. A fluidez

do crédito de curto e longo prazo necessitou, em muitos países, de intervenção do Estado para

que um volume maior de financiamento fosse ofertado ao setor produtivo.

A relevância estatística das evidências está servindo, nestes estudos, para provar que a

hipótese das informações assimétricas em diversos países compreende uma realidade ampla e

geral. Contudo, essa é uma questão de interpretação, porque afirmar que as relações

econômicas entre agentes estão pautadas pelo problema da assimetria de informações é

arbitrário. As estatísticas poderiam ser utilizadas para defender outro tipo de hipótese, como

veremos.

No terceiro capítulo, investigamos o desempenho econômico-financeiro das empresas

da amostra SERASA, de maneira a ilustrar como foram geridos os recursos no período 90-94.

Além de procurar inferir sobre o comportamento financeiro das empresas, realizamos 14

entrevistas para conferir os procedimentos gerenciais, incorporando informações qualitativas ao

trabalho. No quarto capítulo, formulamos um modelo econométrico para o investimento no

Brasil que, analogamente aos resultados empíricos do capítulo segundo, permitirão a

comparação com as fontes de financiamento do investimento de outros países.

O estudo conduz a uma dúvida sobre a relevância estatística dos fundos internos, como

prova da hipótese das informações assimétricas, questionando se não pode servir como uma

indicação de que a incerteza predomina no âmbito das decisões de investir.
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CAPÍTULO 1

A DECISÃO DE INVESTIMENTO E A IN1BRAÇAO ENTRE OS
SETORES REAL E FINANCEIRO

INTRODUÇÃO

o exame das relações entre os setores real e financeiro constitui uma longa trajetória do

pensamento macroeconômico em estabelecer os principais determinantes da atividade produtiva.

De acordo com Gertler (1988), que sintetiza diversas contribuições em tomo dessa temática, Fisher

(1933) dedicou-se à questão, examinando a severidade da depressão de 1929, como resultado da

performance dos mercados financeiros. Keynes, embora não tenha se ocupado exclusivamente da

questão financeira na Teoria Geral (1936), ao elaborar a teoria do investimento destacou a

importância do estado de confiança. Os componentes do estado de confiança são as respectivas

crenças dos tomadores e emprestadores de recursos que determinam o volume de crédito a ser

liberado para o investimento. Na argumentação de Gertler (1988) a Teoria Geral e a súa posterior

interpretação elaborada pela síntese neoclássica, minimizaram e ofuscaram a compreensão das

relações entre os setores financeiro e real. Especificamente,

These papers (e.g.Hicks 1937, Modigliani 1944) diel, however, stress the indirect connection between
financiaI markets and real activity resulting from Keynes's liquidity preference theory. By doing so,
they shifted the emphasis to money as the financiaI variable most rdevant to aggregate economic
behavior. (Gertler, 1988, p. 562)

Friedman e Schwartz (1963), contrapondo-se aos Keynesianos, tomaram-se o comerstone do

Monetarismo. Estudando os mecanismos monetários, os autores enfatizaram a importância central

da moeda e, em conseqüência, desconsideraram a importância de outros aspectos financeiros do

sistema. (Gertler, 1988, p.562)

A ê~fase das relações financeiras com a atividade agregada recebeu uma destacada

elaboração de Gurley & Shaw (1955). Os autores empregaram seus argumentos de modo a explorar

o papel dos intermediários financeiros na determinação da atividade econômica, em países

desenvolvidos e subdesenvolvidos, contrapondo seus respectivos setores financeiros e a eficiência

da intermediação do crédito. Posteriores desenvolvimentos, como Tobin & Dolde (1963), Kuh &

Meyer (1963), Minsk:y (1975), Kindleberger (1978) e Tobin (1975) apud Gertler (1988) descreveram
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como as crises financeiras afetam decisivamente a atividade produtivas. No entanto, o teorema de

Modigliani & Miller - MM (1958 & 61) ignorou a possibilidade da interdependência entre os setores

real e financeiro. A força desse teorema, aliada à revolução metodológica, iniciada nos anos 70,

praticamente ignorou os trabalhos dos keynesianos tradicionais e dos pós-keynesianos quanto às

relações financeiras e atividade econômica. A estilização aos moldes do modelo Arrow-Debreu, o

conceito de firma representativa e o cálculo intertemporal para otimização das preferências

predominaram em relação aos estudos anteriores e contemporâneos. A relação que se estabeleceu

entre setor real e financeiro limitou-se à relação moeda - produto. Assim,

The widespread use of vector autoregressions to analyze macroeconomic time series sbifted the
focus back to money as the key financial aggregate. (Gertler, 1988, p.566)

Akerlof (1970) instituiu um importante argumento para denotar a relevância do setor

financeiro na determinação da atividade produtiva. O artigo de Akerlof analisa o efeito da

assimetria de informações entre compradores e vendedores. Especificamente, Arkelof argumenta

que

Since market prices reflects buyers perceptions of the average quality of the product being sold,
sellers of low quality goods (lemons) will receive a premium at the expense of those se11ing high
quality goods. This distortion in tum will affect the levd of market activity; some high quality sellers
will stay out of the market, and possibly enough to preclude the market from opening. (Gertler 1988,
p.569)

A partir desse argumento formalizaram-se muitos estudos com o objetivo de estruturar os

micro fundamentos das imperfeições em outros mercados, como o de crédito e de capitais e seus

efeitos sobre a atividade produtiva. As relações entre o setor real e financeiro são estabelecidas com

base no funcionamento imperfeito dos mercados. Contrário à noção de imperfeição, Minsky (1975)

explorou a relação entre tomadores e emprestadores de recursos no contexto da incerteza. A

formação das expectativas sua confirmação ou desapontamentos configuram o estado de

instabilidade endógena do sistema. A volatilidade das expectativas dos empresários do setor

produtivo e financeiro é a base dessa instabilidade.

Minsky e Arkelof desenvolveram abordagens macro e microeconômica, respectivamente,

para explicar o comportamento do sistema econômico e que serão utilizadas para desenvolver

nossos argumentos neste capítulo.

5 Tobin, James, e Dole, W. (1963). "Wealth, Liquidity and Consumption." In Consmner Spending and Monetary Poliçy: Tbe
Linkages, Monetar:y Conference Series 5, pp.99-146. Boston:Federal Reserve Bank of Boston. Kindleberger, C. (1978).
Manias, Pank and Cmsbes. Basics Books. Tobin, J. (1975). Keynesian Moldes of Recessions and Depressions. Amtrican
Economit: Review ,65, May.Citados in Gertler, M. (1988) op. cit
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TEORIAS DO RACIONAMENTO DE CRÉDITO

Davis (1995) e Goodhart (1989) apresentam uma clara definição sobre a questão do

racionamento de crédito. Segundo os autores a disponibilidade de crédito não é ilimitada. O

racionamento ocorre de três maneiras: 1. racionamento através de preço (price rationin~; 2.

racionamento com desequilíbrio (diseqllilibrillmqllantity rationin~; 3. racionamento com equilíbrio

(eqllilibrillmqllantity rationin~.

O primeiro caso é administrado através da taxa de juros que regula a oferta e a demanda por

crédito. No segundo caso existe um excesso de demanda por crédito, no sentido de que entre os

potenciais tomadores de crédito não devem existir aparentemente diferenças, mas somente alguns

recebem empréstimos. Esse tipo de racionamento deve-se a algum controle governamental sobre o

mercado e não propriamente a um esforço para selecionar clientes por parte dos bancos. O terceiro

caso, o mais estudado, é quando os emprestadores não desejam conceder liquidez para todos os

tomadores. O racionamento deve-se essencialmente a características que cercam o contrato de

empréstimos, nas condições criadas pela hipótese das informações assimétricas. Primeiro,

tomadores conhecem mais sobre os projetos do que os emprestadores, e os últimos não podem

controlar todos os aspectos do comportamento do tomador>.

O termo racionamento não faz muito sentido para a teoria neoclássica, porque a estrutura

da teoria trata das relações de troca em mercados sob concorrência perfeita. Em relação ao

mercado de crédito, o teorema 1\1M propunha que uma firma poderia obter recursos para investir

sem custos adicionais ou punitivos, derivados de um risco maior devido a sua alavancagem. Para

1\1M, as decisões de investir independiam das condições de financiamento. Entre os tomadores de

créditos e os emprestadores haverá a taxa de juros regulando tais quantidades. O essencial, no

entanto, consiste no pressuposto de que o conhecimento acerca do comportamento previsto de

variáveis como a taxa de retomo é detido simetricamente entre os participantes do mercado. Além

dessa característica, o conceito de incerteza é traduzido para uma condição menos radical, na qual o

cálculo permitirá a ação dos agentes no que conceme às decisões de longo prazo, tal qual a do

investimento.

O financiamento do investimento, segundo o comportamento dos emprestadores e

tomadores de recursos, é o objeto de interesse. Para a teoria neoclássica, as relações entre as duas

classes de agentes econômicos (tomadores e emprestadores), que por definição têm interesses

6 Goodhart (1989) e Davis (1995) discutem amplamente as características dos três casos de racionamento de credito.
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contrários, dá-se através da fixação dos preços (taxa de juros) dos recursos, (no caso dos fundos

emprestáveis) em equilíbrio, Uma vez detenn.inadas as condições de equilíbrio, não há motivos para

a investigação sobre o comportamento dos agentes. O equilíbrio é uma posição segura que permite

com certeza a valorização do capital empregado.

TEORIA NEOCLÁSSlCA

Para a escola neoclássica, não faz sentido a expressão: decisão de investir, uma vez que o

agente econômico sempre maximiza a sua utilidade. Sua teoria do investimento estabelece um elo

entre a teoria da firma e a estrutura ótima de capital. Os postulados da abordagem neoclássica são,

de acordo com Gordon (1992), os seguintes: 1. Os indivíduos adquirem somente ativos financeiros,

enquanto as corporações, ativos produtivos; 2. cada corporação maximiza o valor de mercado das

ações de seus acionistas; 3. o valor da corporação é independente das decisões de seu

financiamento, ou seja, da estrutura de capital e da política de dividendos; e 4. as oportunidades de

investimento que uma corporação terá no futuro são independentes de seus planos de

investimentos e de outras decisões.

As firmas, para adquirirem ativos fixos, consideram o valor econômico do investimento

pretendido. O valor econômico de um investimento consiste no total dos lucros estimados,

descontados a uma certa taxa de juros. Segundo Vickers,

Given the market rate interest, and given the ability of both the firm and its individual owners to
borrow at that rate, the only tbing the firm's managers need worry about is the maximization of the
present value of the future expected revenue stream of the firm. (1987, p.54)

O cálculo do valor presente dos lucros necessariamente exige um instrumental

probabilístico, a partir do qual a firma irá optar entre projetos de investimento que, segundo uma

relação risco-retomo, maximize sua utilidade. A firma deve, portanto, descontar os lucros previstos

com base no custo de capital. A questão se resume em escolher projetos de investimento que

apresentem a maior taxa de retomo. O custo de capital é formado no mercado financeiro e

representa o prêmio exigido pelos investidores para emprestarem uma soma monetária. Esses

investidores organizam suas carteiras de maneira a maximizar suas utilidades, arbitrando entre o

risco e retomo. Considerando os mercados financeiros organizados em concorrência perfeita, a

existência da simetria de informações entre os participantes assegura que a taxa de juros regule a

oferta e a demanda de fundos emprestáveis. Basta à firma escolher projetos de investimentos que

maximizem seu valor econômico. A firma, portanto, não tem sobre o que decidir mas somente

executar determinados projetos de investimento. Quanto ao mercado de crédito local, onde a firma

consegue os fundos externos, estando organizado em concorrência perfeita, o mesmo é alocado
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eficientemente, refletindo o pleno conhecimento dos agentes econômicos de todas as informações

relevantes para a determinação dos preços dos títulos. A demanda e oferta de crédito são reguladas

pela taxa de juros. O equilíbrio é alcançado quando a demanda de crédito é atendida pela oferta, a

uma dada taxa de juros.

A interação entre os mercados de crédito e do produto, segundo os keynesianos, conflita

com a posição neoclássica. Tanto os pós quanto os novos keynesianos discordam que o acesso ao

crédito seja irrestrito. Para ambos, as firmas encontram problemas de liquidez, apesar de terem uma

concepção diferente sobre a incerteza e o cálculo econômico. Na teoria neoclássica, as informações

simétricas tomam a taxa de retomo do investimento conhecida, fazendo com que os emprestadores

ajustem seus riscos àquela taxa, liberando a liquidez necessária para que o financiamento ocorra.

A primeira oposição, em termos históricos, a essa perfeita mobilidade de recursos, foi feita

por Keynes. Mais tarde, os novos keynesianos exploraram o conceito de mercados imperfeitos, no

sentido de que a disponibilidade de informações é restrira, ou seja, não existe interesse dos agentes

em revelar as informações sobre seus negócios. Em relação aos projetos de investimento, os

tomadores de recursos não estariam dispostos a informar qual a taxa e retomo dos projetos de

investimento para os quais estão demandando recursos. O conflito entre tomadores e

emprestadores não é resolvido através da fixação do preço de equilíbrio, mas da restrição às

quantidades emprestadas. Porém, o cálculo do retomo de um investimento continua a ser definido

objetivamente. Apenas o desconhecimento dos emprestadores sobre essa taxa é suficiente para

gerar o racionamento. Para os pós-keynesianos a impossibilidade de conhecer as taxas futuras

consubstanciam o conflito entre tomadores e emprestadores. O aspecto comum a esses

keynesianos reside na impossibilidade de conhecimento sobre a verdadeira taxa de retomo de um

investimento. Os fundos externos deixam de constituir um estoque disponível a qualquer preço

para se tomarem limitadamente disponíveis, impedindo a taxa de investimento desejada de ser

alcançada. Os dois fundamentos, diferenciados em relação à teoria neoclássica, incerteza e

assimetria de informações, formam os pilares da moderna teoria do investimento.

TEORIAS KEYNESIANAS: KEYNEs E A INCERTEZA

O conceito da incerteza tal, qual definiu Keynes (1937), implica na impossibilidade do

indivíduo inferir estatisticamente sobre o futuro, devido à ausência de informações. Os agentes

econômicos, segundo Keynes, procedem de acordo com um comportamento orientado pelo que

eles encaram como racional diante do mundo real, mas onde tal racionalidade está limitada à

quantidade de informação disponível. Diante da ausência de informações quanto ao futuro, os
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indivíduos empregam convenções, comuns a determinados grupos de agentes econômicos. (Dow

1985, p.99-100) As conseqüências das ações implementadas não são passíveis de previsão; são, por

outro lado, reflexos da lógica humana, que

consists of the analysis of certain useful mental habits by means of which the human mind uses the
information supplied by perception, memory and other channels to achieve knowledge. (Barrêre,
1988, p.114)

Com essa filosofia Keynes, abordando um dos aspectos mais importantes da atividade

humana, a acumulação de riqueza, apontou que algumas vezes estamos intensamente preocupados

com as conseqüências dos nossos atos, principalmente aqueles relacionados à noção de riqueza. A

motivação de acumula-las, praticada pelos agentes econômicos, depara-se com a necessidade de

avaliar as informações escassas, frente ao futuro incerto, sendo que este último aspecto

desempenha função essencial em relação à acumulação. Como incerteza Keynes esclareceu:

I do not mean merdy to distinguish what is known for certain from what is only probable. The game
of roulette is not subject, in this sense to uncertainty; the sense in which I am using the tenn is that
in which the prospect of a European war is uncertain, or the price of copper and the rate of interest
twenty years hence, or obsolescence of a new invention or the position of private wealth owners in
the system in 1970. About these matters there is no scientific basis on which to form any calculable
probability whatever. (Keynes, 1937b, p.114)

A inexistência de bases racionais para previsão, no esquema de Keynes, desempenhou um

papel sobre o qual o autor ofereceu uma resposta objetiva quanto às bases que os agentes usavam

para agir. A ação do empresário afeta a atividade econômica, o nível de emprego e, por fim, a renda

gerada. O âmbito em que as decisões são tomadas não permite, como regra geral, a possibilidade de

reversão (a não ser com um custo demasiadamente elevado). A implementação da decisão afeta o

nível de atividade econômica, porque a classe empresarial tem o poder de alterar o nível de

atividade econômica em função da forma escolhida de acumular suas riquezas. Tais formas de

acumulação de riquezas não geram resultados imediatos. Os resultados efetivos pertencem ao

tempo futuro e não há lógica matemática, segundo Keynes, que informe ou assegure frutos futuros

para a classe empresarial. (Davidson, 1978)

Como mostra Vickers (1987) o indivíduo, no momento da decisão, não escolhe

between what exists or between probability distribution of what will exist, as though future possible
outcomes are determined by a random generating device that churns out the results of replicable acts
and experiment. Rather choice creates history (p.7).

Segundo Vickers (1987) a escolha é entre resultados que o agente,

hold out before them skeins of possible outcomes constructed in the imagination of the person
choosing, skeins of imagined outcomes that are constrained to what the individual recognizes as
possible (Vickers, 1987, p.7).
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No contexto de incerteza, decisões com resultados no futuro estão reduzidas ao realismo

das expectativas dos agentes. Nesse realismo, o agente considera que suas decisões estão sob a ação

do tempo, e durante esse intervalo, como coloca Shackle (1966), há sempre uma suposição em

relação à situação futura, desconhecida por não exisitirem informações a respeito. Knight (1971),

muito antes de Keynes, argumentou que qualquer ocorrência é tão singular que não há outras, ou

um número suficiente, que permitam tabular ocorrências iguais o bastante para formar uma base

para qualquer inferência de valor sobre quaisquer probabilidades reais para o caso em que se está

interessado. Esse é o caso que se aplica para as maiorias das condutas e não somente às

empresariais. (p. 226)

o capítulo 12 da Teoria Geral, "O Estado das Expectativas de Longo Prazo", conecta a

incerteza às decisões de investimento. A compreensão do conceito da incerteza e seu respectivo

uso, segundo a lógica fundamental, que aceita o conhecimento como algo criado no processo

interativo das relações econômicas, impede o uso de artificios na observação prospectiva do futuro,

o qual se caracteriza pela ausência de informações.

Interpretações concorrentes e predominantes em economia, que ignoram a incerteza como

uma condição relevante para a decisão de investir, aplicam artificios estatísticos, empenhados em

caracterizar o comportamento racional como sinônimo de uso da lógica matemática. Um

esclarecimento quanto a essa tentativa, é feito por Vicarelli (1988). A citação de seu texto auxilia os

propósitos neste trabalho de diferenciar de maneira acentuada a utilização da informação em um

contexto CTgodice em um non-e'l,odic'. No primeiro contexto prevalece a noção de risco; no segundo,

por sua vez, prevalece o da incerteza.

As decisões econômicas,

have to be taken, not in a context of risk as in the case of repeated trials where probabilities can be
calculated on the basis of frequencies, but rather in a context of uncertainty, characterized by scarcity
of infonnation human logic can thus help us in understanding the mechanisms which together go to
determine the state of confidence, that is to say thecomplex of conditions to which economic actors
attach fundamental importance in their decision. (Vicardli, 1988, p. 115)

Tradicionalmente a teoria neoclássica baseia-se no risco, que difere do conceito de incerteza

devido à possibilidade de mensurar o(s) resultado(s) de uma ação no futuro, determinando o quão

provável ela é. O risco, definido pelo desvio padrão, significa a dispersão em tomo da média que o

resultado futuro pode alcançar, instruindo um indivíduo acerca da probabilidade de sucesso e o

risco de insucesso. Diante desse cálculo, o mesmo tomará a decisão de investir de acordo com a sua

7 Segundo debateu Paul Davidson (1978).
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disposição em aceitar um deteoninado grau de risco. A incerteza, por outro lado, sinônimo de

ausência de informações e de condições para a previsão, faz com que o indivíduo decida a partir de

suas convenções sobre o que será o futuro. O parâmetro, ao contrário da análise de risco, não é °
desvio padrão, mas a crença em um deteoninado estado futuro, principalmente se essa crença tiver

como validação a opinião do mercado. A esses conceitos, estão vinculados, portanto, as respectivas

noções de esperança matemática e expectativas.

É necessário reconhecer, quando se discutem os conceitos de incerteza e probabilidade, que

a distinção entre ambas muitas vezes é um tanto sutil e, de acordo com Knight, muito da discussão

em teoria econômica depende de uma questão chave a ser definidas,

The key to the whole tangle will be found to lie in the notion of risk or uncertainty and the
ambiguities concealedwith therein.(1971,p.19)

Embora o autor estivesse examinando o problema dos lucros, sobre o qual, os fundamentos

de sua análise apoiaram-se exatamente na distinção a ser feita segundo a citação acima, sua crítica à

concorrência perfeita baseava-se na oposição dos respectivos conceitos, justificando os lucros

somente pela aceitação da incerteza. Para Knight (1971), o elemento surpresa é comum onde tantas

decisões dependem de previsões do futuro. A extrapolação das freqüencias de acontecimentos

passados é um meio para, supostamente, mostrar o que será o futuro. Porém, a surpresa no mundo

dos negócios indica que a incerteza tende a prevalecer.

Nesse sentido utiliza-se aqui da mesma interpretação, pela qual distinguir aqueles conceitos

é necessário para explorar o significado e interpretação que se faz da informação. Afirmar,

portanto, que a incerteza ou o risco são pressupostos desta ou daquela abordagem, implica em duas

possibilidades: 1. a existência de informação sobre o futuro, permitindo associar a cada estado no

futuro uma probabilidade; 2. a inexistência de informação, limitando o uso do cálculo". No segundo

caso as expectativas, tal qual demonstradas no capítulo 12 da Teoria Geral, são as bases da decisão.

No primeiro caso, a abordagem neoclássica, pressupõe a existência de simetria de informações

entre os agentes econômicos. Logo, os indivíduos detêm um seI comum de informações, o qual

elimina a possibilidade da divergência entre os mesmos. A decisão de investir nessas circunstâncias

depende da comparação entre a produtividade marginal de um investimento e seu custo de capital.

Como reagem os agentes quando a incerteza é aceita como realidade? Minsky (1975)

8 Segundo Peter Berstein (1997), Knight expressou a importância da diferença entre incerteza e risco 15 anos antes da Teoria
Geral.

9 Sobre probabilidades e incerteza na análise econômica, ver Lawson (1988), Rotheim (1988), Carvalho (1988) e Carabelli
(1985).
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explorou essa situação a partir das idéias de Keynes.

MINSKY: CRÉDITO E INVESTIMENTO

Minsky (1975), explorando as noções de risco do tomador e do emprestador, desenvolveu o

conceito de instabilidade endógena ao sistema econômico. O autor procurou demonstrar que a

fragilidade financeira de qualquer firma é uma função positiva do fluxo de recursos gerados por um

projeto de investimento, e negativa do fluxo de recursos comprometidos com tal projeto,

representados pelo passivo. O grau de cobertura entre o fluxo de entrada e as obrigações passivas

das firmas consiste no critério que permite qualificar as firmas como hedge, speculative e ponif. As

unidades hedge são produtivas, com entradas esperadas de caixa superiores aos pagamentos a serem

efetuados. Essas unidades ficam a salvo do mercado financeiro se o mercado de bens operar

conforme expectativa. As unidades speculative são aquelas com pagamentos superando as entradas

de caixa. Normalmente isso ocorre em épocas de amortização das dívidas. Refere-se a pagamentos

de ativos de longo prazo financiados por obrigações de curto prazo. Na postura Ponif, as

obrigações passivas superam as entradas de caixa. As firmas nessas condições, emprestam para

rolar suas dívidas. As últimas crescem, no entanto, porque seu serviço não é atendido e novos

empréstimos são contraídos para pagar juros que, por sua vez, são incorporados ao principal.

Minsky teoriza, a partir de Keynes, procurando complementar a obra do segundo, ao

mesmo tempo que apresenta uma contribuição original para a questão do circuito de financiamento

e investimento.

O que importa destacar é a relação que Minsky propõe entre tomadores e emprestadores,

representada pelas noções de risco de cada um deles e a disposição dos últimos em financiar o

investimento. A fragilidade financeira, devido a alavancagem a que as firmas se expõem no

processo de investimento, desperta a dúvida nos emprestadores quanto à capacidade de pagamento

dos tomadores. Frente a sinais de insolvência, os emprestadores iniciam a recusa de crédito. Nesse

momento, o investimento é reduzido e o fluxo de gastos dirige-se das firmas para os bancos.

Na análise pós-keynesiana, portanto, inexistem instrumentos baseados no cálculo

probabilístico para fundamentar a decisão de investimento. Os setores real e financeiro irão

interagir, de acordo com o processo de formação de expectativas, entre diversos agentes, como os

tomadores e emprestadores. O racionamento de crédito que ocorre, segundo a abordagem de

Minsky, depende da não realização das expectativas em relação aos lucros esperados pelos

tomadores, colocando em dúvida a capacidade de liquidez e solvência dos mesmos. Os bancos
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procuram evitar nessa fase os refinanciamentos temendo a inadimplência e possíveis falências,

procurando assim reaver seus créditos. Vejamos de maneira mais detalhada a ligação entre Keynes e

Minsky.

o problema do crédito racionado precedeu os trabalhos recentes de autores novos

keynesianos como Arkelof, Stiglitz, Weiss, Mankiw etc. Wolfson (1995) mostrou que uma das

primeiras referências a questão do racionamento de crédito em Keynes, foi feita no Treatise

(Keynes, 1930, v. 1, p.212) apud Wolfson (1995):

There is apt to be an unsatisfied fringe of borrowers, the size of which can be expanded or
contracted, so that banks can int1uence the volume of investment by expanding or contracting the
volume of their loans, without there being necessarily any change in the levei of bank-rate, in the
demand-schedule of borrowers, or in the volume of lending otherwise than through the banks. This
phenomenon is capable, when it exists, of having great practica1 importance. (p.212)

A não oferta de crédito atendendo a toda demanda encontra justificativa na relação

estabelecida pelos respectivos riscos: do tomador e do emprestador. Essas noções são apresentadas

na Teoria Geral (1964):

Two types of risk affect the volume of investment ... The first is the entrepreneur's or borrower's
risk and arises out of doubt in this own mind as to the probability of bis actually earning the
prospective yieId for which he hopes ... But where a system of borrowing and lending exists, by
which Imean the granting ofloans with a margin of real or personal security, a second type of risk is
reIevant which we may call the lender's risk. This may be due either to moral hazard, ie., voluntary
default or other means of escape possibly lawful, from the fulfillment of the obligation, or to the
possible insufficiency of the margin of security, i.e., involuntary default due to the disappointment of
expectation. (p.144)

Keynes destacava através delas que, havendo duas partes envolvidas no processo de decisão

de investimento, invariavelmente os dois tipos de risco deveriam afetar a decisão;focalizou

particularmente suas atenções sobre o comportamento empresarial face ao futuro incerto. Assim,

as variações ou inconstâncias das expectativas empresarias serviram de base para a explicação das

flutuações de demanda efetiva. Variando o investimento segundo as expectativas, flutuariam na

mesma direção a renda e o emprego. Contudo, o autor não estava empenhado com a problemática

das crenças dos agentes responsáveis pelos empréstimos e consolidação financeira, ou seja, com o

comportamento dos emprestadores frente à decisão de emprestar e financiar. Do ponto de vista do

mercado de crédito e do mercado de capitais, o ato de conceder empréstimo é semelhante ao ato de

investir, na perspectiva das firmas. O universo de atuação desses dois tipos de negócios é bastante

diverso. Considerando a firma não bancária, as flutuações econômicas podem ser contornadas por

meio das operações entre passivos e ativos.

Em caso de perdas patrimoniais, muitas firmas não entram necessariamente na trajetória de

insolvência. A despeito do grau decrescente de liquidez dos ativos, no lado esquerdo do balanço
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patrimonial existe um grau de flexibilidade para se gerarem recursos de caixa. Os componentes do

ativo circulante podem ser comercializados a uma taxa de desconto gerando liquidez. Do lado do

passivo, a previsibilidade dos vencimentos das obrigações confere uma certa estabilidade à firma

não bancária.

A firma bancária embora tenha uma maior flexibilidade do lado do ativo, não possui total

segurança do lado do passivo. Existe, portanto, uma exposição ao risco devido às flutuações da

preferência pela liquidez do público, reduzindo o grau de liberdade dos bancos em lidar com

situações financeiras instáveis. Devido a essas características, os bancos são muito sensíveis à

concessão de empréstimos. Enquanto firmas não bancárias têm um grau de controle relativamente

vasto, quanto aos projetos de investimento que desejam implantar, os bancos não possuem

instrumentos para conhecer, na mesma dimensão, os projetos que serão requisitados a financiar.

Essa dificuldade traduz-se na sensibilidade frente às informações no mercado e à incerteza. Quanto

maiores as dificuldades dos bancos em monitorarem seus clientes, mais sensíveis estarão à incerteza

e às informações adversas sobre o ritmo dos negócios . Em termos de risco moral, é correto

afirmar que o risco do emprestador, sobre o qual Keynes não se dedicou extensamente, causa

fricções no mercado de crédito. O risco moral toma o comportamento dos bancos sensível ao

fluxo de informações sobre tomadores. Para os novos keynesianos, além do risco moral, o fato dos

emprestadores não conhecerem a verdadeira taxa de retomo dos projetos, conhecida somente

pelos tomadores, adiciona entre eles tensões no suficientes para justificar o racionamento de

crédito. Para os pós- keynesianos, essa questão é somente explicada pela assimetria de expectativas,

já que a verdadeira taxa de retomo dos projetos é desconhecida.

Para selecionar os clientes, Minsky (1977) apud Wolfson (1995) argumenta que a elevação

da taxa de juros a fim de expulsar tomadores de créditos com projetos duvidosos, conduz um

sistema financeiramente frágil para uma crise financeira. Minsky (1980) apud Wolfson (1995) afirma

que unidades produtivas especulativas e ponzi têm uma demanda juros inelástica. A combinação

entre o comportamento dessas unidades produtivas com as características das firmas bancárias

induz ao racionamento de crédito, quando o risco do emprestador eleva-se devido ao maior grau de

endividamento das firmas não bancárias. Desapontamentos das expectativas dos emprestadores

com o conseqüente aumento do grau de incerteza, criam as restrições ao progresso do fluxo de

crédito. Nesse momento, os bancos iniciam uma exigência de repagamentos, podendo assim

exercer uma pressão sobre as condições financeiras das firmas.

A decisão de emprestar está, portanto, centrada no grau de endividamento das firmas. A

perspectiva de lucratividade dos projetos, na visão dos emprestadores, a partir dos
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desapontamentos (ex-post), leva ao racionamento de crédito.

ABORDAGEM MICROECONÓMICA: A DECISÃO SOB ASSIMEfRIA DE INFORMAÇÕES

A hipótese de assimetria de informações tem alterado o referencial de análise, incorporando

atritos e tensões entre indivíduos em posições econômicas antagônicas, de maneira diferente da

proposta pós-keynesiana. Porém, os interlocutores são os mesmos para ambas, ou seja, os

neoclássicos. A superação da noção do perfeito conhecimento invariavelmente confere maior

importância ao papel das informações, as quais, uma vez disputadas no mercado, acrescentam

custos de obtenção e a sua qualidade e quantidade têm o poder de criar divergência de opiniões

entre indivíduos que as buscam incessantemente. Isso porque elas servem como comprovação ou

refutação de uma perspectiva ou plano idealizado.

Nos mercados organizados em concorrência perfeita, o crédito é alocado eficientemente,

refletindo o pleno conhecimento dos agentes econômicos de todas as informações relevantes para a

determinação dos preços dos títulos. A demanda e oferta de crédito é regulada pela taxa de juros. O

equilíbrio é alcançado quando a demanda de crédito é atendida pela oferta. Essa noção de equilíbrio

e, concomitante, a noção de informações simétricas entre os agentes econômicos, permitem à taxa

de juros regular a demanda e oferta de crédito. O significado de mercados perfeitos implica,

necessariamente, na hipótese de informações simétricas.

Stiglitz e Weiss (1981) esclareceram que, embora possa ser aceita a noção de equilíbrio no

mercado creditício, tal situação pode ser caracterizada também sob o racionamento de crédito. Essa

hipótese altera a dinâmica proposta da teoria neoclássica. Enquanto essa formulação permitiria o

acesso creditício das fin:nas e, em geral, dos agentes econômicos ao recursos externos, a hipótese da

assimetria de informações limita essa condição, pois os emprestadores não conhecem os

respectivos projetos de investimento. Embora o tomador conheça a verdadeira taxa, não existe

incentivo para que ele a revele no mercado. Diante dessa rigidez, a taxa de juros não funciona como

preço de ajustamento entre a demanda e oferta de fundos. Na presença de um excesso de demanda

por empréstimos, em concorrência perfeita, os tomadores de crédito estão dispostos a pagar uma

taxa de juros mais elevada. Na concorrência imperfeita, o critério de maximização de lucros pelo

setor bancário não se estabelece da mesma maneira. Blanchard (1989) didaticamente mostra como

os bancos preferem racionar o crédito, de maneira a maximizar os lucros, evitando assim os

problemas derivados do risco moral e seleção adversa. (moral hazard e adoerse seleaion}:

O problema da informação assimétrica não é exclusivo do mercado de crédito. O mercado
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de capitais também enfrenta tal rigidez. Myers e Majluf (1984) modelaram o comportamento das

fumas que, para implementarem um projeto lucrativo de investimento, avaliaram a possibilidade de

emitir ações comuns para se financiarem. Sob mercado de capitais eficiente, a teoria das finanças

recomendaria a avaliação do projeto de investimento em termos do valor atual líquido (V.A.L.),

independente da forma de financiamento. Do ponto de vista dos investidores, nada fundamental

seria alterado, porque a firma escolhe o projeto de investimento com o maior V.A.L. Assim,

the shares investors will be correctly priced on average, although a particular issue will be over or
unpriced. The manager's inside infonnation creates a side bet between old and new stockholders,
but the equilibrium issue price is unaffected. (Myers e Majluf, 1984, p.188)

Porém, nas situações onde as informações são assimétricas, uma vez exauridos os fundos

intemos das firmas, novos investidores, impossibilitados de distinguir a qualidade das mesmas,

exigem um prêmio para comprar as novas ações, a fim de equilibrar os ganhos e as perdas de

investirem em boas e em más firmas. Esse prêmio para aquisição de novas ações, implica que a taxa

de retomo do investimento deve estar acima do que deveria, se as informações fossem simétricas 10.

Logo, firmas com oportunidades de investimento com V.A.L positivo podem ser obrigadas

a desistir de alocar os recursos eficientemente. Considerando a hipótese de informações

assimétricas, o custo de capital ao diferir segundo suas fontes, sofrerá um acréscimo, impedindo a

contratação de novos empréstimos. A disponibilidade de financiamento influenciará sobre as

decisões de investimento. O prêmio elevado, exigido por novos investidores, ou o racionamento do

crédito bancário limitam a capacidade das firmas em investirem. Se uma firma não tem suficiente

volume de recursos intemos para implementar um projeto de investimento, pode recorrer a

empréstimos e/ou emissão de ações. Contudo, essas fontes, pelas razões já apontadas, podem ser

mais custosas do que as fontes intemas, ou mesmo, revelarem-se indisponíveis devido ao risco

moral e seleção adversa. O efeito prático dessa restrição revela-se na impossibilidade de a firma

realizar seu projeto de investimento, quando as fontes intemas de recursos são exauridas, ao

mesmo tempo que as fontes intemas tomam-se menos custosas do que as extemas.

O mercado de capitais e de crédito desempenham duas funções, ou seja, de reconciliar as

necessidades dos agentes que possuem excesso de poupança sobre investimento com aqueles que

têm excesso de investimento para com suas poupanças, e de facilitar o arranjo dos ativos e passivos

financeiros.

A simetria de informações, elemento básico para o ajustamento automático promovido pela

10 Em termos de lucratividade de um investimento, a taxa "q" de Tobin deverá exceder a unidade para as "boas" firmas q*/q
> 1. Para maiores detalhes ver Fazzari, S. et ai, (1988), op. cito
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estrutura do IS-LM, implica no estabelecimento de uma única taxa de juros para dois mercados

distintos, ou seja, para o mercado monetário e o de crédito. O racionamento de crédito retira da

taxa de juros a função de equilibrar a oferta e a demanda do mesmo. Essas imperfeições no

mercado de crédito, causadas pela assimetria de informações, forneceram ao novos keynesianos os

componentes para que se estabelecesse a ligação entre o setor financeiro e real da economia em

outras bases, diferentes, por exemplo, daquelas que a síntese neoclássica (IS-LM) supôs como

suficiente para explicar os mecanismos de transmissão monetária.

Em concorrência imperfeita a taxa de juros perde suas funções tanto como instrumento de

política monetária, quanto como parâmetro para o custo de capital. Face à restrição de liquidez, as

firmas têm um custo maior para ter acesso a empréstimos do que teriam em mercados organizados

em concorrência perfeita. A assimetria de informações introduz uma tensão no mercado de crédito,

forte suficiente para deslocar a função dos fundos externos como substitutos perfeitos dos

internos. A condição financeira das firmas recebe uma atenção primordial, até então ignorada pela

abordagem neoclássica. A flexibilidade financeira passa a ter uma função vital para as decisões de

investimento.

A relevância dos fundos internos no processo de financiamento dá destaque à correlação

entre o gasto de investimento e a capacidade financeira das firmas. O mercado as observa, julgando

as condições que têm de atender às exigências e fornecer garantias aos empréstimos. O

comportamento financeiro das firmas serve de informação para potenciais investidores e

emprestadores em geral. A política de distribuição de dividendos mostra, por exemplo, a

necessidade de uma firma em acumular recursos naquela forma ao invés de distribuí-los. A retenção

sistemática indica um problema de liquidez, sinal negativo emitido aos emprestadores.

Como condição financeira entende-se a capacidade de uma firma em gerar recursos líquidos

e aplicá-los em ativos fixos. Lucros acumulados e reserva de depreciação correspondem ao estoque

de liquidez. O estoque forma-se segundo o poder de mercado da firma e constituí-se em uma

reserva manipulada pela a administração da mesma. Diante da estratégia empresarial, a decisão de

usá-la na aquisição de ativos fixos estará pautada pelo critério de maximização. Essa estratégia,

combinada com o desempenho financeiro revelado ao mercado, determinará a viabilidade de

estabelecer o grau de endividamento desejado.

A necessidade de recursos externos para financiar os projetos de investimento opõe as duas

classes de capitalistas na avaliação do mesmo projeto de investimento, ou seja, tomadores e

emprestadoresde recursos. O confronto levará os últimos a observarem e julgarem a capacidade
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financeira do tomador, nada notório, mas que impõe um padrão de desempenho a que o tomador

deve se ajustar.

Considerando as expectativas dos empresanos neste escopo analítico, os projetos de

investimento têm suas taxas de retomo determinadas pelo instrumental probabilístico. As

expectativas empresarias estão limitadas ao conceito de esperança matemática. O mercado de

crédito por sua vez, devido à assimetria de informações, não detem todos os dados relevantes para

alcançar o mesmo resultado atingido pelos tomadores. Essa assimetria impede que demandantes de

recursos e ofertantes dividam, no mercado de crédito, a mesma expectativa definida pela esperança

matemática. O desconhecimento do projeto pelo mercado impede a concessão de crédito nos

moldes dos mercados perfeitos. Diante da rigidez, o mercado de crédito raciona a liquidez,

dispensando a taxa de juros como instrumento de seleção entre bons e maus pagadores. A

divergência de informação, em decorrência das expectativas entre os agentes,restringe o

investimento.

As po1íticas financeiras fornecem ao mercado subsídios valiosos para que o perfil do

tomador de recursos seja identificado, reduzindo as dificuldades criadas pela assimetria. A po1ítica

de distribuição de dividendos das Cias abertas é um grande exemplo de informação valorizada

pelos investidores, porque revela se uma empresa enfrenta problemas de liquidez.

Firmas que não retêm dividendos estão dentro do que é convencionalmente aceito,

indicando ao mercado uma condição financeira capaz de se sobrepor à tensão provocada pelo

desconhecimento do projeto de investimento a ser implementado. Embora persistam risco moral e

seleção adversa, o histórico da empresa auxilia, minimizando tais dificuldades. Fazzari, Hubbard &

Pertesen (1988) verificaram que para uma empresa receber o grau de risco, quando da data de

publicação de seus dados financeiros ao mercado, são-lhe requisitadas informações de 10 anos

precedentes. Em função desse histórico é que o mercado avalia o grau de dificuldade da firma em

obter recursos de terceiros. Essa abordagem ignora, no entanto, os efeitos da incerteza sobre a

decisão do investimento e do financiamento, muito embora explore profundamente as

conseqüências da assimetria de informações no ciclo econômico, enfocando principalmente os

gastos de investimento.

Um aspecto interessante da abordagem da assimetria de informações, aplicada à teoria do

investimento, é sua proximidade com o mundo real a despeito de ignorar um ingrediente

indispensável: a incerteza. Emprestadores e tomadores firmam seus negócios sobre o conjunto de

informações disponíveis no mercado. O caráter assimétrico dessas informações introduz um novo
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aspecto para a análise econômica, porque ela afeta as bases sobre as quais emprestadores e

tomadores constroem suas crenças. Os emprestadores não podem obter os mesmos resultados que

os tomadores obtêm, quando calculam as taxas de retomo de seus respectivos investimentos,

devido à assimetria de informações. O conhecimento assimétrico dessas informações limita a

possibilidade de acordo e, portanto, as ações dos agentes econômicos.

A assimetria influi diretamente no processo de formação de expectativas, as quais ganham

um caráter também assimétrico. Os agentes econômicos na busca do lucro enfrentam diversas

opções de investimento. A tentativa é investir em projetos com o máximo retomo. As

circunstâncias da decisão, sendo envolvidas pela assimetria de informações, mantêm os

emprestadores distantes dos tomadores e de seus cálculos, impossibilitando a formação de um set

comum para os respectivos julgamentos quanto a um projeto de investimento.

O mercado de crédito nesse enfoque teórico funciona de acordo com o modelo abaixo,

K - investimento inicial
W- recursos retidos pelos empresários. Sendo W<K; Logo há necessidade de empréstimos.
R- taxa de retomo. R, é o mesmo para todos os projetos, muito embora difiram quanto ao

risco.
Ris - se o projeto é bem sucedido. Rif - se falha.
pi - probabilidade de sucesso.

A relação entre a probabilidade de sucesso do projeto e da taxa de retomo do sucesso é

dada por:

piRis + (1- pi)Rf = R , (1) para todo i.

O total emprestado para financiar um projeto, além de W, ou seja, K-W= B. Sobre a soma

emprestada, ou B, o banco cobra a específica soma: (1+r)B. É admitido que Ris > (l + r)B > RI . (2)

A assimetria de informação funciona da seguinte maneira: o empresário conhece a

probabilidade de sucesso do seu projeto, o banco não. Este último não dispõe de meios para

classificarem classes de riscos os diversos projetos. Logo, não distingue tomadores dispostos a

correr baixos riscos como altos. Admite-se que, tanto os bancos quanto os empresários possuem

risco-neutro. A taxa de retomo para os empresários é:

E(1t) = pi(Ris-(l+r)R (3)

11 Ver Blanchard (1989), capo6.
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o retomo dos pagamentos esperados pelo banco é:

E(nh)= (l+r)B1 pig(pi)dpi +Rf(1- pi)g(pi)dpi (4) onde

pi é a probabilidade limite, dentro da qual os clientes estão dispostos a tomar emprestado

do banco.

A equação (4) está definindo o lucro bancário. Pode-se, a partir dela, justificar a causa do

crédito racionado ampliando a argumentação apresentada da seção anterior. O banco, ao conceder

o empréstimo, não possui capacidade de distinguir os bons dos mOlls pagadores. A ,taxa de juros, por

si só, não cumpre tal função. Essa limitação existe porque ela não afasta tomadores dispostos a

correr riscos elevados e cuja probabilidade de sucesso do projeto em questão seja baixa. Os bancos,

ao concederem empréstimos, preocupam-se com: 1. a taxa de juros e 2. o risco do empréstimo. A

taxa de juros afeta tanto o risco de um projeto na seleção arbitrária dos tomadores, quanto em suas

ações, pois uma elevação dessa taxa provoca uma queda no retomo do projeto do tomador,

induzindo-o a optar por projetos com baixas probabilidades de sucesso mas com P'!Yoff elevado.

Essas duas razões mostram que a taxa de retomo esperada pelo banco pode aumentar

menos rapidamente que a taxa de juros fixada. Logo, não é o nível por si só da taxa que fixaria o

lucro bancário, mas o volume de recursos ou créditos ofertados a uma taxa r* considerada segura, a

partir da qual o lucro bancário seria menor que aquele em r*. Stiglitz e Weiss(1981) ilustram a

questão no gráfico abaixo. O aspecto fundamental do P'!Yoff para o investidor, portanto, é que ele é

decrescente na probabilidade de sucesso pio

taxa
esperada. de
retorno

r* taxa de juros

Quanto mais alta é a taxa de juros r, maiores os volumes de projetos marginais com riscos

mais elevados e a saída de projetos com riscos baixos. Supondo que haja um ativo que ofereça um
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certo prêmio, livre de risco, a taxa de juros mais elevada desincentiva a contratação do empréstimo

em favor da aplicação nos ativos sem risco. Considerando, portanto, um aumento da taxa de juros,

seu impacto sobre a taxa esperada de lucro bancário pode ser demonstrada a partir da diferenciação

da equação (4):

dE dp
dr (7dJ) / dr = Bpig(Pi) + dpi + dr [1+ r )Bpg(P) + RI (1- p )g(P)]

(5)

o primeiro termo, do lado direito, reflete os mais elevados pagamentos por aqueles que

devem fazê-lo. O segundo, reflete a deterioração na qualidade do pool de tomadores. A taxa de juros

que os bancos acreditam ser a ideal para um volume de recursos é mostrada no gráfico abaixo, bem

como as suas implicações para a demanda de crédito.

L

II I

C

rLs

pb*
m IV
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O gráfico possui quatro quadrantes. No quarto quadrante está estipulada a taxa de juros

(t*), definida pelos bancos, e a respectiva taxa de retomo (&) que (r*) proporciona aos bancos. No

primeiro quadrante, a partir da taxa de juros, é definido o volume de crédito demandado. No

terceiro quadrante, está a oferta de fundos como função de (&), que é a taxa de retomo do banco.

A linha de 45 graus, no segundo quadrante, permite encontrar a oferta de recursos no primeiro,

junto com a demanda. O ponto (A) representa o equilíbrio no mercado de crédito racionado, que

maximiza o lucro bancário. Baseado nessas colocações é possível concluir que os investimentos

podem mudar sem grandes modificações da taxa de juros. Outras variáveis financeiras que não a

taxa de juros podem influir no andamento dos investimentos.
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Muitos estudos sobre o mercado de crédito, segundo a ilustração feita acima, têm procurado

demonstrar a possibilidade de colapso. Esse fato é relevante devido à necessidade de mostrar que o

racionamento de crédito pode levar a uma situação financeira insustentável, semelhante àquela

causada pela incerteza. Gale (1993) estrutura essas idéias opondo empresários e banqueiros. Ambos

são risco neutro e maximizam o valor de suas riquezas no final do período. A situação de colapso é

uma dentre as várias situações de equilíbrio que seu modelo permite. Segundo o autor,

necessariamente, deve haver um acompanhamentn bastante próximo entre emprestador e tomador,

para evitar perdas aos bancos. É, segundo o autor, uma das poucas soluções para os casos mais

difíceis proporcionados pela seleção adversa.

ABORDAGEM MICROECONÓMICA: A DECISÃO SOB INCERTEZA

Esta abordagem metodológica do processo de decisão implica na aceitação de que os

indivíduos estão continuamente se ajustando. Bausor, esclarece que,

economics can pursue kaleidic explanations in which surprises discommodes conventionality. This
method, pursued by Bausor (1982,1984), Dow and Dow (1985), Earl (1983), Earl and K.ay (1985),
K.ay (1982), and Vickers (1978,1979,1985), involves establisbing a taxonomy of possible
macroeconomics tendencies and remaioieg' sensitive to changes of mood in the economy. The point
of such kaleidic analyses is not that equilibrium is conceptually impossible, but that it cannot be
taken as typical All social adjustments, including psychological accommodation, are never complete,
for much of what it means to be alive is to be experimenting with ideas and with new alignments of
old ideas. (Bausor, 1990, P: 32)

Shackle aceita o conceito de incerteza e &z uma marcante distinção entre incerteza e risco'ê,

O indivíduo, na abordagem de Shackle, incorpora o aspecto dinâmico da psicologia pessoal.

In particular, the identifying attributes of people must not be seen as antecedent to the economic
process, but should be recognized as fundamental aspect of that process itself. OnIy when OUI

models depict agents as both psychologica11y flexible and intellectually constructive can they yield a
fully dynamic economics (Bausor, 1990, p.29).

Objetiva-se, portanto, apresentar o esquema de decisão de Shackle-Vickers, que explora as

implicações da incerteza para a análise econômica. O modelo de Shackle de decisão corresponde a

um método para lidar com a incerteza; contudo, não existe impedimento para incluir em tal modelo

alguns aspectos da teoria da assimetria de informações, a fim de observar as possibilidades de

decisão que emergem com tal inclusão. O objetivo dessa inclusão é reforçar o uso das experiências

e fluxo de informações para os agentes econômicos, que as utilizam para alcançarem a melhor

opção de decisão quando enfrentam o futuro incerto.

A abordagem Shackle-Vickers é oriunda dos trabalhos de George Shackle (1949, 1958, apud

12 Sobre Shackle e sua perspectiva crítica sobre a teoria de Keynes, ver Ford (1994), capo9.
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Ford 1990 e 1961) e Douglas Vickers (1978 e 1987), que se dedicaram ao tratamento das decisões

de investimento sob incerteza. Explora a condição de ignorância dos agentes econômicos frente ao

futuro. Nessa condição, embora os agentes econômicos sejam racionais e ordenem suas

preferências, não é de maneira alguma assegurado que o resultado esperado será confirmado.

A ligação do presente e futuro, na abordagem Shackle-Vickers, não está fundamentada em

uma medida provável, mas sim na noção de possibilidade, representada pelo conceito de surpresa

potencial

Segundo Ford (1994), Shackle,

...replaces probability by potencial surprise; it hypothesises that the individual decision maker will
attempt to simplify, edit, the expectational dements from any sttategy - an hypothesis allegedly
based on psychological considerations. (Ford, 1994, p. 80)

Essa noção é associada a uma específica visão da decisão que explora as bases psicológicas

do indivíduo. Shackle (1961) define a surpresa potencial como um instrumento para alguém que

deseja escolher um projeto de investimento entre vários e concorrentes. Segundo Ford (1990), as

duas premissas da teoria de Shackle são psicológicos insights:

the notion that decision-makers are concemed with separating out gains from losses, being to
some degree safety-first; and the idea that decision makers edit, telescope the sets of feasible
outcomes (gain : losses) for altemative prospects, being in part unable to store in their minds
vast quantities of data and seeming desirous of encapsulating them by the best and worst that
could happen. (Ford, 1990, p. 23)

Ford (1994) afirma que,

...potencial surprise, which he (Shackle) almost invariably denotes by the symbol (y), indicates the
degree of surprise the investor would fed if a specified outcome actually turoed out to be true when
the outcome of the actual decision taken becomes known. The value assigned as the degree of
potencial surprise, which reflects the individual 's degree of belief in an outcome can range from zero
to some (subjective, of course) maximum value; the latter's registering complete disbelief in the
possibility the the particular outcome could OCCUI. (p. 84)

Os resultados de ganho e perda são chamados por Shackle e Vickers de valores focais e

comandam a atenção do agente econômico no processo de decisão. Em particular, Shackle (1961)

denominou o par melhor e pior valor focal de ascendanry function; Vickers, por sua vez, denominou-o

de attractiveness function. Uma vez selecionado o melhor e o pior valor entre projetos excludentes de

acordo com a expectativa do agente econômico, o próximo passo é estabelecer um rank entre os

pares melhor-pior de maneira que o agente econômico possa fazer sua escolha em termos da

melhor estratégia. Nos termos colocados por Shackle, essa estratégia é dada pela função preferência

do jogador (gamble preference function). Imaginando como possível um rol de resultados (que é

constituído pelos valores do par ganho-perda), Shackle afirma que é ilógico associar uma medida
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probabilística àquele rol, mesmo uma medida de probabilidade subjetiva. A surpresa potencial está

associada a um possível resultado e não pode ser interpretada como a unidade menos a

probabilidade da sua ocorrência. A introdução de uma possibilidade adicional no rol de resultados,

não implica na redistribuição da surpresa potencial associada aos valores focais já existentes. Ford

(1994) coloca que,

...supposes that at one time n mutally exclusive states of nature are possible. If the investor now
revives bis or her expectation about those states and arives at the eonclusion that n+ 1, in effect, are
possible, it is necessary for the probability of at least one of the n states of nature to be reduced to
aecommodate the extra eveotuality. Why, Shackle asks, should na investor have to revise an estimate
of any state of the world because another possible state emerges? (Ford, 1994, p. 83)

o somatório das crenças depositadas em valores focais não deve, obrigatoriamente, ser a

unidade. Vickers (1978) reafirma o conceito fundamental:

Potencial surprise refers to an individual's assessment of what he fells now, at the decision point,
would be surprise he would fell in the future if a possible outcome were to occur (Vickers 1978,
p.1S1).

A teoria de Shackle e a contribuição de Vickers para a teoria do investimento portanto, é

expressa a partir de três funções: 1. a função de surpresa potencial; 2. a função ascendente (<p) ou

atratividade; 3. a função preferência. Seguindo Ford (1990), e Vickers (1978,87,97), serão

apresentadas ordenadamente as três funções acima, iniciando-se com a função da surpresa

potencial. Em seguida, a função atratividade e, por fim, a função preferência sobre o qual Vickers

institui um índice de decisão.

Em Expectation in Economics (1958), Shackle explica que, associando um grau de descrença a

um resultado futuro, o agente econômico atribui uma surpresa potencial positiva àquele resultado.

Existem, portanto, resultados que levam surpresa potencial zero, os quais indicam a total crença do

agente na verificação de um determinado resultado; de maneira oposta, resultados com surpresa

potencial positiva são menos possíveis de se verificarem na mente do indivíduo. Logo, um

resultado com baixa surpresa potencial é superior a um resultado com alta surpresa potencial.

It is a man who feel very sure of a given outeome who can be gready surprised by its non-
occurrence. A degree of bdief is not in itself a sensation or an emotion; but a high degree of belief is
a condition of our being able to fell a high degree of surprise... we can use the degree of surprise
whieh we judge would be caused to us by the non-occurrence of a given outeome ... as a indicator of
our degree of belief in this outeome. The range of possible intensities of surprise lies between zero
and that intensity whieh would arise from the occurrence of an event believed impossible, or held to
be eertain no to OCCUl. Within this range eaeh one of us will find in his own past experience
particular occurrences ... each of which caused him some degree of surprise, the memory of whieh
remains with him vividly eoough to serve, in eonjunction with the event whieh caused it, as one of a
séries of 6xed leveis, not necessarily even spaeed, providing together a seale of potencial surprise ...
and treat surprise as contiauous variable defined in a certain range, and subject to manipulation by
the methods of the differential calculus ... The measure so obtained is what we may eall the potencial
surprise associated, by a particular person at a date, with the falsity of the answer or the non-
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occurrence of the outcome. (Shackle, 1958, p.10)

Para dar definição a essas idéias, consideraremos a figura 1.

Figura 1

o

A curva, em forma de sino invertido, tem dois lados que se extendem a partir do (O)para a

direita e para esquerda. Essa curva é denominada Curva de Surpresa Potencial. A extensão entre (O)

e (C) corresponde ao lado do ganho e, similarmente, de (O) a (M) corresponde ao lado da perda.

Portanto, os resultados possíveis podem ser positivos ou negativos. Sobre o eixo horizontal, (X),

estão os valores possíveis que o agente econômico contempla. Esses valores são o fluxo de caixa

relevante, gerado por um projeto de investimento em questão. O eixo vertical mede a surpresa

potencial associada a um determinado resultado sobreposto ao eixo (X). Entre os pontos (A) e (B),

ou espaço interno, qualquer valor registrado recebe zero de surpresa potencial. Isso significa que o

agente econômico avalia como perfeitamente possíveis aqueles resultados se verificarem. A.

impossibilidade, por outro lado, é denominada de Y" e implica no grau máximo de descrença que o

agente econômico pode atribuir a um resultado. Entre zero e esse grau máximo, ocorrem a maioria

dos resultados contemplados pelo agente econômico.

Estabelecendo a função que compreende o intervalo (A) e (B), o indivíduo focalizará sua

atenção no melhor e no pior resultado, ou seja, aquele que fornece o máximo ganho e aquele que

fornece a máxima perda. A e B são os pontos focais que atraem a atenção do agente econômico.

Entretanto, suponha que um novo projeto de investimento é avaliado, concorrente do primeiro

cujos pontos focais são A e B. Esse novo projeto fornece os pontos (A) e ( C). O valor em (C) é

maior que em (B), contudo recebe uma surpresa potencial positiva. O agente econômico acredita

que o valor em (C) é menos possível de se realizar do que em (B). CD representa a surpresa
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potencial positiva associada a (B). Considerando os pontos (B e C), verifica-se que, quanto maior o

valor do resultado esperado, maior a surpresa potencial associada.

As the leveI of possible outcome is higher the degree of potential surprise will also become large.
Indeed, in view of the increasing degrees of uncertainty surrounding the higher possible outcomes
become, and the potential surprise associated with them will increase at an increasing rate (Vickers,
1978,147)

o indivíduo não contempla todos os resultados eventualmente possíveis, mas fixa-se sobre

o par que atrai sua atenção, que contém o melhor e pior resultado esperado. Para tratar sobre o que

atrai ou repele a atenção do agente econômico, Shaclde cria a função ascendente, a qual é

substituída pela função atratividade na interpretação de Vickers (1987). Vickers (1987) compartilha

com Shaclde o significado da função ascendente. Porém, a decisão de investir é feita com base em

parâmetros e, para fornecê-los ao empresário, Vickers criou um índice como instrumento para

indicar a preferência do agente em relação aos resultados possíveis.

A função atratividade é definida por dois itens: o valor de um resultado e a surpresa

potencial associada a ele.

R = R(xzY} (1)

Como o agente econômico deseja o maior resultado possível, ele se submete a um alto valor

da surpresa potencial. A relação entre o valor de um resultado e a surpresa potencial associada é

denominada de trade-oiJ. O trade-of! constituí uma troca entre aceitar um dado projeto de

investimento, com uma expectativa de retomo elevada e que atrai a atenção do agente econômico,

e uma surpresa potencial elevada, a qual repele a atenção do agente. Esse trade-of! pode ser

representado como:

R = R [xzY(x)] (2)

Admitindo R1 e & como as derivadas parciais com respeito ao primeiro e ao segundo

argumento da equação (2), a força de atração, ou a attention-arresting p011ler, do projeto é sumariada

nas seguintes relações:

t5R/ &>0 para x>O; t5R/ & <Opara x<0=R1; (3)

e t5R/õy<O para O=y=y*,y:;rO=& (4)

O agente econômico determina os elementos ganho-perda que maximizam a função R. As

respectivas coordenadas (x,y) do lado positivo e do lado negativo repousam sobre a curva da
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surpresa potencial. Essas coordenadas, ou os pontos focais de um projeto de investimento, são os

pontos nos quais o trade-o.ff subjetivo, implícito na equação (1), c!Y/ dx= -R,/& (5) é igual ao

correspondente trade-off definido na função de sutpresa potencial relevante ao projeto, ou seja:

dy dy
dxlPS1 = dxlR1 (6), onde,

where the left hand and right hand sides of equation (6) represent the slope of the potential surprise
function and the slope relation between the arguments of the attractiveness function. (Vickers, 1987,
p.222)

Introduzindo a curva de sutpresa potencial junto aos contornos de iso-atratividade, temos a

figura 2:

Figura 2

y

X2 ~ M Xlo x

A figura (2) mostra que no ponto (G) o agente maximiza a função (R). Sobre o ponto (G)

existe o mais alto valor da função (R), dada a restrição da sutpresa potencial associada. Portanto,

um especifico projeto que renda uma taxa positiva de retomo, (Xl) tem associado uma sutpresa

potencial positiva. Além do mais, o valor focal positivo (G) e o valor focal negativo (L) formam o

range da percepção do agente e, respectivamente, seu trade-oJ!.Os pontos (L) e (G) são os valores

focais que prendem a atenção do agente econômico. Eles representam, no esquema de Shackle, o

melhor que o investidor pode esperar e o pior que pode temer. (Ford, 1990, p. 28) Os pontos (G) e

(L) representam o trade-off de decisão do agente as quais podem ser comparadas a várias e

concorrentes coordenadas. No processo de escolha o indivíduo decidirá entre projetos com grande

possibilidades de ganho, mas com baixa sutpresa potencial associada. Similarmente, o agente não
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investirá em projetos com alta possibilidade ou baixa surpresa potencial de grandes perdas.

Para estabelecer uma base comum sobre a qual o agente é capaz de comparar os focos de

ganho-perda entre projetos excludentes de investimento, implementando a melhor estratégia,

Vickers utiliza o índice de decisão. O Índice tem a função de oferecer parâmetros para que o

indivíduo não se baseie apenas na crença ou no sentimento em relação aos resultados esperados. É,

dessa maneira, um instumental análogo a teoria ortodoxa, que fornece os parâmetros para qualquer

decisão seguindo os princípios da otimização. Não é o caso com a teoria de Vickers, que apenas

instrumentaliza o indivíduo a partir de uma teoria psicológica de comportamento.

Esse índice tem quatro elementos: o foco ganho; a surpresa potencial do foco-ganho; um

foco perda; a surpresa potencial do foco-perda. A representação desse índice é dada por:

DI = f (FG; PSg; FL; PSI).

Para escolher entre vários projetos de investimento, o agente compara o índice, DI, com

um crítico valor - custo de capital por exemplo,( f), que um projeto de investimento deve superar.

Considerando os itens do índice DI, suas derivadas parciais indicam a direção da mudança

do valor da função com respeito aos quatro argumentos: f1>0; f2<0; f3<0;f4>0. A interpretação

conseqüente das derivadas parciais mostra que o ganho é desejável, mas é também desejável uma

baixa surpresa potencial associada. A perda é indesejável se uma baixa surpresa potencial for

associada. O agente então localiza os focos ganho/perda para cada projeto de investimento,

descontando a surpresa potencial associada. Admitindo como dada a respectiva surpresa potencial,

ou o segundo e o quarto item do índice, o primeiro e o terceiro são plotados na figura (3):

Figura 3

o

o FL
lfL
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o eixo vertical recebe o foco ganho, enquanto o horizontal recebe o foco perda. Quanto

mais próximos os resultados estão do eixo vertical, melhor. Na figura (3), especificamente, o agente

econômico está diante do trade-off oferecido pelo ponto (A).

A definição de surpresa potencial corresponde ao sentimento do agente econômico em

relação à possibilidade de um resultado futuro acontecer, e trazer lucro. Na mente de um tomador

de recursos, a necessidade de emprestar dinheiro do mercado de crédito para financiar um projeto

de investimento, leva-lo-á a refletir sobre o futuro. Entretanto, experiências passadas,

conhecimento, e informação constituem os elementos que auxiliam o tomador a enfrentar o futuro

incerto. A informação faz o agente ter constantemente diferentes espectativas de futuro, que

afetam sistematicamente a decisão. A cada fluxo de informação o agente pode modificar sua

decisão, mas não pode prever o futuro. O fluxo de informações é importante para fortalecer uma

crença, a qual é o substrato da decisão. Na mente do emprestador, a decisão de emprestar não é

menos crucial. Embora emprestadores possam observar o passado e o presente dos tomadores de

recursos, através das informações financeiras, eles não podem conhecer profundamente os planos

de investimento dos demandantes de recursos. Assim, resta apenas construir suas crenças em

diferentes bases daquelas dos tomadores. Uma outra situação bastante substancial, repousa no fato

de que enquanto os tomadores investem considerando seus clientes, cuja situação financeira é

relevante no momento da venda de bens e serviços (curto prazo), para os emprestadores, a situação

financeira dos tomadores é importante no momento da concessão de crédito e no futuro (longo

prazo). A informação sobre os tomadores é fundamental no mercado de crédito, para que não se

crie mais tensão além daquela provocada pela incerteza.

O desconhecimento da posição financeira futura de um tomador é uma condição comum a

ele mesmo e ao emprestador. O fato, porém, do projeto de investimento, que transformará a

posição futura do tomador, ser desconhecido pelo emprestador é uma questão igualmente

importante àquela da incerteza. O emprestador pode relaxar as restrições de liquidez, tomando

conhecimento da estratégia de investimento da empresa.

A INFORMAÇÃO E O CONFliTO ENTRE TOMADORES E EMPRESTADORES

Lamberton (1972) cita duas interpretações sobre o conceito de informação e seus

respectivos usos. Para Kinght, informação,
included market associations, trade journals, statistical bureaus, advertising, and a veritable swarming
of expert and consultants in nearly every department of industriallife. (Knight, 1921, p.260)

Para Shackle,
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the pursuit of profit has become the pursuit of knowledge. Shackle (1970, p.12) apud lamberton,
1972, p. 191.
In addition, trends in non-price competition, the impact of science and technology, and the complex
process of social chance so inadequately labeled economic development all give meaning to this
valuable insights shared by Knight and Shackle. (Lamberton, 1972, p. 191)

Essas idéias estão conectadas ao mundo dos negócios e a sua incessante procura pelos

lucros. Os agentes econômicos decidem produzir pelas perspectivas dos lucros e estabelecem seus

planos. O uso da informação é a maneira que os agentes econômicos encontram para verificar as

expectativas formadas anteriormente. O set de informação, entretanto, não é único ou uniforme, de

maneira a fornecer ao agente econômico um abrangente ou total conhecimento do futuro estado das

artes. A informação é específica aos negócios em cada atividade econômica, e o mais importante

aspecto é que a informação não está plenamente disponível no mercado para todos que desejam

comprá-la.

Os agentes econômicos não têm os mesmos interesses e nem sempre interesses

convergentes; em conseqüência, o mundo dos negócios é caracterizado tanto pela procura de

informações como pela interpretação diferenciada das mesmas. As conseqüências de tal assimetria

são rudes. A assimetria impede que os agentes econômicos obtenham pleno conhecimento sobre

outros e, portanto, sobre situações alheias no presente. Similarmente, a incerteza impede que os

agentes econômicos tenham o pleno conhecimento sobre o futuro, exatamente porque ela significa

ausência de conhecimento quanto ao mesmo. A informação sobre futuro estado das artes é somente

uma conjectura que alguém pode apenas imaginar. Tal estado não existe antes que os agentes

econômicos tomem suas decisões.

Claramente, temos exposto duas situações metodologicamente diferentes: 1. a assimetria de

informações, que corresponde ao tempo presente ou ao presente estado de informações, não é

simetricamente detida por diferentes agentes econômicos; 2. a incerteza corresponde ao futuro

estado das informações, que no momento não existe. Em relação ao caso das informações

assimétricas, o conceito será alterado. Originalmente, para os novos keynesianos, os agentes

econômicos usam o set de informações para capacitá-los a tomar decisão e instrumentos

probabilísticos para calcular a taxa esperada de retomo de um investimento. Nesse caso, apenas

ressaltam que as informações presentes são assimétricas, causando divergências de avaliações sobre

dados existentes. Em outros casos, a indisponibilidade da circulação de informações, por serem

privadas, exige que agentes econômicos formem um vaga idéia sobre a posição de outros agentes.

O mercado expressa a perspectiva aceita em geral por seus participantes. Aqueles que têm opiniões

divergentes da média do mercado podem ter curiosidade em saber como o resultado observado no
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mercado foi obtido. Em resumo, a dúvida refere-se às informações sobre as quais se formaram

expectativas do mercado. Assim, o indivíduo, a partir do mesmo referencial avalia se a diferença de

sua opinião para com a do mercado deve-se a diferentes tipos de informação ou de suas

expectativas. Desse modo, a assimetria pode ser de informações ou de expectativas.

A tentativa de traçar uma alternativa de convergência entre incerteza e assimetria de

informções foi realizada por Dymski (1992). Ambas contribuições são incompletas para o autor.

Post Keynesian models have either sugested that credit rationing does not occur (the neo-Banking
school), or have not explicidy addressed the matter. New Keynesian models have not serioulsly
considered the impact of uncertanty. Intuitivdy, New and Post keynesian dements would interact
because Keynesian uncertainty can force adjustments with ratches effects on credit supply (up or
down) in a rationed market for bank credito (p. 318-19)

Dymski (1992) argumentou em favor da combinação entre as escolas referindo-se a duas

épocas: tranquila e turbulenta. Na primeira, as de falências são baixas, há previsões mais seguras

sobre os saques bancários e baixo custo de financiamentos. O comportamento dos bancos é mais

próximo à posição de risco-neutro, priorizando a expansão de mercados através de mais

empréstimos. Nessas épocas, a formação de expectativas se asselharia à associação de

probabilidades subjetivas aos eventos.

Em contraste, em épocas turbulentas, as previsões quanto falências, saques bancários e

desempenho dos lucros tornar-se-iam muito frágeis e pouco confiáveis, caracterizando o

predomínio da incerteza.

A distinção feita pelo autor cria uma posição oscilante entre dois conceitos irreconciliáveis.

Visto de outra maneira, o argumento é interessante e observável. De fato, em épocas tranquilas, os

indivíduos podem acertar com mais frequência quais resultados predominarão no futuro. Não

significa que tenham o conhecimento futuro, mas as condições são estáveis para que o passado seja

um bom indicativo sobre o futuro.

O elemento comum às duas abordagens é a utilidade da informação enquanto mercadoria

desejada para viabilizar as decisões econômicas. Os dois aspectos do mundo real incorporados

nesta análise são, portanto: primeiro, a informação ser conhecida de maneira assimétrica; segundo,

a ausência de informação no futuro. A informação possível, mesmo que assimétrica, é uma forma

de permitir ao agente econômico avaliar suas expectativas em tomo de resultados futuros. O fluxo

de novas informações pode alterar as crenças dos agentes de um momento para outro; pode

fortalecer ou enfraquecer o processo decisório dos agentes. Nesta análise serão mantidas ambas as

condições: a incerteza e a noção de assimetria. Porém, partindo da noção de assimetria de
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informações, defendida pelos novos keynesianos, redefinimos o termo denominando-o de

assimetria de conhecimento, para indicar que os agentes detêm conhecimento assimétrico sobre os

negócios alheios no presente. Nessa refonnulação de conceito, evitamos a noção de probabilidade

futura, mantendo preferivelmente a incerteza.

o problema básico é então distinguir entre as restrições oriundas da incerteza e da

assimetria de conhecimento. A assimetria opera através do risco moral. Seus efeitos sobre a decisão

de emprestar são de comum aceitação entre pós e novos keynesianos. Em relação à seleção

adversa, somente os últimos a utilizam. Se sustentar a condição de incerteza é importante para a

reflexão sobre o comportamento dos diversos atores econômicos, o desconhecimento dos projetos

de investimento pelo emprestador causa mais impactos sobre o comportamento deste último do

que imaginam os pós-keynesianos. Nesse sentido, mesmo admitindo a incerteza, defendemos que o

desconhecimento ou conhecimento assimétrico em tomo da futura taxa de retomo prevista pela

firma, por parte do emprestador, constitui também uma variável que limita a quantidade de crédito

disponível.

Muito embora a tentativa de obter a verdadeira taxa de retomo através de um procedimento

probabilístico revele-se insuficiente, o simples conhecimento desse procedimento pelo emprestador

confere às relações comerciais entre tomadores e emprestadores um grau de aproximação que

preferimos denominar de grau de intimidade. Ou seja, se ambos agentes realizassem de maneira

cooperativa uma tentativa de eleger uma certa taxa de retomo de um investimento, haveria melhor

condição para o crédito fluir. O relacionamento desses agentes, descrito segundo o grau de

intimidade, pode ser decisivo para a concessão de crédito. Supondo uma situação em que o

emprestador conheça o projeto de investimento do tomador, o primeiro tem a chance de percorrer

a mesma trajetória do último, aprendendo sobre o negócio que irá financiar. Algo extremamente

valioso dessa suposição é que ela permite ao emprestador julgar nas mesmas bases informativas a

qualidade de um projeto. O emprestador teria o conhecimento do procedimento do tomador para

avaliar a pertinência da expectativa daquele. A probabilidade de sucesso que o projeto revela não

esclarece mais do que a maneira com que um tomador idealizou seu investimento. Com essas

informações, os emprestadores teriam condições de elaborar seu próprio referencial, algo até então

impossível.

De maneira predominante, o grau de intimidade no mercado de crédito varia de acordo

com a organização institucional dos países. O grau de intimidade depende do formato institucional

do sistema financeiro e da capacidade e habilidade de monitoramento dos bancos sobre seus

clientes. Quanto mais se extrair de informações para compor um quadro analítico similar àquele
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conseguido pelos tomadores, maior a capacidade dos bancos em distinguir os bons dos maus

projetos e estabelecer, frente à incerteza, uma crença acerca da viabilidade ou inviabilidade dos

projetos em questão.

o grau de intimidade defendido é um aspecto da estrutura dos sistemas financeiros. Os

países desenvolvidos possuem uma institucionalidade financeira que, segundo Zysman (1983) apud

Leal Ferreira (1995), pode ser classificada em três tipos de formação de fundos para o investimento.

O modelo anglo-saxão é baseado no mercado de capitais. Os recursos produtivos são alocados por

meio do sistema de preços, sendo estes estabelecidos competitivamente. Os bancos comerciais são

responsáveis pelo financiamento de curto prazo; o mercado de capitais é sustentado pelos

investidores institucionais. Nesses sistemas, a relação de propriedade entre bancos e empresas é

tênue. O modelo dos países de desenvolvimento tardio dependeu da ação de coordenação do

Estado, provendo recursos para a expansão do setor produtivo. Na outra ponta estão o modelo do

Japão e Alemanha, baseados no mercado de crédito, com pouca importância de investidores

institucionais e com amplas relações de propriedade entre bancos e empresas. Em síntese, segundo

entende Zysman (1983) apud Leal Ferreira (1995), os países com dependência de fonding ofertado

pelo mercado de capitais, revelam um baixo grau de intimidade entre tomador e emprestador.

Especificamente na Alemanha, segundo Acioli (1998), os bancos universais desempenham a

função de Hatabanhs que permite um elevado grau de endividamento das empresas, devido à alta

coesão entre esses dois setores. A função de Hausbanhs traduz a idéia de relações especiais e

profundas com as empresas.

o Hausbanks mantêm com seu cliente um conjunto de relações que inclui até a participação no
conselho consultivo das empresas, sobretudo das grandes. Assim, por ligações especiais e/ou
relações de negócios de longo prazo, torna-se um interlocutor priviligiado, em alguns casos o único,
da empresa. (Acioli 1998, p. 396)

Os bancos universais utilizam a experiência acumulada, a qualidade de seu gerenciamento e

as informações de que dispõem sobre uma empresa para reduzir os conflitos durante as

negociações para a obtenção de novos empréstimos. A tarefa primordial do sistema bancário é

consolidar a dívida das empresas. A proximidade desses setores, através de relações especiais, traz

beneficios às empresas porque reduz as garantias exigidas e a necessidade de maiores informações.

(Acioli, 1998, p. 396)

No início da década de 80, frente à queda da rentabilidade, as empresas se reestruturaram e

se modernizaram, investindo na aquisição de novos equipamentos. Nessa situação, em qualquer

sistema sem um conjunto de relações sólidas entre empresas e bancos, não poderia ocorrer o que
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ocorreu na Alemanha, ou seja, o apoio dos bancos por meio do fornecimento de empréstimos,

mesmo com a diminuição da capacidade interna de financiamento das empresas.

o controle de uma parte expressiva das ações de empresas pelops bancos e a participação

dos mesmos nos conselhos funcionam, segundo Acioli (1998), como um elemento estabilizador das

relações entre emprestadores e tomadores. A proximidade elimina o problema do conhecimento

assimétrico de informações sobre as empresas, reduzindo o risco e, em conseqüência, o custo dos

empréstimos.

Leal Ferreira (1995), ao analisar o formato institucional do sistema financeiro e a crise do

padrão de financiamento no Brasil, observa que, historicamente, o padrão brasileiro nunca esteve

apoidado no mercado de capitais, tampouco apresentou uma articulação entre a indústria

emergente e os grupos financeiros privados ... Não pode ser descrito como um sistema de crédito

com base em preços administrados ... E não teve presente um sistema de liquidez monetária que

fosse administrada de modo a alongar os ativos bancários, relativos ao crédito industrial, a despeito

de alguns expedientes. (p. 114 - 115)

De acordo com Davis (1995), os sistemas financeiros dos respectivos países da OECD

tratam diferentemente os contratos que vinculam tomadores e emprestadores de recursos. O autor

separa esses países entre o sistema anglo-saxão, de um lado, e Europa Continental e Japão (CEJ) de

outro. Contrastando ambos os sistemas nota-se claramente um grau maior de proximidade entre

emprestadores e tomadores nos (CEJ) do que no sistema anglo-saxão. Outro aspecto é que os

bancos detêm tradicionalmente uma participação elevada no financiamento das firmas nos países

da (CEJ), inibindo o desenvolvimento do mercado de títulos e de investidores institucionais. Nos

países da (CEJ) existe um amplo envolvimento do setor público nos empréstimos, ao contrário do

sistema anglo-saxão. Uma outra característica, que particularmente nos importa, é o fato dos países

da (CEJ),

the banking relationship for medium and large companies are closer, often cemented by formallinks,
e.g. bank representatives on company boards, as well as bank hoIding of equity; in contrast, banks
and bondhoIders in AngIo-Saxon countries are discouraged from seeking controI of corporate
affairs. (Davis, 1995, 23-24)

Outros aspectos dos países do (CEJ) residem na possibilidade dos bancos manterem em

seus balanços patrimoniais ações das firmas como garantia de empréstimos, algo ausente no sistema

anglo-saxão. Nesse sistema as companhias possuem um elevado grau de endividamento junto a

bancos; tradicionalmente existe uma elevada indesejabilidade de conceder crédito a pessoas físicas;

os níveis de inovações financeiras e securitização são baixos; os níveis de competição inter e intra
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bancário são baixos; o sistema se organiza sob um alto grau de cartelização; conflitos financeiros

são resolvidos através de consenso; os bancos têm interesse em recuperar as companhias usando,

muitas vezes, seu próprio staJ!para ajudar ou substituir a direção das firmas.

Hoshi et al, (1991) apresentam uma importante conclusão na direção do nosso argumento.

Abordando as decisões de investimento no Japão, os autores estudaram as firmas que tinham uma

associação com bancos e firmas que não tinham tal vínculo. No primeiro grupo os bancos

tomaram-se sócios das firmas nos projetos de investimento, enquanto no segundo grupo eles

serviram como simples emprestadores. Os autores demonstraram que as firmas associadas com os

bancos tiveram menos restrições financeiras e puderam submeter seus projetos de investimentos a

uma quantidade muito maior que as firmas do segundo grupo.

A dicotomia das posições apresentadas revela um conhecimento em grau diverso entre os

dois grupos de agentes. Enquanto a proximidade entre bancos e firmas promoveu a superação da

assimetria de conhecimento, a distância noutro grupo promoveu a tensão entre os agentes. Os dois

grupos estavam, porém, submetidos à incerteza. Isso, no entanto, não é importante para a análise

novo keynesiana.

Os aspectos acima relatados invariavelmente contribuem para uma redução no problema de

informação. Hoshi et al, (1991) mostram que esses laços são importantes para o investimento na

economia japonesa, uma vez que esse grau de proximidade ou intimidade relaxa as restrições de

liquidez que uma firma encontraria. Se por um lado esses aspectos neutralizam, ao menos em parte,

as deficiências do mercado de crédito, por outro, diversos autores alertam que os bancos no

sistema (CEJ) expõem-se ao risco, uma vez que, além de concederem empréstimos, mantêm ações

de uma firma, podendo incorrer em perdas adicionais àquelas que ocorreriam em caso de

insolvência do tomador. A participação do setor público decorre, senão pela política explícita de

financiamento do setor produtivo ao invés de ser uma característica natural do sistema. Hoshi et al,

(1991), embora destaquem o beneficio da quase simetria de informações, no caso Japonês,

advertem que esses laços implicam em elevados custos de monitoramento para os bancos,

imposição de fundos ou reservas de segurança sobre os bancos, fazendo com que os mesmos

exijam uma taxa de retomo mais elevada do que seria exigido por um outro emprestador.

Mantendo um elevado volume de empréstimos, a liquidez dos bancos é afetada, obrigando-os a

incorrer em custos de ajustamento de portfólio nos mercados financeiros, repassando-os para o

tomador. Finalmente, um efeito colateral dessa intimidade é o fato dos bancos imporem aos

tomadores uma política de investimento conservadora, de modo a proteger as exigências dos

empréstimos bancários e reduzir o risco do negócio.
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Essa última precaução não faria sentido se os próprios bancos tivessem eliminado todos os

efeitos derivados da seleção adversa. Contudo, impor uma política de investimento e assumir

custos de monitoramento indica que, mesmo em situação de intimidade elevada, o problema da

incerteza persiste; ainda, pouco crível de confiança parece ser a distribuição de probabilidade do

projeto de investimento que uma firma constrói. Caso contrário,o grau de intimidade eliminaria o

problema da seleção adversa. Isso mostra que, mesmo próximo do tomador, o emprestador se

obriga a mudar de posição nesse enlace, considerando a incerteza. Eliminado o problema da

informação, resta a incerteza.

Retomando as idéias delineadas no início do capítulo, a informação foi classificada como

uma mercadoria demandada no processo decisório. O processo a que nos referimos é o da decisão

de financiar. Na análise da incerteza, a informação em relação ao futuro inexiste e, portanto, o

conhecimento está limitado ao presente. A relevância da assimetria de informação inexiste nesta

análise. Se houver a tentativa de destacar os limites impostos por ambos, incerteza e assimetria de

informações para a decisão de financiar, haverá a conclusão de que há uma contradição em termos,

devido à inclusão desses dois conceitos em um único contexto. Contudo, trocando-se a noção de

assimetria de informação pela de conhecimento, estando essa limitada ao presente e à incerteza

naturalmente ao futuro, podem-se explorar as dificuldades de ambas variáveis sobre a decisão de

emprestar.

Considerando a abordagem Shackle-Vickers, não existe qualificação específica sobre qual

agente econômico está contemplando a possibilidade de investimento. Não é necessário manter

essa neutralidade, distinguindo o comportamento da firma financeira diante da decisão de financiar,

que é também uma decisão de aplicar recursos (investimentos) em ativos.

Na análise de Vickers (1987), os mercados financeiros são aceitos como imperfeitos.

Entretanto, nenhum efeito como racionamento de liquidez ou crédito tem sido identificado como

importante para afetar a decisão do investimento. Então, poderíamos atribuir à incerteza, a

explicação para o crédito ser racionado de acordo com as evidências? A resposta não pode ser toda

positiva. Em matéria da decisão de investir e financiar, os agentes econômicos tentam controlar a

informação de maneira a implementar suas decisões. Provavelmente, os agentes econômicos não

dependem essencialmente da incerteza, mas da informação que é conhecida de maneira assimétrica

pelo mercado. O grau de intimidade serve para estreitar os laços entre emprestadores e tomadores.

Posteriormente, quanto à incerteza, as decisões dependerão do grau especulativo do agente no

caso, seja tomador ou emprestador.
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Tomadores de recursos podem decidir sobre qual projeto executar como a abordagem

Shackle-Vickers descreve. Para eles, a surpresa potencial funciona como uma restrição. Uma vez

que· os emprestadores estão incluídos nesse esquema, uma interação entre os dois grupos é

necessária. Tal interação é responsável pela flutuação do investimento, porque o crédito é

racionado ex ant às decisões de investimento dos tomadores, e não exclusivamente ex post aos

desapontamentos das expectativas de cada grupo de agente econômico, conforme a análise de

Minsky. O racionamento ex-post de fato ocorre e pode reforçar negativamente a disposição do

setor bancário em continuar emprestando.

A divergência de interesses entre os dois grupos pode ser diminuída pela qualidade da

informação que emprestadores tentam obter sobre os tomadores, antes da decisão de financiar e

investir, a exemplo do sistema financeiro descrito por Davis (1995). De maneira geral, existem

firmas especializadas em avaliar financeiramente as firmas não financeiras. Essas empresas

fomecem ao mercado a informação específica sobre um tomador. Entretanto, essa informação está

confinada ao passado e ao presente. Os emprestadores podem saber somente sobre a atual

condição dos tomadores. A decisão de investimento, porém, requisita uma avaliação detalhada do

projeto de investimento que um tomador está se comprometendo. Com as especificações do

projeto e com as posições financeiras presentes, o emprestador avalia a extensão da sua garantia, se

conceder o empréstimo. Nos casos de baixo grau de intimidade, os projetos não são conhecidos

pelo emprestador. Essa restrição limita a análise desse último, em relação ao possível desempenho

do tomador durante o processo de investimento e seus resultados posteriores. Se for admitido o

comportamento do emprestador, de acordo com a abordagem Shackle-Vickers, os emprestadores

estarão impedidos de obter as informações sobre os projetos de investimento. Na verdade, os

emprestadores estão impedidos de construir uma análise do futuro, na perspectiva dos tomadores,

porque enquanto os últimos conhecem os projetos de investimento e podem imaginar uma

trajetória para os resultados, os primeiros carecem dos parâmetros dados pelo projeto para avaliar

essa trajetória.

Essa distância entre emprestador e tomador é responsável pelo racionamento do crédito. A

assimetria de conhecimento constitui uma razão essencial para o racionamento do crédito. É quase

natural aceitar que emprestadores, considerando um projeto de investimento, encontrarão valores

focais diferentes daqueles escolhidos pelos tomadores. Como os primeiros não dividem as

informações relevantes quanto aos projetos, suas expectativas são construídas sobre uma

quantidade de informação qualitativamente diferente daquela que os tomadores detêm. Sendo mais

específico, a decisão de investimento é, ao mesmo tempo, uma decisão de financiamento. A
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despeito disso, dois são os agentes econômicos envolvidos na decisão: tomadores e emprestadores.

Ambos estão sob a incerteza, embora quanto ao projeto, tomadores conheçam muito mais do que

os emprestadores. Além desse ponto, não existe incentivo dos tomadores em revelar as

informações sobre seus projetos, a não ser aqueles pertencentes aos países do (CEJ). Logo, sob

incerteza, existem duas situações: 1. simetria de conhecimento do projeto a ser financiado; 2.

assimetria de conhecimento do projeto. No primeiro caso, não há razão para a tensão no mercado

de crédito, além daquela produzida pela incerteza. Muito provavelmente, no segundo exista, além

da tensão produzida pela incerteza, aquela produzida pela condição da assimetria.

Fazzari & Variatto (1994) constatam:

...under fundamental uncertainty, if borrowers and lenders have the same information (symmetric
information) about the prospects for an investment project, incomplete as it may be, and if they
interpret that information in the same way, there is no apparent reason why they would evaluate
their returns from the project differendy. Therefore, there is no reason to expected finance
constraints to arise. Investment may be affected by uncertainty for nonfinancial reasons, but
symmetric uncertainty does not seem to provide a basis for the link between investment and finance.
Fundamental uncertainty, by necessitating interpretation in advance of an action, implies the
existence of asymmetric information in any real world context". In addition, "it will not be in the
agents interest to reveal all the information they have. Even if they reveal all objective information,
the lender's interpretation of facts and observations will be colored by unique knowledge and
experience (Fazzari & Variato, 1994, p. 364).

A partir de Davis (1995), verifica-se a necessidade de relativizar a afirmação de Fazzari &

Variato. Nesse sentido, as tensões no mercado de crédito estariam amenizadas devido ao grau de

intimidade entre bancos e firmas para as firmas pertencentes ao (CEJ). Para o caso anglo-saxão,

alvo da reflexão de Fazzari & Variato, permanecem suas conclusões. Considerando o modelo de

Shackle-Vickers, introduzindo os casos de assimetria e simetria de conhecimento, podemos criar as

seguintes situações:
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o ponto (C) corresponde à simetria de conhecimento de um projeto. Emprestadores e

tomadores dividem todas as informações relevantes para suas respectivas decisões e tem a

disposição todos os elementos para acordarem acerca do foco ganho-perda. Não existe razão para

avaliarem as possibilidades de retomo diferentemente. Novamente essa situação é exemplificada

pelo comportamento entre firmas e sistema bancário do (CEJ). Em relação à incerteza, resta aos

bancos utilizarem-se de procedimentos preventivos, como impor uma política conservadora de

investimentos, rejeitando projetos nos quais depositam um baixo grau de confiança. Logo, mesmo

na situação hipotética em (q pode haver recusa de financiamento se os bancos acreditarem que o

resultado (C) é muito otimista. Em épocas tranquilas, em que predomina a crença na

correspondência de expect:3tivas pelo mercado de bens e de que os lucros serão suficiente para

saldar os compromissos financeiros e não colocar os bancos em situação perigosa, não há restrições

para a fluição do financiamento. Em épocas anormais, a despeito da interação entre os agentes,

existirão outras razões para que o crédito seja limitado.

Contrariamente, os pontos (B) e (L) mostram um desacordo que pode gerar tensão no

mercado de crédito, deixando as firmas sem financiamento suficiente. Os pontos (B) e (L)

emergem devido à assimetria de conhecimento entre as partes. Um tomador, avaliando um projeto

de investimento cujo resultado e a surpresa potencial associada é representada por (B), acredita que

o trade-off; envolvendo este foco ganho-perda, seja viável. Entretanto, um emprestador, avaliando o

pedido de empréstimo cujo resultado e sua surpresa potencial associada é dada por (L), acredita que

o trade-oif (L) é o possível, e não (B). Embora a decisão de investimento seja ao mesmo tempo uma

decisão de financiamento, como afirmamos antes, ambas ações são feitas por diferentes agentes
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econômicos com divergentes expectativas, representadas exatamente por (B) e (L). Essa diferença

causa um racionamento no mercado de crédito sem a abstração da incerteza. As expectativas não

são determinadas probabilisticamente, mas como um sentimento, ou imaginação do agente em

relação ao futuro. Bausor (1984) coloca bem a questão:

Expectation governing choice result from active imagination bounded by judgments of possibility
derived from images of the past These images, the products of imagination, are guided by signals
from the objective "real" past; history generates a causal asymmetry between past and future the
economic models should replicate (p.360).

Ainda, os níveis de informação não somente determinam os resultados finais; a

interpretação dessas informações é igualmente importante . Os respectivos trade-ojft, gerados pelos

tomadores e emprestadores ( a exemplo dos pontos B e L), são formados pelas de informações

disponíveis. Face à incerteza, o conhecimento assimétrico disponível no presente, magnifica o

problema com os valores prospectivos, os quais podem fornecer uma fortuna ou a perda total para

os agentes. O aspecto mais importante que deve ser destacado em relação à decisão de

investimento e financiamento é que ela depende da avaliação do tomador e emprestador sobre os

trade-ojft que eles enfrentam. Em fases turbulentas da economia, as incertezas intensificam a disputa

revelada pelos trade-ojft. Dessa maneira, o racionamento de crédito também ocorre ex-ant ao gasto

de investimento e não necessariamente após em função dos desapontamentos como teorizou

Minsky.

A suposta racionalidade, reivindicada pelos novos keynesianos em suas teses, têm sentido

somente pela escolha do método empregado, ou seja, walrasiano, dentro do qual se inserem

elementos keynesianos para então demonstrar que o sistema financeiro é útil apenas na medida em

que mostra a possibilidade de racionamento de crédito ex-ant à decisão de investimento. A análise

de Shackle - Vickers, porém, tem a vantagem de considerar os limites que circundam a

racionalidade e criar, da mesma maneira que os novos keynesianos, as condições de racionamento.

A inexistência de informações quanto ao futuro faz com que o agente avalie internamente, ou em

sua imaginação, os resultados potenciais. A trajetória dessas decisões não leva o sistema a convergir

para o equilíbrio, justificando a preferência por ativos líquidos em épocas incertas e estimulando o

racionamento de crédito. O relacionamento entre tomadores e emprestadores não é convergente, a

não ser que seja promovido pela intervenção do Estado ou por outras relações, como aquelas do

caso Alemão. O confronto de tomadores e emprestadores e as tipologias institucionais dos sistemas

financeiros deslocam a importância do teorema Modigliani-Miller. Muitos autores como Fazzari

(1987 e 1993) preferiram mostrar a irrelevância de tal teorema, empiricamente, pelo estudo dos

modelos de investimento, matéria do próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2

RES1RIÇÕES FINANCEIRAS E OS MODELOS EMPÍRICOS

INTRODUÇÃO

Uma questão deixou de ser tratada no capítulo 1, não obstante sua importância para o

investimento ocorrer : o custo de capital. O custo de capital é definido como a taxa mínima de

retomo requerida sobre uma soma investida, de modo a não diluir a riqueza dos sócios

proprietários de uma finDa. Os credores e acionistas que cedem recursos por intermédio dos

mercados bancários e de capitais esperam ser compensados pelo custo de oportunidade de

investirem seus fundos em um particular negócio ao invés de outros com equivalente risco. O

custo médio ponderado de capital é a taxa de desconto usada para converter futuras entradas de

caixa em valores presentes para todos os investidores, fornecido pelo modelo CAPM13 (Coppeland

et al, 1997, p. 239) O sentimento dos credores dos mercados de crédito bancário e de capitais em

relação a uma firma demandante de recursos é fundamental para que o custo de capital não seja

impeditivo.

De acordo com o teorema MM, Modigliani & Miller (1958) e Modigliani & Miller (1961), a

preocupação com a estrutura financeira da firma é desnecessária, uma vez que a estrutura não

afetará o valor de mercado da firma, em mercados organizados em concorrência perfeita. Satisfeitas

as condições do teorema, as decisões de investimento, motivadas pelo critério de maximização da

riqueza dos acionistas, são independentes dos fatores financeiros tais como, liquidez interna,

alavancagem financeira ou política de dividendos.

O processo de arbitragem solucionaria os desequilíbrios temporais entre valores de firmas

no mercado. Vickers (1981 & 1987) procurou, por sua vez, estabelecer a interdependência dessas

decisões, caracterizando o mercado de crédito como imperfeito. Vickers (1987) diferencia o capital

real do monetário. Em termos técnicos, a função produção da firma é considerada de fluxo-fluxo,

significando que o fluxo de produto alcançável depende do fluxo de inputs. O input para a função

produção não é o estoque de capital, mas o fluxo de serviços por período de tempo que os ativos

fixos exigem. A quantidade de horas que um conjunto de ativos fixos necessita para gerar um

volume de produto é, na verdade,o fluxo de serviços requeridos. O capital monetário, por sua vez,

13 O CAPM postula que o custo de oportunidade do capital acionário é igual ao retomo de títulos sem riscos, mais o risco
sistêmico da fuma (beta), multiplicado pelo risco.
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não constitui fator de produção. É formado pelos capitais de empréstimo e acionário. O volume de

capital monetário não é ilimitado e, para relaxar tal restrição, há custos adicionais, pois os interesses

de bancos e acionistas são conflitantes. De acordo com as alavancagens operacional e financeira os

emprestadores tendem a requisitar adicionais prêmios para emprestar. Na estrutura contábil do

demonstrativo de resultados, o lucro a ser distribuído é residual, no sentido de que só é atingido

após serem deduzidos os custos diretos e indiretos de produção, juros, amortização de dívidas e,

finalmente, imposto de renda. Quando uma firma obtém empréstimos bancários para adquirir

ativos fixos, está obrigada a produzir uma variação compensatória nas vendas, de modo a justificar

e suportar a existência dos ativos que se traduzem em custos fixos, além de suportar o pagamento

de juros - derivados da contratação de empréstimos, sem deprimir o total de lucros a serem

distribuídos. Essa condição cria incentivos adicionais à cobrança de prêmios, afora aqueles

derivados das questões de risco moral e incerteza, uma vez que as alavancagens não se compensam.

Exauridos os fundos internos, se a necessidade de financiamento é muito elevada, em tese,

as firmas procurarão emitir novas ações. Contudo, quanto maior o prêmio exigido pelos

investidores para adquirirem novas ações, maior a possibilidade dos fundos internos restringirem a

capacidade de investir das empresas. O capital monetário não é ilimitado e seu acesso não é

simétrico a todos no mercado. Firmas com grandes volumes internos e com um processo eficaz de

fornecimento de informações ao mercado têm maiores chances para obter financiamento externo

em relação às firmas que não têm essas virtudes.

No presente estudo verifica-se que as variáveis de liquidez inseridas na equação de demanda

por investimento revelaram-se significativas, comprovando que, o modelo neoclássico tinha

superestimado a importância do efeito do acelerador (vendas) e subestimado o efeito liquidez.

A TEORIA NEOCLÁSSlCA DO INVESTIMENTO

Os modelos neoclássicos testaram por um longo tempo as variáveis que determinavam o

investimento. Nesse modelo, admitindo o teorema MM, as variáveis financeiras não tinham

importância explicativa em relação ao gasto de investimento. Oponentes à versão neoclássica

procuraram por sua vez demonstrar que outras variáveis, que não o estoque ótimo de capital,

explicavam o investimento. Neste capítulo, o objetivo é mostrar como a teoria neoclássica

conseguiu manter sua superioridade frente aos modelos concorrentes, quais suas falhas e,

finalmente, como os modelos recentes conseguiram deslocar sua importância na explicação do

comportamento do investimento. As idéias desenvolvidas no primeiro capítulo mostraram a
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importância do auto financiamento das fumas, em condições além fronteira da concorrência

perfeita. Se faz sentido tal proposição teórica, ou seja, a de que a funcionalidade do teorema MM é

uma ficção, empiricamente deve ficar constatada a importância das variáveis que representam o

auto financiamento na explicação do investimento agregado. A organização deste capítulo seguirá

trajetória para demonstrar teórica e empiricamente a superação do modelo neoclássico. No

primeiro capítulo os argumentos demonstraram que não basta um valor atual líquido posistivo para

provocar a decisão de investir. A despeito da crença do tomador acerca do projeto para o qual está

procurando financiamento, o mesmo deve convencer o emprestador de sua expectativa. Os bancos

necessitam mais do que argumentos para emprestar, porque desenvolvem uma percepção muito

própria sobre o risco de empréstimos.

A dificuldade da teoria do investimento em capturar o impacto da incerteza deve-se à

definição do tipo de concorrência na qual os mercados estão organizados. O uso do conceito de

mercados em concorrência perfeita ou em concorrência imperfeita permite à teoria do investimento

ser arquitetada de maneira independente ou interdependente ao mercado de crédito. Essas

possibilidades têm amplas implicações para a teoria e para a política econômica. Os primeiros

trabalhos empíricos sobre o investimento partiram da hipótese de que os mercados financeiros

funcionavam em concorrência perfeita e, assim, introduziram o conceito de fuma representativa.

Segundo esse conceito, é possível informar no agregado o comportamento racional das fumas. A

teoria do investimento tem evoluído para melhor compreender e explicar o gasto de investimento,

na medida em que a ligação com o mercado de crédito é estabelecida.

O modelo genérico, segundo a forma de apresentação proposta por Chirinko (1993)

permite mostrar a evolução da teoria do investimento. O autor, estabelecendo um Bcnchmark Model,

escreve a função demanda por capital como:

K* = f[preços, quantidades, choques] (1)

A demanda por capital é determinada pela igualdade entre os benefícios margtnals

esperados e o custo de uma unidade adicional de capital. A demanda por investimento inclui um

aspecto dinâmico na função, denominado de acelerador. O princípio do acelerador faz o

investimento ser uma proporção linear das mudanças no produto. O acelerador tomou-se uma

contribuição popularizada, devido principalmente a sua simplicidade: a partir de um incremento na

taxa capital-produto, é simples calcular o investimento necessário para atender a uma dada meta de

crescimento do produto. (Serven, 1992, p. 97)
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A partir do acelerador, Jorgenson (1967) e Hall e Jorgenson (1971) formularam a teoria

neoclássica do investimento. Em termos práticos, o modelo neoclássico parte da equação (1),

utilizando-se de uma estrutura rigorosa para indentificar as variáveis explicativas do investimento,

especialmente os efeitos dos preços relativos. A firma encontra instantaneamente o estoque ótimo

de capital, K*, o qual maximizá seus lucros. O estoque ótimo de capital depende do preços dos

bens de capital, da taxa de juros e da depreciação. Os atrasos, tanto das decisões de investimento,

quanto na entrega da encomenda geram a distância entre o volume de capital K corrente e o K*

ótimo. Nesse sentido o problema de otimização é estático.

According to the Neoclassical model, firms make employment, investment, and production
decisions to maximize their profits (more precisdy, the pr.esent value of profits over time). The on1y
consttaints on firms' choice arise from market prices (which they cannot affect under typical,
perfectly competitive assumptions) and technology (which determines the amount of output the
firm can produce from its choice of employment and capital inputs). In this theoretical framework,
investment is determined hy technology and the full specttum of prices. (Fazzari, 1993, p.1S)

A determinação das condições técnicas do investimento determinam, por sua vez, a

rentabilidade de um dado projeto, o qual indicará sua viabilidade. Em termos práticos, uma firma

investirá em uma nova planta ou na compra de máquinas e equipamentos se o valor de um dado

projeto exceder o custo de capital, líquido de impostos. O custo de capital define-se como o custo

de oportunidade de um investimento. Esse custo é medido pela taxa de juros ajustada tanto ao

risco, quanto à inflação futura. Nos termos acima, na comparação do custo de capital com a

produtividade marginal do novo investimento, o retomo previsto deve ser suficiente para

compensar os acionistas pelo custo de oportunidade. Uma elevação da taxa de juros afetaria

diretamente o custo de capital e conseqüentemente o volume de investimento. Fatores que elevam

a taxa de juros são, portanto, concorrentes ao investimento. A formulação Neoclássica apresenta

uma equação para testar os determinantes do investimento e, especialmente, os efeitos dos preços

relativos. Como resgata Chirinko (1993),·

A role for prices, as well as sbock.s, was inttoduced informally in The General Theory, where the
benefits and costs of acquiring capital were related to the marginal efficiency of capital (i.e., internai
rate of retum, affected substantially by autonomous shocks) and the interest rate, respectivdy.
(Chirinko, 1993,p. 1878)

A função Neoclássica do investimento tem a seguinte forma:

J

lt = 5Kt -1+Laf3jA(Y,_jC,__:) + u, (2) onde,
j-O
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It = investimento total; 8 = depreciação; CF = elasticidade de substituição entre capital e

trabalho; a =parâmetro de distribuição; fi = defasagem de entrega do equipamento; Y = variável

quantitativa (vendas); Ct = custo do capital; f.l = erro.

Esta equação contém algumas modificações desde a elaboração original de Clark (1917).

Chirinko (1993) mostra que,

While the dynamics associated with repJacement investment follow from explicit assumptions,
theory has been practically silent on the distributed has coefficients for net investment. In
Jorgenson's work, s was always assumed to be unity, though altemative values are also consistent
with the Neoclassical framework (Eisnerand N. Ishaq Nadiri 1968). When s = O, (1) reduces to the
flexible accelerator (Hollis Chenery 1952) and, when ddivery lags are absent, the simple accderator
Gobo Clark 1917). (Chrinko, 1993, p.1878-79)14

o modelo neoclássico considera os fundos externos como perfeitos substitutos aos fundos

internos das firmas. A aceitação do teorema MM faz o gasto de investimento ser explicado pelas

variáveis reais, como os preços e a tecnologia, e trata com absoluta independência as relações com

o mercado de capitais e de crédito. Com essa formulação, ]orgenson provou que o coeficiente da

variável vendas é dominante e estatisticamente relevante para explicar o comportamento do

investimento. As firmas escolhem o quanto produzir sob a noção de mercados em concorrência

perfeita, vendendo a oferta que criam. As expectativas de vendas das firmas tem, portanto, um

importante impacto sobre o gasto de investimento. Em termos econométricos, essa variável

predomina sobre outras que possam vir a ser incluídas na equação. De acordo com a citação acima,

a idéia de que as expectativas de vendas determinam a trajetória do investimento é subjacente ao

modelo proposto por Clark (1917) apud Chirinko (1993).

As versões derivadas,

have been used in empirical investment studies for decades with excdlent results .... strong
accelerator effects have clouded the empirical evaluation of the neodassical model because many
versions of the neoclassical approach aRow the cost of capital to affect investment oo1y through
variables that also include sales output. Therefore, one often cannot determine the separate impact
of sales and the cost of capital from this research, and it is difficult to evaluate the independent
importance of these channels for policy analysis. (Fazzari, 1993, p. 18)

o modelo neoclássico, ao postular que a firma ajusta instantaneamente o seu estoque de

capital, testou a validade do seu argumento utilizando, para isso a "proxy" vendas. Na expectativa

de um volume de vendas maior, a firma ajusta seu estoque de capital sempre que a taxa de retomo

do investimento seja, no mínimo, igual ao custo de capital, representado pela taxa de juros. Os

fundamentos dessa teoria tem recebido profundas críticas, principalmente quanto à noção de

42



concorrência perfeita e da produção previamente definida. Existe ainda a condição de estabilidade

das expectativas dos preços relativos, da produção e da taxa de juros, revelando uma crença de

comportamento do agente econômico um tanto incompatível com a decisão de investimento, a

qual requer um exame minucioso e introspectivo do mesmo em relação ao futuro.

Os limites da teoria neoclássica constituíram o ponto de partida para outras teorias,

preocupadas em superar as fronteiras daquela contribuição. Dois aspectos em relação à teoria

neoclássica precisam ser observados. O primeiro é a predominância da teoria neoclássica sobre

outras contribuições, que não tiveram exito ao tentar demonstrar a importância dos fatores

financeiros para a decisão de investimento. Essas contribuições procuram eleger as variáveis

financeiras da firma como fontes de financiamento do investimento, deslocando a supremacia das

variáveis reais. Contudo, mantendo a noção de mercados em concorrência perfeita, essas

contribuições foram incapazes de manter a robustez econométrica em seus modelos. Admitindo

que a firma estudada tivesse o caráter de representativa, os estudos limitaram sua própria

capacidade de verificar a importância das variáveis financeiras enquanto determinante do

investimento. O segundo aspecto diz respeito ao set de críticas direcionadas ao modelo

econométrico neoclássico. Chirinko (1993) aponta 4 grupos de problemas de estimação:

consistência teórica do modelo, as características tecnológicas, a elasticidade de substituição entre

trabalho e capital e, finalmente, a importância relativa dos preços, quantidades e choques

autônomos como determinantes do gasto de investimento. As respostas a cada um desses pontos

críticos presente na análise neoclássica motivaram a formulação de modelos de investimento

denominados de modelos implícito e explícito.P De maneira geral, a abordagem neoclássica divide-

se em dois grupos. O primeiro segue a tradição do tratamento dado por Jorgenson (1963) e Hall &

Jorgenson 1967.
Treating capital investment as a purchase of a durabel good, Jorgenson defines the user cost of
capital to be the rental cost of the capital (determined by the purchase price, opportunity cost of
funds, deprecitation rates and taxes). Firms's desired stocks of capital are determined by the equality
of the value of the marginal product of capital and the user cost of capital (Hubbard, 1994, p. 1817)

o segundo grupo,

the or:igins of which traces to James Tobin (1969), compares the replacement cost of a marginal
investment to its capitalized value. Tobin's q, or marginal q, is the rate of this capitalized value to the
replacement cost of investment. If q > 1, the firm should invest, and, if q < 1, the firm should not
invest and should shrink its existing capital stock. (Hubbard, 1994, p. 1817)

14 O estudo de ]orgenson (1971), compara vários estudos sobre o investimento tanto para firmas quanto para grupos de
firmas. Além desta distinção o autor acuradamente discute os determinantes do estoque de capital em cada abordagem e
suas respectivas especificações.

15 A primeira parte da "survey" realizada por Chrinko 1993, aponta as maneiras as quais esses pontos críticos foram tratados
por diversos autores na tentativa de minimizá-los. Os modelos com "implicit dynamics" são os modelos neoclássico e de
vetores autoregressivos. Modelos com" explicit dynamics são: q de Tobim, equações de euler e modelos de previsão direta.
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Nos modelos explícitos (segundo grupo), a dinâmica aparece objetivamente no problema de

otimização e os coeficientes estimados são conectados diretamente aos parâmetros das expectativas

e da tecnologia. Quando é implicitamente tratada (primeiro grupo), os modelos de investimento

não estabelecem esse critério.

Apesar de inúmeras contribuições com modelos implícitos e explicitos, os estudos mais

promissores sobre o gasto de investimento são aqueles que incorporam a estrutura financeira das

firmas e a restrição de liquidez, para melhor predizer o comportamento dessa variável. Isto nos leva

novamente ao primeiro aspecto,já comentado acima. Embora a escola neoclássica tenha praticado

uma efeito eclipse sobre os estudos que privilegiavam as variáveis financeiras, diante dos limites dos

modelos com dinâmica implícita e explícita, as variáveis financeiras são novamente resgatadas,

porém não mais sob a concepção de que os mercados funcionam em concorrência perfeita.

Entre os estudos rejeitados pela abordagem neoclássica, temos: Meyer e Kuh (1957), Evans

(1967), Eisner (1963), Meyer e Glauber (1964) e Anderson (1964). O trabalho já citado de Meyer e

Kuh (1957) sublinhou os lucros retidos e a depreciação como fonte de recursos para aquisição do

estoque de capital desejado. Eisner propôs os lucros e a taxa de retomo como as variáveis

significativas para a decisão. Anderson incluiu entre as fontes de financiamento do capital desejado

os lucros. Meyer e Glauber, similarmente a Anderson, indicaram também os lucros. Evans incluiu

na sua equação o fluxo de caixa, definido como os lucros retidos mais a depreciação, menos os

dividendos pagos como recursos para financiar o ajuste do estoque de capital. Em resumo, nos

modelos acima, as fontes de financiamento do estoque de capital desejado são: fundos internos, ou

fluxo de caixa; estoque líquido de ativos; capacidade de endividamento. Nesses modelos são

enfatizados a importância de considerações financeiras no investimento.

No campo neoclássico, os trabalhos de]orgenson (1963;70;71),]orgenson e Siebert (1968),

]orgenson e Stepheson (1969) ignoram as variáveis financeiras". A concepção geral do modelo

neoclássico é que as variáveis importantes para a atividade econômica são as variáveis reais. Entre

as variáveis neoclássicas, o custo de capital recebeu o principal destaque. No estudo de 1971,

]orgenson elaborou um ranking para estabelecer a hierarquia entre as várias teorias do investimento.

O objetivo de ]orgenson foi o de provar que, sob mercado em concorrência perfeita, o

comportamento relevante é o custo do capital quando comparado ao retomo previsto. Em termos

econométricos, não existia para os neoclássicos uma explicação para o investimento senão pela

comparação acima descrita. Os critérios para avaliar o poder das teorias, segundo ]orgenson (1971),

16 Ver Jorgenson (1971). Em detalhes é apresentado as hipóteses e a estrutura dos modelo testados.
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foram: 1. determinantes do estoque de capital desejado; 2 reposição do capital fixo; 3. estrutura

temporal do investimento. Com tais critérios, o modelo neoclássico foi o único a manter sua

consistência interna. A conclusão geral foi a de que os fundos internos, quando testados como

determinantes do estoque de capital desejado, representavam de fato o nível do produto. Ainda,

quando o produto e o fluxo de caixa eram incluídos como possíveis variáveis explicativas do

estoque de capital, somente o produto predominava. ]orgenson também mostrou que os fundos

externos estavam subordinados as variáveis associadas ao produto. O nível do estoque de capital

desejado independe das formas de financiamentos. O ranking entre os modelos foi estabelecido da

seguinte maneira: 1. neoclássico (a); 2. neoclássico (b); 3. lucros esperados; 4. acelerador; 5.liquidez.

Elliot (1973) por sua vez, reverteu o ranking estabelecido por ]orgenson, classificando

segundo seus critérios, em primeiro lugar o modelo de liquidez. A indefinição em determinar se um

ou outro modelo é mais adequado, em termos econométricos, para identificar as variáveis

financiadoras do gasto de investimento, deve-se a :

Subsequent comparative studies of investment demand models using aggregate time series data
ranked altemative specificatioos based 00 statistial predictioo error or goodness of fito As ao
ecooometric issuer it is oot obvious why these criteria are appropriate for comparative analysis.
Moreover, with formal oooested specificatioo tests of investment models estimated from quarterly
time series data, aod accounting for first-order serial correlatioo of the residuals, it was found that all
of staodard models are rejected by at least one other model (Fazzari, Hubbard & Petersen,1988:, p.
44-45).

O aspecto comum entre os trabalhos neoclássicos e o das abordagens alternativas é a

aceitação do conceito de firma representativa. O modelo econométrico é aplicado para todas as

firmas, desconsiderando suas características financeiras. Assim, os testes não poderiam identificar

se

the observed empirical sensitivity of investment to financiaI variables differed in different kinds of
firms. (Fazzari, Hubbard e Petersen, 1988, p.145).

A partir da metade da década de 80, muitos trabalhos surgiram, relacionando os estudos

tradicionais dos efeitos financeiros sobre o investimento com a literatura recente. A nova

abordagem pressupõe que os mercados são organizados em concorrência imperfeita, para estudar o

comportamento do investimento, principalmente em grupos de firmas com diferentes

características financeiras. A introdução das imperfeições, sobretudo no mercado de crédito, visou

a demonstrar que o teorema MM ofuscava em muito o comportamento da variável investimento.

Com as imperfeições, a obtenção de fundos externos pelas firmas em muitos casos não poderia ser

conseguida e, em outros, só com custos adicionais. O principal aspecto explorado do contexto da

concorrência imperfeita é, como já visto no capítulo primeiro, a assimetria de informações entre os
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agentes econômicos e, especificamente, entre tomadores e emprestadores de recursos. Informações

assimétricas impõem restrições ao funcionamento perfeito do mercado de capitais, exigindo uma

ligação entre esta hipótese e a teoria do investimento.

o questionamento sobre a coerência do modelo neoclássico toma-se relevante, porque

empiricamente é identificado num contexto econômico muito diferente daquele que a teoria

propunha. Nesse contexto, com informações assimétricas, os resultados encontrados pelo modelo

neoclássico, embora tenham sido considerados convincentes, podem ter uma outra interpretação,

ou seja,

strong accelerator effects have clouded the empirical evaluation of the neoclassical model because many
versions of the neoclassical approach allow the cost of capital to affect investrnent only through variables that
also include sales OI output (Fazzari, 1993, p. 18).

o impacto das vendas pode, nesse sentido, estar sendo subestimado, enquanto o impacto

do custo do capital, superestimado. A implicação primeira é que a não separação dos efeitos pode

dar à abordagem neoclássica mais crédito do que lhe é devido e, em segundo lugar, causar grandes

danos aos agentes econômicos, se a política econômica for orientada sobre tal indeterminação. Em

termos de determinação, além do benefício da separação dos elementos como vendas do custo de

capital, outras variáveis oriundas dos estudos rejeitados pelos critérios neoclássicos, sendo testados

novamente, em condições de concorrência imperfeita, puderam contribuir para o entendimento do

comportamento do investimento.

A HIPÓTESE DA AsSIMETRIA DE INFORMAÇÕES APUCADAÁ TEORIA DO
INVESTIMENTO

Fazzari & Athey (1987), Fazzari, Hubbard & Petersen (1988), Calomiris & Hubbard (1990),

Hoshi, Kashyap & Scharfstein (1991) Fazzari & Petersen (1993), Fazzari (1993), Carpenter, Fazzari

& Petersen (1994), Schaller (1993), Hu & Schiantarelli (1994), Hay & Louri (1993-94), e Hubbard,

Kashyap & Whited (1995) testaram a importância de fatores financeiros para o gasto de

investimento. Os autores demonstraram que as imperfeições tomam relevante a introdução das

variáveis financeiras na equação de regressão do investimento. Como variáveis financeiras, entende-

se a estrutura financeira das firmas, que determinam sua capacidade de obter fundos externos.

Assim, a conexão ou interdependência entre o investimento e seu financiamento foi restabelecido

segundo a noção de mercados imperfeitos. Em trabalhos anteriores, Jan Timbergen (1939), Klein

(1951) e Meyer & Kuh (1957) apud Fazzari et al, (1988) haviam incluído variáveis de liquidez como

regressores nas equações de determinação do investimento, obtendo resultados significativos.

Entretanto essas contribuições foram alvos da crítica de Jorgenson e seus colaboradores,
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sucumbindo assim à lógica do teorema de MM.

Fazzari, Hubbard & Petersen (1988) mostram que o conceito de firma representativa é um

grande obstáculo ao entendimento do comportamento do investimento. Sendo as informações

assimétricas, existe a possibilidade dos credores racionarem o crédito para demandantes com

projetos de investimento com taxa de retomo positiva. As firmas, portanto, não podem ser

descritas e seu comportamento previsto, a partir do conceito de representativa. Os fundamentos

microeconômicos da conexão entre estrutura financeira e decisão do investimento são aqueles que

justificam o elevado custo da obtenção de recursos externos para os tomadores. Esse custo

justifica-se devido ao procedimento de obtenção dos recursos, ou, devido ao risco associado ao

tomador. No caso de uma firma preferir emitir novas ações para financiar-se, ela deverá incorrer

em custos como descontos para os unde17ll1iters, taxas de registro, gastos administrativos etc. A

assimetria de informações pode criar ainda um custo adicional à emissão, devido ao prêmio exigido

pelos investidores para adquirem novas ações. O mesmo acontece no mercado de crédito bancário,

com os bancos estabelecendo muitas vezes um limite para o grau de alavancagem das firmas.

O racionamento é constatado a partir das fontes de financiamento da amostra de empresas

obtidas por (Fazzari et ai, 1988). Os autores dividiram a amostra em 6 classes, segundo o valor de

seus ativos, para verificar as principais origens de recursos. As classes são: até US$ 10 milhões; US$

10 - 50; US$ 50-100; US$ 100-250; US$ 250-1bilhão; acima de US$ 1 bilhão.

Foi observado que para todas as firmas os fundos internos, na forma de lucros retidos,

representam 71.1% dos fundos para financiamento. O grau de retenção dos dividendos é de 80%

para a finna da primeira classe, reduzindo-se com o aumento do valor do ativo, atingindo 50% de

retenção para as firmas com ativos acima de US$ 1 bilhão. A percentagem de empréstimos

bancários de curto prazo é baixa em todas as classes e a percentagem de longo prazo é elevada para

as cinco primeiras classes. Os empréstimos de longo prazo obtidos em bancos diminuem com o

aumento do tamanho da firma. Pelos valores acima, quanto menor as firmas, maior o grau de

retenção dos dividendos e dependência de empréstimos bancários.

Para testar a hipótese da assimetria de informações, esse estudo introduziu a novidade de

investigar o comportamento do investimento a partir da influência da liquidez sobre esse gasto,

utilizando um panel data. Uma firma não é incluída na base de dados até que a mesma seja de

interesse da comunidade financeira. Uma vez adicionada à base de dados, requerem-se as

demonstrações financeiras dos 10 anos que antecedem o ano de inclusão. Após a introdução na

base de dados, a firma torna-se visível para os potenciais investidores, reduzindo então o problema
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da assimetria de informações, uma vez que as informações acrescentadas periodicamente permitem

uma avaliação mais sistemática das condições financeiras das próprias empresas e, principalmente,

de suas respectivas políticas de dividendos. A restrição de liquidez é examinada em termos dos

coeficientes estimados através das firmas, As firmas são classificadas em relação ao grau de

retenção de lucros. Uma firma que não distribui dividendos e, portanto, tem um elevado grau de

retenção de liquidez pode estar enfrentando uma grande dificuldade em obter fundos externos -

evidência de crédito racionado; ou só poderia obtê-los a um elevado custo. Tal custo impede que a

firma designe eficientemente seus recursos. O racionamento do crédito limita uma finna a investir

o montante de seus recursos internos disponíveis.

Firmas que sistematicamente distribuem dividendos não sofrem problemas de restrição à

liquidez. A distribuição sistemática de dividendos garante uma avaliação positiva do mercado,

mantendo ou elevando o valor da firma, Por outro lado, as firmas que sistematicamente não

distribuem dividendos emitem um sinal negativo ao mercado, indicando problemas de liquidez. Os

emprestadores de recursos encontram razões para negar crédito a firmas que retêm dividendos,

associando a elas uma grande possibilidade de difoult. O custo, quando acessível o crédito, é elevado

se comparado ao retomo do investimento. É, portanto, fundamental investigar as diferenças de

financiamento entre firmas.

Our approach is to study differences in financing and investment in groups of finns with different
characteristics, Observed retention practices provide a useful a priori criterion for identifying finns
that are likdy to face rdativdy high costs of externaI finance. If the cost disadvantage of extemal
finance is Iarge, it should bave the greatest effect on finns that retain most of their income. If the
cost advantage is slight, then retention practices should reveal little about financing practices, q
values, or investment bebavior. (Fazzari, Hubbard & Petersen, 1988, p. 158)

A hipótese de firma representativa e a perfeita substituição entre fundos internos e externos

tornou-se teoricamente irrelevante. As firmas não dispõem de condições similares ao acesso de

fundos externos. O conceito relevante passa a ser denominado de hierarquias financeiras (Finoncing

Hierarcbies} e descreve o diferencial entre os custos internos de financiamento e externos!". Para

examinar a importância da restrição de liquidez sobre o investimento os autores

use a large paneI of Value Line data for manufacturing finns ... typically 1arge, and their stock is
publicly trsded. Evidence tbat some of these finns face financing constraints should indicate tbat the
phenomeoon is widespread. (Fazzari, Hubbard & Pc:tersen, 1988, p.158)

As firmas foram divididas em três classes, pelo critério da distribuição de dividendos para

com a renda da firma. A primeira classe contém as firmas cuja taxa de dividendo para a renda é até

0.1 em pelo menos 10 anos. A segunda classe contém as firmas cuja taxa de dividendo para a renda

17 Ver Fazzari,Hubbard e Petersen (1988),p.154.
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está entre 0.1 e 0.2 em pelo menos 10 anos e, finalmente, a classe três a qual inclui todos as outras

firmas.

Uma primeira razão para as firmas manterem uma política sistemática de uma baixa ou não

distribuição de dividendos, deve-se à necessidade de recursos para investimento, indicando um

possível racionamento de crédito. Os lucros com a não distribuição somados à reserva de

depreciação constituem uma importante fonte de financiamento para as firmas das classes 1 e 2,

segundo os autores. Essas variáveis, definidas como fontes internas ou casb jlo11l, são incorporadas

aos modelos econométricos do investimento. Uma segunda razão para a não distribuição é a

inexistência de dividendo, o que não indica racionamento. Para separar as duas razões, já que os

autores estão interessados nas firmas que não distribuem dividendos devido à primeira

circunstância, foram incluídas inicialmente na amostra somente aquelas empresas que tiveram

crescimento real das vendas no periodo analisado (69-84). Esse critério tem a função de excluir as

firmas cuja alavancagem operacional e financeira não tenham produzido o efeito sobre os lucros na

dimensão necessária, permitindo então a distribuição de dividendos. Posteriormente, a inclusão de

todas as firmas independente da evolução das vendas em termos reais não alterarou de maneira

significativa os resultados previamente obtidos.

As estatísticas sobre o comportamento da amostra indicam a importância da retenção dos

lucros como fonte de financiamento das empresas. A classe 1 revelou um grau de retenção de 94%

dos lucros gerados; pagaram dividendos apenas em 33% dos anos. A classe 2 reteve 83% enquanto

a classe 3 somente 58%.

A taxa de expansão dos investimentos foi mais alta para os dois primeiros grupos, sendo

que a classe um utiliza mais proporcionalmente os fundos internos do que as outras . Esses fundos,

como os investimentos, apresentaram-se mais voláteis para as duas primeiras classes do que para a

classe três.

As classes um e dois se caracterizam por firmas de rápido crescimento de vendas e capital

fixo e são também menores do que as da classe três1s• As últimas, que distribuíram dividendos em

98% dos anos em aparecem na amostra, conseguem informar ao mercado sua posição financeira, a

qual é julgada como sólida. De acordo com os dados obtidos pelos autores, essas firmas dependem

muito menos de empréstimos bancários do que as outras.

18 As fumas da classe 1 identificam-se como sendo aquelas com maior variação média do crescimento anual de vendas, 13,7
contra 8,7 e 4,6 das classes dois e três respectivamente. As fumas da classe 1 também apresentaram a maior taxa de
imobilização de capital, exaurindo quase todo seu "cashjlow' com investimento fixo. A correlação média entre o fluxo de
caixa com o investimento atingiu .92 para a classe 1, .82 para a classe 2 e .20 para a classe 3.
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As firmas da classe um tiveram maior variação média do crescimento anual de vendas: 13,7

contra 8,7 e 4,6 das classes dois e três, respectivamente. As firmas da classe 1 também apresentaram

a maior taxa de imobilização de capital, exaurindo quase todo seu casb jlOIll com investimento fixo.

A correlação média entre o fluxo de caixa e o investimento atingiu .92 para a classe 1, .82 para a

classe 2 e .20 para a classe 3. Estimativas da taxa q para as classes 1,2 e 3 alcançam 1.6, 1.4 e 1.0

respectivamente. As firmas da classe 1dependeram muito da emissão de novas ações para obter

financiamentos. Nessa classe, as firmas em média emitem novas ações a cada quatro anos. Apesar

da dependência desses fundos, em termos re1ativos, os fundos internos detêm a maior participação

no total do financiamento dessas firmas. Quanto à capacidade de endividamento, os indicadores

mostram um elevado Índice para as firmas das classes 1e 2. Ao contrário do que se possa pensar, o

endividamento não compensa as variações negativas do casb folll, pois a correlação entre lucros e

endividamento é positiva. O endividamento reforça a liquidez da firma na expansão das vendas, e

enfraquece a liquidez na retração.

Em um estudo posterior, Fazzari & Petersen (1993) testaram a hipótese do capital de giro

servir como fonte de recursos para financiar o investimento'", Essa fonte de recursos é conhecida

amplamente pela sua função mantenedora das atividades produtivas de curto prazo. Ao contrário

do capital fixo, o capital de giro é líquido e reversível, ou seja, a firma pode contraí-lo ou expandi-lo

através das operações entre ativo e passivo circulante, administrando-o de acordo com a sua

necessidade de liquidez. De fato, essa é a função do capital de giro, a de fornecer liquidez diante das

necessidades operacionais da firma, flutuações da demanda e despesas inesperadas. O recurso é

utilizado pelas firmas quando a questão é o investimento fixo. A reversibilidade do capital de giro

contrapõe-se à irreversibilidade do capital fixo, permitindo às firmas estabelecerem um trade-off.

Quando necessário, ocorre a contração do capital de giro para subsidiar os gastos com

investimentos fixos.

O capital de giro é extremamente sensível às flutuações do casb folll (lucros + depreciação).

A rentabilidade das operações de uma firma determinarão a taxa de expansão desse recurso e sua

resistência em épocas de crise econômica. A sua utilização não está limitada às operações de giro de

uma firma, desde que esse capital constitui-se de uma massa de recursos monetários disponíveis.

Seu uso depende normalmente dos critérios de eficiência no emprego de recursos financeiros.

Esses critérios, em concorrência imperfeita, diferem radicalmente dos previstos em concorrência

perfeita. A rentabilidade do capital do giro relaciona-se inversamente com seu volume, porque os

recursos de curto prazo normalmente são remunerados a uma taxa menor do que os de longo

19 Capital de. giro é definido como a diferença entre o 2tiVOe o passivo circulante do período corrente.
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prazo. Inversamente, um elevado volume de capital de giro reduziria a rentabilidade dos ativos de

uma firma, dado que o capital fixo é mais rentável do que o capital circulante. Contudo uma firma,

facing a binding finance constraints may not be able to equate the discounted marginal rates of
return on assets across time - this is the essence of Euler equation tests for capital markets
imperfections. Furthermore, a constrained firm cannot equate marginal returns on investment to the
market cost of capital. But finance constraints pose no barrier to equating the marginal returns
across different assets, net of adjustment costs, at each point in time. That is, the firm will equate
marginal returns on all assets to a shadow value of finance.

Now consider what happens when there is a shock to cash low, other things held constant. If the
shock is negative, the shadow value of finance will rise for financially constrained firms, and they will
respond by reducing their rate of asset accumulation. But to equate returns across assets, firms
should not cut investment proportionately in both fixed and working capital, because ~orking
capital is relatively liquidoThat is, the firms reduces adjustment costs and losses due to perishability
of projects by choosing working capital investment to absorb a larger share of temporary cash-flow
fluctuations than fixed investment. Because working-capital is reversible, it can even become a
source of funds, with firms choosing a negative level of working-capital investment. (Fazzari &
Petersen, 1993, p. 331)

Duas predições acerca do comportamento do capital de giro na equação do investimento

são realizadas:

1. working capital investment, when included as an endogenous variable in a fixed-investment
regression, will have a negative coefficient. 2. The standard within-firm estimator will understate the
full effect of internaI finance on fixed investment on fixed investment and overstate the effect of casb
flow on working-capital investment. (Fazzari & Petersen, 1993, p.333)

A primeira predição condiz com o comportamento concorrencial dos dois tipos de

investimento que uma firma faz em suas contas. O investimento em ativos fixos concorre com o

investimento em ativos líquidos. Elevar o capital de giro, por exemplo, significa elevar a liquidez da

firma, enquanto diminuí-lo implica na redução da liquidez. Elevar o investimento em ativos fixos

não pode ocorrer simultaneamente com a elevação do capital de giro. Em relação à segunda,

entende-se que, se uma firma estiver limitada apenas aos seus recursos internos para investir, o

coeficiente estimado da variável CF na equação de regressão do investimento será muito pequeno,

podendo até ser zero. Diante do limite de financiamento, uma firma pode preferir não interromper

seus investimentos em ativos fixos, contraindo seu capital de giro e criando uma fonte de recursos

imediata diante de uma variação imprevista da demanda. Testado na equação de regressão do

investimento fixo, Fazzari & Petersen (1993) encontraram sinal negativo para o coeficiente do

capital de giro, mostrando que este tipo de investimento compete com o investimento em ativos

fixos. Isso remove a possibilidade da variável cash jlow funcionar como uma pro:x:y das mudanças na

demanda do investimento.

Ao invés de paralisarem seus investimentos, as firmas preferem usar o capital de giro como

fonte de recursos. O uso do capital de giro como fonte de recursos é possível através de sua
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variação negativa. Desinvestimentos em estoques, por exemplo, funcionariam como tal. No artigo

de Carpenter, Fazzari & Petersen (1994) comprova uma correlação entre estoques e restrições

financeiras. Como explicado pelos autores,

In response to a oegative shock to internal fioaoce, fioaocially coostrained firms will reduce their
accumulation of all assets, with the effect on each asset determ.ined by its relative liquidation and
adjustmeot costs. Because inveotory investmeot has low adjustmeot cost, its share of a decline in
total investment caused by the cootraction of internaI fioance will be disproportionately large relative
to fixed investmenr or other uses of fuods. (Carpeoter, Fazzari & Peterseo, 1994, p. 75)

A volatilidade do financiamento interno funciona como importante prova para a

(des)acumulação de estoques. A positiva correlação entre estoques e financiamento interno revela,
um particular resultado para a teoria do investimento, o qual fornece uma explicação para a

variação do capital de giro e seu respectivo uso enquanto fonte de recursos.

Uma verificação mais precisa quanto à importância das variáveis quantitativas (vendas e

liquidez) na explicação das flutuações do investimento, no entanto, conduziu a uma investigação

mais detalhada quanto aos componentes do capital de giro, responsáveis pela geração de recursos

financeiros. O estudo de Fazzari & Pertesen (1993) claramente indicava a participação da variação

negativa do capital de giro como fonte de recursos. Porém, não estava explicando quais os

componentes dessa fonte responsáveis por tal contração.

Levando em consideração a especificidade do investimento em ativos fixos, uma firma tem

a opção de não interromper o fluxo desse gasto, contraindo outro tipo de investimento, no caso em

estoques, criando recursos monetários para atender tal necessidade. Essa idéia necessitava ser

testada, uma vez que muitos estudos têm encontrado que a produção varia mais do que as vendas e

os estoques estão positivamente correlacionados com as vendas. Esses resultados contrariam

outros estudos os quais afirmam, por sua vez, que os estoques serviriam como um cushion pad para a

produção diante de um choque nas vendas. A explicação para tal contradição de resultados pode

estar associada a

ao omitted variabIe bias, The preseoce of fioaocing coostraints induces a posmve correlatioo
between inventory investmeot aod internal-fioaoce flows. Wheo internal variables are excluded frorn
inveotory investment regressions, the coefficient 00 cootemporaoeous sales may reflect the impact
of fioancing coostraints, overwhelming aoy negative correlation caused by buffer-stock effects alone.
(Carpenter, Fazzari & Petersen 1994, p. 76)

A demanda de investimento depende da lucratividade ou da taxa de retorno esperada de um

determinado projeto. A execução do projeto com lucratividade desejada depende, porém, da

existência de financiamento e, de acordo com a proposta de nossa abordagem, da ratificação pelo

mercado de crédito. Assim,
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Regardless of the true economic process at the foundation of investment demand, the supply of
low-cost finance, and therefore the levei of internaI casb 1/0111, enters the reduced-form investment
equation of firms for wlúch internaI and externaI finance are not perfect substitutes. (Fazzari et ai,
1988, p.163.)

A forma reduzida da equação do investimento visa a demonstrar a importância do efeito da

restrição da liquidez sobre aquele gasto. A equação tem a seguinte forma:

I / Kit = f (X / K)it +g( CF / K)it + uit (3), onde,

I= adição líquida de ativos fixos para a firma no período entre i e t; X representa o vetor de

variáveis com os devidos lags, os quais têm sido destacados como os determinantes do

investimento, correspondendo ao debate na literatura do investimento; CF indica o montante de

fundos internos disponíveis para o investimento, o qual, através da função g indica o grau de

sensibilidade do invéstimento às flutuações dos fundos internos.

A primeira parte do lado direito da equação 3, representada por X, será substituída pelas

variáveis conforme as respectivas teorias especificam em seus modelos de demanda de

investimento. Fazzari et al, 1988 contemplam três modelos: o modelo Q do investimento, o

acelerador e o modelo neoclássico. A investigação empírica sobre a restrição de liquidez e o

investimento inicia-se a partir do modelo da taxa q. Na ausência das imperfeições de mercado a

taxa q indica se é lucrativo investir. Como revela a fórmula acima, quando a taxa superar na

margem a unidade, é lucrativo realizar um investimento. Tradicionalmente, a equação teria a

seguinte forma:

I / Kit = pi + piQit + uit , (4) onde,

ui é o valor normal de (I/K) para a enésima firma e uit é o erro. O termo Q representa o

valor de q no início do período e é definido como a soma do valor das ações no mercado e o total

dos empréstimos, menos valor dos estoques dividido pelo custo de reposição do estoque de capital.

O modelo foi estimado acrescentando-se à variável CF, recursos internos à equação. As firmas

divididas em três classes, conforme o critério comentado anteriormente, e avaliadas em três

períodos, 1970-75, 1970-79, 1970-84, apontaram uma elevada sensibilidade do investimento à

variável CF. Especialmente para a classe 1, o coeficiente de CF atingiu o maior valor quando

comparado às outras classes, (0.670) no período de 1970-75. O aspecto que caracteriza as firmas da

classe 1 em condição de informações assimétricas diante do mercado deve-se ao fato que:

A firm is not added to the data base until is of interest to subscribers and the financiaI community.
Once a firm is added, however, observations on items frorn its income statements and balance
sheets are collected for at least 10 years prior to the date it is added to the VaIue Line data base.
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Most class 1 firms were not recognized until near the end of the sample period even though our data
for these firms extend back to 1969. Therefore the strongest case for asymmetric informacion
between firms and outside investors can be made for the shorter time periods, 1970-79 and
particularly 1970-75. (Fazzari, et. ai, 1988, p. 167)

Para os demais períodos, o coeficiente de CF atingiu 0.540 (1970-79), e 0.461 (1970-

85)respectivamente. Para esse último período, os investidores já contavam com informações sobre

as empresas da classe 1, reduzindo assim o impacto da assimetria de informações. Contudo, esse

coeficiente permanece elevado, superando o valor dos coeficientes nos mesmos períodos para as

classes (2) 0.363 e 0.230 (3). Segundo os autores, o principal aspecto a ser explorado a partir desses

resultados é a diferença entre os coeficientes da variável independente CF, entre as classes de
,

firmas. Para o período 1970-75, a diferença do coeficiente de CF da classe 1 para com o da classe ~

é de 0.416; a diferença cai conforme aumenta o período, atingindo, de 1970-84, o valor de 0.231.

That the difference between the classes narrow as the time period is extended is expected;
asymmetric informacion should not cause permanent differences in investment behavior for
ultimately successful firms like the ones in our samples, On the other hand, that the differences
remain substancial for so long indicates that the phenomenon is quite persistentê", (Fazzati et ai,
1988, p. 168)

A variável CF explicou cerca de 46% a 55% a variação do investimento, de acordo com o

período analisado. Uma simulação interessante revela o poder dessa variável para a explicação do

investimento, quando CF é retirada da equação de regressão. O poder de explicação é reduzido

para 23% no período de 1970-75 e 11% para 1970-84. Finalmente, nota-se que o investimento é

duas a três vezes mais sensível às variações de CF para a classe um em relação à classe 321•

O modelo do acelerador conecta a demanda por bens de capital à evolução das vendas de

um firma. Esse modelo é também utilizado para se analisar o comportamento da variável CF nas

diferentes classes de firmas. Inicialmente o modelo é composto pelas variáveis CF e vendas,

inclusive com lags. Em seguida testa-se o mesmo modelo com a inclusão da variável Q. A variável

vendas é estatisticamente significante, entretanto,

some of the casb f/ow effects in the Q model can indeed be explained by the correlation of casb f/ow
and sales; the casb jlow coefficients decline in ali three classes when the sales variables are added to
the equaciono This may indicates discrepancies between average and marginal Q or accelerator
effects. The pattem of the casb f/ow coefficient across classes, however, remains about the same as the
models without sales.

The results for tbe equacion that includes Q also provide an interesting perspective on a point often
raised in the investment literature. It is typical to find significant effects of both sales and profits or
casb flow in an investment equacionoIn that case, however, the quescion remains whether the casb f/ow
variable should be interpreted as a signal of the profitability of investment not captured in the simple
accelerator formulation, or whether the significance of cash f/ow arises because it represents an

20 As diferenças são sempre estatisticamente relevante a elevados graus de confiança,

21 Estimativas com lags não alteraram a performance dos coeficientes de CF e Q.
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additional supply of low-cost investment finance for firms that must pay a premium for external
funds. (Fazzari et al, 1988, p.174)

A inclusão de Q no modelo auxilia a resolver essa questão. Uma vez introduzido, verifica-se

uma queda do coeficiente de CF nas classes 2 e 3, mas sua relevância não é afetada. Como a

variável Q capta a lucratividade futura esperada da demanda de investimento, permite-se interpretar

o coeficiente de CF, como uma indicação de racionamento de liquidez às firmas da classe 1. Ainda,

CF. não pode ser ignorado em importância para as classes 2 e 3, as quais distribuem

sistematicamente seus dividendos. Os resultados dos coeficientes inspiram, no mínimo, bastante

cuidado em desprezar a importância dessa variável.

O modelo. neoclássico, diferentemente do acelerador, incorpora os preços relativos do

capital em sua especificação, constituindo nessa formulação uma crítica ao modelo do acelerador.

De acordo com o exposto neste capítulo sobre o modelo neoclássico, a demanda por bens de

capital é expressa como uma função do custo de capital. Novamente, introduzindo a variável CF na

equação neoclássica verifica-se o efeito substancialmente elevado do coeficiente de CF (.337, .331 e

.199 para as classes 1, 2 e 3 respectivamente) na explicação das variações do investimento

especialmente para a classe um. Esse coeficiente é mais elevado do que o coeficiente do custo de

capital em todas as classes de firmas. Introduzindo a taxa Q de modo a minimizar as críticas, que a

exemplo do modelo do acelerador são de maneira equivalente aplicadas a esse modelo, ou seja, o

fato da equação especificar variáveis passadas, não ocorrem mudanças substanciais nos resultados.

Enquanto CF é importante para as firmas que pouco distribuem dividendos, perde em relevância

quando é estimado para classes que distribuem, como a 2 e 3. Diante dos testes e resultados CF,

embora menos importante para a classe 3, continua sendo significativo para explicar as variações do

investimento para firmas consideradas maduras.

Explorando uma outra dimensão da heterogeneidade entre as firmas, através das indústrias,

o mesmo estudo comprovou que, para seis das sete indústrias observadas, a variável CF é

importante para explicar as flutuações do investimento naquelas em que a distribuição dos

dividendos é baixa (classe das firmas 1 e 2).

Além da variável fluxo CF, foram também testadas a importância de variáveis estoques

como valores à vista (caixa) e recebíveis com elevada liquidez e o capital de giro, deduzido do valor

dos estoques. O intuito do teste foi de incorporar a possibilidade da firma realizar uma poupança

precaucionária, quando existem elevadas sobras de caixa, de modo a prevenir-se contra o

racionamento de crédito. Os resultados claramente suportam a hipótese de que alterações

patrimoniais afetam decisivamente o gasto de investimento das firmas pertencentes às classes 1 e 2.
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Para a classe três o coeficiente estimado não se revelou estatisticamente diferente de zero. Uma

questão crucial de todos esses testes é o fato de a variável CF ter seu coeficiente reduzido quando a

defasagem da variável vendas é introduzido. O coeficiente da variável estoque, no entanto,

pennanece idêntico no modelo que incluei vendas. Devido à elevada correlação entre CF e lucros

pode-se questionar o poder de CF. Contudo, é menos provável que a variável estoque da liquidez

esteja correlacionada à lucratividade.

Um teste mais rigoroso é realizado por Fazzari & Petersen (1993), com intuito de indicar de

maneira mais contundente a validade das variáveis de liquidez na explicação do gasto de

investimento. De acordo com a discussão anteriormente apresentada, Fazzari & Pertesen (1993) ,

utilizaram-se das mesmas observações estudadas no artigo de 1988. A equação tradicional do

investimento foi definida como:

1/ K = YI(Qii) + y2(CF / K) + y3 + Uij (5)

Estimando a equação acima, os autores obtiveram .382 para o coeficiente de CF.

Introduzindo na mesma equação a variação do capital de giro, obteve-se .839 para o seu

coeficiente. Estimando os parâmetros da variáveis explicativas da variação do capital de giro, CF

atingiu .883 e o capital de giro -.217. A variação capital de giro (VWK) é negativamente

correlacionada com o volume do capital de giro, indicando que a sua valorização cai quando seu

estoque eleva-se. Finalmente, estimando os parâmetros dos regressores para o investimento,

obteve-se para as firmas com padrão de baixa distribuição de dividendos .0054 para Q, .743 para

CF e -.430 para VWK. Considerando as firmas com padrão elevado de distribuição de dividendos

obteve-se: .0023 para Q, .299 para CF e -.180 para a VWK

Esses resultados permitem refutar o teorema de MM: da mesma maneira que dirimem as

dúvidas existentes sobre o significado da variável CF. Segundo os autores,

The interpretation of cash-flow coefficients as evidence of finance constraints in regressions such as
equation (1) has been criticized because casb Jlow may proxy variations of investrnent demand that are
not adequately captured by Q or other variabIes in the equation. Changes in working capital are also
positively correlated with profits, output, and the business cycle. Thus, if the VWK variable
proxied an omitted investrnent demand effect, its coefficient would be positive and it should reduce
the cash-flow coefficient when compared with the results from equation (1). Instead, the results are
just the opposite, consistent with our main prediction and supporting the financial constraints
interpretation.(Fazzari & Petersen, 1993, p. 337)

Hoshi, Kashyap & Scharfstein (1991), embora, tenham seguido a mesma estratégia de

Fazzari et al, dirigiram-se para os aspectos críticos dessa contribuição, principalmente quanto ao

critério de identificação das empresas que enfrentam a assimetria de informações. Fazzari et al,
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(1988) utilizaram o critério da distribuição de dividendos testando a hipótese da relação entre o

grau de retenção de dividendos e a restrição de liquidez. Sendo elevada a correlação, puderam

afirmar que as firmas com grau de retenção elevado enfrentavam a condição de assimetria de

informações, Hoshi et. alo(1991) procuraram por um critério qualitativo22. Avaliando a estrutura

das relações econômicas e financeiras entre firmas e bancos no Japão, os autores beneficiaram-se

de uma associação tradicional da economia japonesa. Essa relação, conhecida como keiretsu,

estabelece um vínculo bastante íntimo entre firmas e bancos, reduzindo o grau de assimetria de

informações entre aqueles agentes. Firmas que não desfrutam de tal associação são denominadas de

independentes.

The keiretsu ... coordinates the actrvmes of member firms and-rnost interestingly from our
perspective-finances much of their investment activity. Much of finance comes from the large city
banks that form the core of each of the large groups: they are both creditors and shareholders of
group firms .. (Hoshi et al, 1991, p.34) .

o objetivo dos autores é avaliar para o Japão a importância dos recursos internos das

corporações e as decisões de investimento.

our strategy is ' to see whether liquidity is a more important determinant of investment for
independent, unaffiliated firms than for group firms with dose banking ties. (Hoshi, et. ai, 1991,
p.34)

Essa relação abranda o problema das informações assimétricas, exceto para as firmas

independentes. Na seção II do artigo, os autores apresentam os aspectos institucionais das

corporações japonesas e o poderio de mercado das firmas estudadas. A constatação de fundamental

importância é que, muito dos empréstimos das firmas do keiretsu vêm dos bancos que pertencem

ao mesmo grupo. Esse dado contrasta com as firmas independentes e mesmo com as firmas

amencanas, as quais dependem em muito de títulos lançados nos mercados para obter

financiamento. As firmas associadas desfrutam de três vantagens em relação às firmas

independentes: 1. os bancos pertencentes ao mesmo grupo das firmas têm incentivos para

monitorá-las, eliminando a questão da assimetria de informações; a gerência e o emprestador

confundem-se; 2. Assim, o conflito teórico entre tomadores e emprestadores é eliminado; 3. a

comum gerência entre bancos e empresas praticamente reduz o tomador e o emprestador a uma

única pessoa. Se, face problemas econômicos as firmas associadas têm condições de obterem

refinanciamentos, por outro lado deve-se reconhecer, na medida em que a carteira dos bancos

contêm uma grande massa de empréstimos para as empresas do grupo, existe um forte risco de

comprometimento da saúde do grupo em situações inesperadamente adversas.

22 A seção 3 do artigo demonstra como foram distinguidas as firmas associadas das independentes.
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Como constataram Copeland, Koller & Murrin (1994), a maior fonte de financiamento das

empresas no Japão é fornecida por instituições financeira privadas. Títulos comerciáveis forneciam

apenas 2,8% do capital externo e as ações 8,9%23.A maior parte dos acionistas estava dentro do

que é conhecido como Kereitsu ou dos grupos de negócios que predominam nas principais

atividades da indústria de transformação japonesa. Sob uma perspectiva financeira, os autores

apresentam três desvantagens da interação de negócios entre bancos e firmas de um mesmo grupo:

1. a demanda por informações públicas é muito baixa; 2. a administração preocupa-se pouco com O

valor de mercado das ações, enquanto indicador do desempenho de sua gerência; 3. Não há

disputas para o controle da corporação. O aspecto endógeno da administração facilita a liquidez

mas eleva o -risco.

Hoshi et al, (19~1) testaram diversas equações com variáveis estoques e fluxos

representativos de liquidez. Para afastar a dubiedade acerca das variáveis de liquidez que poderiam

significar o efeito de variáveis omitidas, tal como lucratividade, foi incluída nas equações a variável

q de Tobin. As variáveis de liquidez foram compostas do casb jlow, títulos de curto prazo

rapidamente conversíveis em moeda. O parâmetro do casb jlow é de .041 para as firmas associadas e

de .501 para as independentes. O parâmetro dos títulos é de .061 para as primeiras e .512 para as

últimas, sendo todos os parâmetros estimados relevantes estatisticamente a 1%. A taxa q de Tobin

é insignificante enquanto determinante do investimento.

A conclusão dos autores é que a liquidez é mais importante para as empresas independentes

do que associadas aos bancos>'. Assim, as primeiras são mais sensíveis às variações de sua liquidez

do que as últimas.

A questão precípua desse artigo é que ele corrobora com as conclusões de Fazzari et ai,

(1988). A concordância, porém, vem de critérios qualitativos através da separação das firmas

segundo os aspectos institucionais do Japão. A proximidade, ou seja, o grau elevado de intimidade

entre bancos e firmas, através do aspecto endógeno de sua gerência no Japão, de maneira alguma

tem reduzido a questão da incerteza. Porém; é muito mais seguro para as empresas com tal

endogeneidade de gerência realizar investimentos, pois os bancos estão de fato elaborando os

planos de investimentos. Desejamos enfatizar essa endogeneidade, a que disponibiliza as

informações de maneira simétrica, eliminando o conflito entre tomandores e emprestadores. A

23 Copeland, Koller & Murrin, 1994, p.6, apresentam as estatísticas e diversas fontes de dados sobre o financiamento no
Japão.

24 Outros testes foram feitos para as empresas e também para outras formas de organização de empresas, que variavam entre
associadas a independentes. Em nada alterou-se a importância das variáveis de liquidez.
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questão do risco moral é eliminada nesse caso. Em relação ao futuro, é difícil imaginar que tais

organizações não utilizem uma noção de ualuatio«; ou seja, que não procurem medir o valor futuro

das empresas segundo os cânones das finanças. Mas a visão probabilística dos negócios é uma mera

convenção de como será o futuro em uma situação estática. Um emprestador prefere emprestar

para as firmas em que tem poder decisão à emprestar para aquelas que não. Intuitivamente, esse

fato, segundo o caso japonês, tem maior importância do que a eliminação dos problemas da seleção
. .

adversa. Conforme um teste realizado por Hoshi et al, (1991), o investimento das firmas com maior

valor da taxa q é mais sensível às medidas de liquidez. Isso sugere muita ponderação da decisão de

investir, mesmo com recursos disponíveis, evitando riscos elevados.

As relações tradicionais entre bancos e firmas criaram um suporte de credibilidade para o

endividamento das firmas muito maior do que as firmas independentes conseguiram estabelecer. A

vantagem da relação no keire!su é permitir que emprestadores e tomadores reflitam e exercitem suas

expectativas com o mesmo se! de informações. A restrição que permanece, contudo, é a da

incerteza. As firmas independentes, por sua vez, enfrentam a incerteza e a assimetria de

conhecimento, devido à distância que guardam com os bancos.

Em termos metodológicos, a análise realizada para o caso japonês evitou o critério de

separação baseado na política de dividendos. A política de dividendos é matéria gerência, causando

dificuldades em separar as firmas que realmente não podem pagar dividendo por problemas de

caixa daquelas que não o fazem por outras razões. O critério institucional, sendo possível para o

Japão, trata diretamente com a questão da assimetria de informações, enquanto Fazzari et al, o

fizeram indiretamente. A amostra de Hoshi et al, (1991) é mais variada do que Fazzari et al, (1988),

deixando dúvidas se empresas do ramo de transformação, devido as suas características, enfrentam

mais dificuldades do que outras, nos diversos ramos da economia, para conseguir empréstimos.

Finalmente, um aspecto comum aos dois artigos é o fato de que as grandes empresas americanas e

as associadas, no caso japonês, comportam-se como a teoria neoclássica prediz, ou seja,' mais

sensíveis à taxa q de Tobin do que as variáveis de liquidez.

Schaller (1993) estudou a mesma questão para o Canadá. De posse das experiências nos

E.U.A e Japão, procurou realizar testes de maneira a contemplar as diferentes condições das firmas

em fornecer informações, e seus respectivos relacionamentos com os emprestadores

especificamente para o mercado de capitais, observando assim a capacidade das empresas de

obterem recursos através de emissão. Para o autor essa questão é primordial, uma vez que a

tentativa de demonstrar a importância da liquidez das empresas para o comportamento do

investimento compreende um procedimento indireto de testar a existência das informações
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assimétricas. Schaller (1993) considera a postura de Hoshi et ai, (1989) mais consistente do que

Fazzari et ai, (1988). Deve ser observado, no entanto, que os arranjos institucionais que regem os

mercados de capitais e de crédito impedem um relacionamento no mercado americano como

aquele existente no japão".

De ácordo com o autor são introduzidos três testes para as 212 firmas no período de 1973 a

1986:

based on exogenous characteristics of the firm and ate directly tied to the existence of asymmetric
information; these test conclition on the maturity of the firm, the extent to which ownership is
concentrated, and the availability of collaterizable assets. (Schaller, 1993, p. 544)

As firmas maduras. sofrem menos problemas de assimetria de informações do que outras,

porque os emprestadores tendem a conhecê-las mais devido ao tempo que estão no mercado. O

longo período de existência das firmas maduras as levam a diversas experiências de relacionamento

com credores, construindo assim uma relação de negócios com um grau maior de intimidade.

Quanto mais concentrada a gerência da firma, mais coincidentes são os interesses da administração

c()m os acionistas e menor, portanto, o risco para um novo investidor em potencial cujos interesses

são preservados=. A existência de ativos seguros e standard permite que sejam comercializados

mesmo após uso, elevando assim sua liquidez em relação a firmas que investem em ativos muito

especializados.

O critério de seleção das empresas para o estudo foi mais consistente do que os demais. As

equações econométricas apenas irão constatar uma relação que no arranjo institucional entre os

agentes já está consolidado. Schaller define as firmas maduras como aquelas presentes em um

banco de dados, denominado de Laval Database, desde 1965. Firmas que não figuram desde essa

data são recentes ou jovens. Com respeito a concentração, os dados vieram da Canada's

Intercorporate Ownership. O grau de concentração depende de um acionista deter 50% ou mais das

ações sob seu controle. De maneira análoga ao Japão, embora não exista no Canadá a organização

Keiretsu, existem outras formas de organização, como conglomerados, que incluem muitas firmas

com ações comercializáveis em Bolsa de Valores. Muitas dessaas pertencem a um indivíduo ou

família. A Canada's Intercorporate Ownership informa se uma firma pertence a um conglomerado e a

natureza dessa relação. A composição das 212 firmas varia no estudo, de acordo com as seguintes

classificações: maduras e jovens; concentradas e dispersas; do setor de transformação e de outros;

associadas e independentes.

25 Para mais detalhes ver Copeland, Koller & Murrin, (1996), p.5-6.

26 Myers & Majluf (1984), p.189-90, ilustram os relacionamentos possíveis entre gerência e novos investidores.
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As firmas jovens revelaram uma taxa q de 1.93 muito supenor a 0.93 das maduras,

indicando melhores oportunidades de investimento; da mesma maneira, as taxas de crescimento

das vendas foram de 6% contra 4% das maduras. As firmas maduras conseguem obter cerca de 3

vezes mais recursos através de emissões de ações do que as empresas jovens conseguem. O valor

da emissão corresponde a 22% do cash jlow para as maduras e 6% para as jovens. As empresas

classificadas como. dispersas, de diversos ramos, que não o de transformação, e independentes

invariavelmente obtiveram uma taxa q maior do que as concentradas, do ramo de transformação e

independentes, a exemplo da dicotomia entre maduras e jovens, porém revelaram uma captação

através da emissão de ações pelo menos 3 vezes menor do que as empresas maduras, concentradas,

da transformação e associadas.

Dessa maneira,

if asymmetric information plays ao important role in capital markets, then we would expect that
there would typically be a much larger wedge between the cost of internai and externai financing for
young finns. (Schaller, 1993, p. 560)

Os dados empíricos obtidos pelo método de variáveis instrumentais são consistentes com a

previsão de que as firmas maduras comportam-se como se houvesse simetria de informações nos

mercados. O parâmetro de Q é de 0.799 para todas as firmas e do cash jlow de .347. Para as firmas

maduras o parâmetro de Q atinge 1.915 e .512 para as jovens. O parâmetro do cash jlow é

significante para as maduras 0.236, e muito relevante para as jovens .489. Um segundo teste

aplicado a outras formas de organização das empresas, concentradas e dispersas., revelarou um

parâmetro para Q, de 1.952 para as concentradas e 1.122 para as dispersas. Em relação ao cash flow,

os parâmetros foram respectivamente .187 para as concentradas e .429 para as dispersas. Para as

empresas do setor de transformação, no caso o mesmo ramo de atividade estudado por Fazzari et

aI, (1988), Schaller encontrou para Q o parâmetro de -.642 para as de transformação e 1.458 para

outras; de .418 para o parâmetro do cash flow das de transformação e .305 para as outras. 27.

O parâmetro do cash jlow, com exceção da indústria de transformação, é mais elevado para

as firmas dispersas em relação às concentradas; é mais elevado para as jovens do que para as

maduras; é mais elevado para as associadas do que para as independentes.

Conclui-se, portanto, que quando as empresas são maduras, financeiramente consolidadas,

27 Segundo o autor, when used in panel data, OLS can be misleading with respect to both the coefficients and the degree of
serial correlation if there are firm-specific effects. (Schaller, 1993, p.564) Para lidar com os efeitos existentes o autor propõe
como estimador que elimina tais efeitos, denominado de within estimator. Para mais detalhes ver P: 565, nota de rodapé 20.
Em relação a estimação da taxa Q o autor lembra que a assimetria de informação afeta o cálculo dessa taxa, propondo nas
páginas 568-69 as variáveis instrumentais para estimá-las.
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com longas relações com credores, ou com elevado grau de concentração - o que permite um grau

elevado de centralização das decisões, evitando portanto o conflito entre a gerência e os acionistas,

a acessibilidade a fundos externos é muito favorável; quando são associadas, o problema da

assimetria no mercado de capitais é menor. Em outros casos, revela-se a existência de assimetria, ou

seja, a forma de organização das empres~s jovens, independentes e diversificadas enfrenta

problemas de acesso ao crédito, apesar de revelarem maiores oportunidades de investimento. Isso

indica o alto custo de obtenção de recursos "no mercado de capitais, em oposição às firmas que,

apesar de terem menos oportunidades lucrativas de investimento, conseguem no mínimo três vezes

mais recursos através de emissão de ações.

Os resultados para o Canadá foram obtidos com uma metodologia mais rigorosa do que os

estudos precedentes, procurando explorar as características das firmas segundo sua capacidade de

informarem ao mercado suas posições financeiras e os graus de risco que oferecem. Nesse sentido,

The major innovation of the paper is the use of three new tests for liquidity constraints on firms that
are based on exogenous characteristics of the finns, that reduce the risk of differential measurement
error, and that are tied direcdy to problems of asymmetric information. The empirical results suggest
that young finns pay a lllgher price for new equity financing than more mature firms and that their
investment spending is more influenced by liquidity. The same pattern holds for finns with
dispersed ownership compared with finns with concentrated ownership, even though the more
concentrated firms are typically large. Finally,using the classification suggested by Hoshi, Kashyap &
Schafertein (1989), the evidences suggests that finns that are member of industrial groups have less
cosdy access to equity financing and that their investment isfar less liquidity constrained than
independent firms, (Shcaller, 1993, p. 572)

o grau de detalhamento necessário,a partir de Fazzari et al, 1988, tem sido aplicado aos

estudos empíricos porque assimetria, embora teoricamente importante, não explica todas as razões

que levam uma empresa a não ter acesso ao mercado de capitais. Segundo o estudo acima,

permanece uma dúvida :se os investidores estão adquirindo novas ações em função da

respeitabilidade da firma no mercado ou em função dos projetos de investimentos. Nesse sentido

parece mais seguro optar por empresas consolidadas, do que outras.

Hu & Schiantarelli (1994) avaliaram a metodologia de muitos estudos sobre estrutura

financeira das corporações e as fontes de financiamento da maioria dos artigos aqui resenhados. O

que preocupou os autores, em relação aos mais variados estudos empíricos, foram os diversos

critérios utilizados para classificar as empresas. Assim,

Fazzari, Hubbard & Petersen 1988 and Bond & Megir 1993 distinguish among firms according to
their average dividend payout ratio. Hoshi, Kashyap & Scharfstein 1991 use the degree of bank
affiliation. Devereux & Schiantarelli 1990, Oliver & Rudebusch 1992 and Jaramillo, Schiantarelli &
Weiss 1992 group their sample according to finn size and age. Size is also used in Gerder & Gilchrist
1994 and in Harris, Schantarelli and Sieregar 1994. Whited 1992 splits the samples of finns
according to whether they have received a bond rating at the beginning of the sample period. Oliner
& Rudebusch 1992, also distinguish according to the pattem of insider trading and for proxies for
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the degree of concentration of share-holding. The latter criteria is also used by Schaller and is meant
to capture severity of the agency problems generated by the potencial misalignment between the
interest of managers and outside shareholders. (Hu & Schiantarelli, 1994, p.2)

o objetivo dos autores foi desenvolver um modelo capaz de identificar as imperfeições do

mercado de capitais, justificando a relevância das variáveis financeiras das firmas enquanto fonte de

financiamento, mas sem se utilizar de critérios muito arbitrários para separar em grupos as firmas

sujeitas às restrições financeiras externas. O enfoque recaiu na forma de financiamento utilizada

pelas firmas no tempo. A partir de uma amostra de 584 firmas americanas, no período de 1978-87,

os autores procuram por uma classificação menos arbitrária para dividir as firmas, de acordo com

restrição financeira que sofrem. Os critérios acima relatados impedem o pesquisador de controlar a

multiplicidade de fatores os quais influenciam a habilidade das firmas de emprestar. Em segundo

lugar, se uma firma pertence ao grupo identificado como aquele que sofre restrições de crédito,

existe um congelamento de tal posição no sentido que a empresa nunca deixará de sofrer tais

restrições em todo período estudado 28. Procurando propor uma situação de estudo mais sensata os

autores pressupõem que cada firma em um dado momento realiza investimento em dois regimes:

um sob restrições financeiras e outro sem restrições financeiras-". Assim, procuram avaliar os

efeitos das imperfeições existentes no mercado de capitais somente quando uma firma de fato está

sendo afetada por essa imperfeição. O modelo testado é, por assim dizer, mutante e incorpora as

variáveis que influenciam a habilidade ou capacidade de emprestar da firma. A hipótese testada é a

seguinte:

if the effect of cash f10w on investment is found to vary across firms with different characteristics that
proxy for the agency cost problems, severity of agency cost problems, it is much more plausible to
interpret the differences in terms of the existence of financiaI constraints. We would expect
investment to be more sensitive to fluctuations in casb flow for financially constrained firms than for
unconstrained firms, (Hu & Schiantarelli, 1994, p.7)

A lógica para a separação entre os regimes restrição e sem restrição ao crédito depende de

uma série de indicadores, tais como: participação de recursos de terceiros (empréstimos) no valor

total de mercado da firma; despesas financeiras em relação à renda da firma (faturamento); ativos

líquidos sobre estoque de capital; e tamanho das firmas. Esses indicadores têm efeitos significantes

em relação à similaridade entre firmas por estarem sob condições de racionamento de crédito. Em

28 Os autores levantam outros problemas em relação aos critérios utilizados nos textos por eles citados, mas que não nos
interessa no momento.

29 O modelo de investimento para o regime com restrição é o seguinte: (I/K)it = XitBC + E1it - se

ZitY + u it = o. Para o regime sem restrição tem-se: : (I/K)i' = XitBu + E2it - se Zi,Y+Ui, < O. I denota o investimento, K o
valor de reposição do capital. A função investimento (X) tem os seguintes elementos: a taxa Q,it ; o cash jlow CHF /K; YD
variável dummy do ano e variável dummy para ano ID.

A função Zit contêm os seguintes elementos: D/V, INT /Y, LIQ/K, LK it·1,YD, ID. D denota empréstimos, V valor de
mercado da firma, INT despesas de juros, Y a renda da firma, LIQ ativos líquidos, K estoque de capital, YD variável
dummy para ano e ID variável dummy para a indústria.
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relação ao sinal dos coeficientes, espera-se que o coeficiente dos empréstimos para o valor da firma

e da despesa financeira para o faturamento sejam positivos, ou seja, quanto maiores aquelas taxas

mais restrições as firmas encontram para se financiarem no mercado de capitais. Por outro lado,

quanto maior a participação de ativos líquidos menor a restrição de financiamento. Se a

combinação linear dessas variáveis resultar em um valor menor que zero, a firma não enfrenta

problemas de restrição ao crédito, enquanto o valor igual ou maior que zero indica o racionamento.

A sensibilidade do cash Jlow é determinada endogenamente pelo modelo. Assim, o valor do

parâmetro do cash Jlow para o regime c (firmas que sofrem restrições ao crédito - constrained) deve

ser mais importante do que para as firmas que não sofrem - u (sem restrições - unêonstrained). Em

relação à lucratividade, (taxa Q), o valor do parâmetro deve ser maior para as firmas do regime' sem

restrição (u), desde que essas firmas consigam recursos para investir segundo a indicação da taxa Q.

De acordo com os resultados obtidos, a hipótese dos autores é confirmada, uma vez que o

coeficiente para o cash Jlow do regime sem restrição atingiu .106, enquanto para o regime com

restrição o valor foi de .161. tais números indicam que as firmas sob restrição financeira são mais

sensíveis à disponibilidade de fundos internos. Em relação a Q, os autores encontram que, para o

regime com restrição o seu coeficiente é insignificante e diferente de zero; enquanto para o regime

sem restrição o coeficiente é significante e positivo. Também como esperado, os coeficientes do

empréstimo para o valor de mercado da firma e as despesas financeiras para o faturamento foram

positivos, enquanto o coeficiente da relação de ativos líquidos para o total de ativos foi negativo.

Em suma, Hu & Schiantarelli (1994) realizaram Umavariedade muito grande de testes. Em

que pese a importância dos mesmos, limitamo-nos a apresentar a sinopse tanto dos critérios para

classificação das empresas quanto dos resultados que mais uma vez confirmam a importância dos

fundos internos para as firmas, quando o mercado de capitais não consegue distinguir a qualidade

das mesmas.

Hubbard, Kashayap & Whited (1995) buscaram aplicar um método diferente para discutir a

validade da assimetria de informações nos mercados financeiros e seu impacto sobre o gasto de

investimento das firmas. A primeira proposta dos autores foi utilizar as equações de euler para

estimar os parâmetros das variáveis explicativas do investimento. A segunda consistiu em discutir

porque esse método não funciona adequadamente para todas as firmas da amostra. A estratégia do

trabalho apoia-se em uma comparação entre um grupo de firmas para as quais a teoria neoclássica

do investimento é aplicável, contra um grupo para o qual a mesma teoria não o é. O racionamento

de crédito corresponde, portanto, a uma evidência relevante somente a um dos grupos. O grupo de

firmas é dividido segundo a taxa de distribuição de dividendos: um grupo com uma taxa elevada, e
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um segundo com a taxa baixa. As firmas com baixa taxa de distribuição de dividendos enfrentam

algum tipo de racionamento de crédito. Assim,

The standard model, in which there are no capital-market frictions, cannot be rejected for a sample
of firms with high presample dividend payout ratios. On the other hand, the orthogonality
conditions implied by the standard model are decisively rejected for firms with low presample
payout ratios. (Hubbard, Kashayap e Whited, 1995, p. 684)

o uso das eq~ações de euler justifica-se devido aos problemas de estimação relacionados

com a medida marginal da taxa q, além das dúvidas quanto à consistência do julgamento do

mercado sobre o valor da firrnav. A decisão de investimento contempla uma escolha intertemporal,

na qual a firma deseja, maximizar seu valor de mercado. As equações de euler descrevem o

comportamento das firmas e mostram se ela comprova 'a hipótese da maximização>'.

A principal preocupação existente na elaboração dos modelos empíricos consiste no

estabelecimento de argumentos capazes de defender a correlação entre o casf jlow e o investimento

como resultado das imperfeições do mercado de capitais. Os autores avaliaram o argumento de

]ensem (1986), que sugeriu que a correlação refletia

manager's decision to ignore signals market valuation in favor of overinvestment in growth. Hence,
a finding of a positive correlation between investment and cash 110w need not be construed as
evidence in favor of financing constraints. In fact, there is a very Iittle empirical work that can be
used to discriminate between free casb 110w hypotheses and financing constraints hypotheses, even
though both hypotheses start from a presumption that inforrnation and incentive problems are
important. (Hubbard, Kashayap & Whited, 1995, p. 685)

Para superar tal possibilidade, pois em contrário não haveria razão para prosseguir com o

estudo, os autores contrastaram o comportamento das firmas maduras da amostra com as demais.

Assim,

Although the mature finns are selected to fit Jensen's description, we find that their business fixed
investment is well described by a standard Euler equation. Thus, while agency cost may wel1 be
important for in explaining other uses of firms resources, it does not appear to be important for
business fixed investment. (Hubbard, Kashayap & Whited, 1995, p. 685)

A formulação do modelo (seções 2 e 3 do artigo) e sua aplicação geram importantes

resultados, principalmente porque as firmas são investigadas em conjunto e divididas

posteriormente em amostras menores, segundo os critérios de maturidade e de distribuição de

dividendos. O último critério é encontrado através da razão entre dividendos pagos e faturamento,

e o primeiro através de indicadores como grau de concentração industrial e lucratividade, presentes

30 Chirinko (1993) discute o tratamento da dinâmica nos modelos de investimento, Ver p. 1876,

31 A correlação do cash fow e investimento pode ter outras razões que a evidência do racionamento de crédito. Os autores
testam a validade das críticas e de acordo com seus argumentos, p. 684 e 685, sustentam o modelo baseado nas equações
de euler.

65



no censo das indústrias de transformação desde 1958.

Na amostra total (com 428 firmas) existe grande disparidade de tamanho (média do estoque

de capital de 1026.5 contra a mediana de 88.2), do uso de empréstimos para financiamento (média

de .248 e mediana de .209) e de distribuição de dividendos (média de .142 e mediana de .118).

Quanto ao segundo critério, a amostra gerada foi de 71 firmas. Nesse grupo, as firmas pagam cerca

de duas vezes mais dividendos do que aquelas com uma baixa relação (média de .254 e mediana de

.200 para as 71 firmas de alta distribuição, e média de .120 e mediana de .107 para as 357 de baixa

distribuição). As firmas que pagam mais dividendos são as maiores. Em relação ao tamanho, as 71

firmas de elevada distribuição, têm média e mediana do estoque de capital de 1636.2 e 257.3

respectivamente, contra 905.2 e 72.5 das 357 de baixa distribuição. Para as firmas maduras (45

firmas) e não maduras (383), as médias e medianas calculada em relação a tamanho, empréstimos

tomados e dividendos pagos são maiores para as primeiras, embora em relação aos dividendos

pagos as diferenças não sejam grandes entre os dois grupos (média de .258 e mediana de .115 para

as firmas maduras e média de .132 e mediana de .118 para as firmas não maduras). Esses resultados

surpreendem, se considerado que as firmas maduras são muito maiores que as não maduras.

Segundo os autores, um segundo fator que surpreende é a indesejabilidade das firmas em pagarem

dividendos na medida que o cashjlow (lucro+depreciação menos investimento) é maior.

As equações de Euler indicam a trajetória ótima de acumulação de capital. A firma será

indiferente a aumentar o estoque de capital em uma unidade no presente e diminuir uma unidade

no futuro, deixando o estoque inalterado. A firma em princípio, compara os benefícios de investir

no presente contra o investimento no futuro. A diferença entre a produtividade marginal do capital

e seu custo impele ao investimento. Contudo, na trajetória ótima de aquisição de capital, quanto

maior o custo de ajustamento, mais lentamente a firma responde com investimento. Estimando,

assim, a trajetória ótima para as firmas que distribuem dividendos a uma taxa elevada para com o

faturamento, o modelo é bem sucedido, isto é, o comportamento é como descrito pela teoria

neoclássica. Para as firmas que distribuem pouco dividendos em relação ao faturamento, o modelo

é rejeitado. O modelo é também rejeitado para a amostra total. Os autores também não

encontraram maior relevância para estimar o modelo em função do tamanho das firmas. O

insucesso do modelo para as firmas com baixo grau de distribuição de dividendos pode não

significar o efeito das imperfeições dos mercados de capitais. Essa é a hipótese de Hensem (1986),

citado pelos autores. Para verificar a procedência do argumento, os autores testaram o modelo para

firmas maduras e com baixo grau de distribuição de dividendos. A importância do volume do cash

jlow para essas firmas poderia ser uma decisão da gerência em aproveitar oportunidades de
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investimentos. Segundo as previsões neoclássicas, o modelo responde, mas não funciona paras

firmas com baixo grau de distribuição e não maduras, significando que as imperfeições do mercado

de capitais afetam as decisões de investimento.

o conjunto de estudos empíricos, com relativa diversidade metodológica, indica claramente

a refutação das predições neoclássicas, seja a partir de uma versão do acelerador, seja por meio das

equações de Euler. Os resultados denunciam a dificuldade de financiamento em diversos sistemas

econômicos com sistemas financeiros peculiares. A despeito das diferenças entre sistemas

financeiros, dos estudos resenhados neste capítulo, verifica-se que, em geral, todos desempenham a

função de financiar o setor produtivo. Contudo, demonstrou-se a existência de racionamento de

crédito nos mercados de capitais e bancário. Diante dessas evidências, â importância dos fundos

internos como fonte de financiamento confirmaram a hipótese da assimetria de informações. Algo

semelhante a esses estudos será feito nos capítulos seguintes desta tese, procurando denotar o papel

dos recursos internos das firmas na determinação do investimento. O objetivo no terceiro capítulo

é identificar as causas que levaram as firmas investirem e se auto-financiarem.

67



CAPÍTULO 3

A DEGSAO DE INVESTIRE FINANCIAR NO BRASIL

INTRODUÇÃO

A reflexão teórica apresentada nos capítulos anteriores nos permite examinar agora, neste

capítulo, o comportamento do investimento no Brasil entre 1990-1994.

Na apresentação propusemos analisar o comportamento do investimento em condições

anormais da economia. As evidências do quadro econômico na década de 90, entendidas como

anormais, lançaram questionamentos sobre quais .seriam as fontes de financiamento e os motivos

do investimento.

Do estudo dos fundamentos microeconômicos da decisão de investir, feito noprimeiro

capítulo, extraímos o entendimento do processo de decisão e do emprego dos conceitos de

informação e incerteza. A separação da noção de informações assimétrica e incerteza e,

posteriormente, a exploração do método de surpresa potencial (de Shackle) criaram as condições

teóricas para delimitar a importância da informação, da incerteza e definir como ambas moldam o

comportamento dos tomadores e emprestadores. Ambos podem ter conhecimentos assimétricos

sobre um mesmo objeto (projeto de investimento). O grau de intimidade entre eles dependerá do

ambiente institucional do sistema financeiro, favorecendo a aproximação e fornecendo garantias

aos empréstimos, ou dificultando tal aproximação. No Brasil, como se observou ainda no primeiro

capítulo, o sistema financeiro não serviu ao setor produtivo como em outros países desenvolvidos.

Ainda no primeiro capítulo, vimos que a imaginação e a experimentação empresarial,

apoiadas por fortes levantamentos de dados secundários e pesquisas qualitativas, parecem ser

métodos mais adequados e mais utilizados pelos executivos na idealização de cenários futuros. O

método elaborado por Shackle, popularizado e incrementado por Vickers, é mais eficaz para

representar o comportamento dos empresários frente à incerteza. Ao invés de subtrair a incerteza

de sua teoria, Shackle explorou os ingredientes psicológicos dos indivíduos no processo decisório.

Esse método facilita a compreensão de como os fatores subjetivos do mundo empresarial acabam

por formar referenciais à decisão de investimento, exigindo para isso o entendimento das condições

econômicas vigentes.

Assim sendo, condições que cercam a decisão de investir são importantes de serem
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identificadas, porque o gasto de investimento em uma econorma com mercados financeiros

desenvolvidos, com inflação baixa, com a taxa de juros menor que a taxa de lucro, configurando

um sistema tecnicamente estável, é qualitativamente diferente do que em um sistema onde tais

condições estão invertidas. No caso brasileiro, 1990-94,baixo crescimento ou até decrescimento do

PfB, inflação e juros elevados, além de taxa de lucro menor que a de juros. Adiciona-se a iss? um

sistema financeiro organizado sistematicamente para financiar o setor público e não a produção,

como no Brasil. O sentimento dos empresários em relação ao futuro e suas maneiras de

construírem suas referências em tal contexto, anormal, deve ser necessariamente compreendido.

Qualquer decisão, portanto, que incorpore um cenário anormal - entendido como aquele

onde as perspectivas de crescimento econômico são baixas e as relação entre as variáveis chaves da

macroeconomia não favorecem o emprego produtivo dos recursos, deve trazer, em princípio,

motivos suficientes para forçar a empresa a adicionar capital ou modernizar seu ativo fixo. Outro

aspecto, o desvio dos recursos financeiros da produção para o financiamento do Estado, caso

exemplar do Brasil, danifica as relações entre tomadores e emprestadores de recursos e propicia um

tratamento assimétrico dos tomadores, em termos de julgamento do desempenho .financeiro e de

suas capacidades de oferecerem garantias reais contra os empréstimos contraídos.

A assimetria pode ser, por exemplo, a diferente capacidade que grandes, pequenas e médias

empresas têm de conseguir empréstimos a taxas de juros razoáveis, mediante a capacidade de

fornecer garantias reais aos emprestadores. A exigência de garantias depende de como os

emprestadores avaliam, por um lado, o tomador - seu negócio e projetos, e, de outro, as

perspectivas do futuro da economia. O embate dessas avaliações foi formalizado por Minsky, que

deu especial destaque às avaliações do futuro em um contexto de incerteza. Outros autores

priorizaram a imperfeição dos mercados em que o desconhecimento do comportamento e do tipo

de projeto em questão prejudica a avaliação do emprestador, causando o racionamento de crédito.

De maneira geral concluímos que : primeiro, as incertezas quanto ao futuro da economia

representam um obstáculo à fluidez do sistema de empréstimos para a produção; segundo, aspectos

relacionados ao risco moral confundem-se, em certo sentido, com os efeitos da incerteza,

acentuando o caráter defensivo dos emprestadores, que exigirão garantias além da capacidade que

os tomadores poderiam arriscar-se a assumir.

Variações nesse grau defensivo irão depender das relações construídas pelos respectivos

agentes (emprestadores e tomadores) ao longo do tempo. Como sugerimos, o grau de intimidade

arquitetado a partir dos negócios pode vir a conferir a superação dos problemas oriundos do risco

moral e permite relaxamento das garantias, uma vez conhecida a conduta ética de ambos agentes e
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o poder econômico do tomador.

Em certo sentido, o relacionamento dos mercados financeiros e o setor produtivo é fruto

de uma política institucional que legisla sobre esse tema. O corporate jinance, a política industrial e o

funcionamento dos mercados financeiros têm uma combinação a favor do uso produtivo da

poupança. O funding não é uma matéria meramente do setor privado nos países desenvolvidos. No

primeiro capítulo destacamos as .diferenças, por exemplo, da política européia e japonesa em

relação a americana; canadense e inglesa.

Temos mais esse ponto a diferenciar no que se enuncia como normalidade e anormalidade

na construção das condições que fornecem um funding para investimento, ou seja, há um enorme

vazio no que tange às formulações institucionais das políticas de financiamento no Brasil para o

setor produtivo. A distorção no uso dos recursos emprestáveis em favor do financiamento do

Estado ressoa em favor de uma organização financeira voltada à especulação de curtíssimo prazo.

E, como não há um órgão, exceto o BNDES, financiador da produção, o acúmulo de lucros e

recursos do capital circulante líquido constituem, a rigor, a fonte de expansão do parque produtivo.

O mercado bancário tem, em tese, recursos do BNDES para repassar aos tomadores para

financiamento de projetos e capital de giro. Contudo, os bancos de maneira geral, ganham um

percentual na administração desses projetos. Porém, no caso de inadimplência dos clientes, o

repassador (banco comercial) deve assumir tal risco. O procedimento dos bancos, portanto, é

selecionar clientes conhecidos e com capacidade de oferecer garantias reais contra o empréstimos

contraídos. Além do mais, é muito mais econômico para um banco emprestar uma grande soma

para poucos tomadores do que para uma centena. Inevitavelmente, cria-se uma assimetria na oferta

de créditos, priorizando fontes de financiamento para empresas capitalizadas que, em muitos casos,

nem precisariam de tais recursos, mas, considerando o custo de oportunidade, utilizam tais

empréstimos liberando seus recursos de caixa.

Na economia brasileira, duas questões necessitam de respostas frente ao referencial teórico

discutido anteriormente. Por que as empresas brasileiras investiram em condições tão anormais? E,

fundamentalmente, como se financiaram diante da anormalidade, tanto do ponto de vista das

variáveismacroeconômicas quanto do funcionamento errático do sistema financeiro?

Como se viu no segundo capítulo, nos países desenvolvidos o financiamento através da

contração do capital circulante e dos lucros é importante, a despeito das condições normais das

economias desenvolvidas, que possuem amplos mecanismos de financiamento, tanto para empresa,
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quanto para consumidores. Finalmente, qual reflexão se extrairá diante dos resultados empíricos

observados para o Brasil, uma vez que compreende uma economia muito diferente daquelas

investigadas e discutidas no capítulo dois? De que maneira essas respostas estão alinhadas com as

idéias desenvolvidas nos primeiros capítulos?

Os TEMPOS ANORMAIS

Para examinar o comportamento do investimento no período 1990-94, utilizamos dados

provenientes de : 1. Uma pesquisa qualitativa feita a empresários; 2. Informações contábeis e

financeiras de 596 empresas fornecidas pela SERASA. As informações financeiras possibilitaram

dois tipos de estudos: análise financeira agregada dos demonstrativos contábeis e um estudo

econométrico para identificar as fontes de financiamento do investimento, seguindo as experiências

analisadas no segundo capítulo.

Iniciamos o exame do comportamento do investimento. A tabela abaixo mostra as médias

do investimento total, estatal e privado, em 4 períodos:

Tabela 3.1 Investimento Médio do Período

ANO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO

PRIVADO ESTATAL· TOTAL

1975-79 15.6 10.2 27.2

1980-84 11.1 8.5 19.8

1985-89 12.3 9,4 21.7

1990-94 14,9 5,5 20,4

A taxa de investimento no Brasil caiu substancialmente nas últimas duas décadas em relação

a década de 70. A formação bruta de capital fixo representou cerca de 25% do PIB nos anos 70,

caindo para cerca de 18% nos anos 80. Na primeira metade dos anos 90 o investimento bruto

privado mais elevado foi 15,5% em 1990 (15,2% em 91; 14% em 92; 14.4% em 93 e 15,3% em 94).

A expansão do produto, conforme o anexo Al, foi negativa nos três primeiros anos da década.

Segundo Bresser Pereira (1993), em 1990, ao contrário de 1970, os empresários preocupavam-se

com a taxa de juros e não com a taxa de lucro para realizar investimentos.

A queda do investimento total na economia ao longo dos últimos 20 anos pode ser vista na

tabela acima. O crescimento do investimento privado não tem sido suficiente para compensar a
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queda dos investimentos públicos no mesmo período. A atuação do Estado, através de suas

políticas de financiamento e investimento tem sido alterada profundamente. Bresser Pereira (1987)

mostrou as alterações no padrão de financiamento público para o privado no Brasil. Essa

transferência, contudo, exige a estruturação do setor financeiro, tanto para captar recursos no país e

no exterior quanto para criar mecanismos que permitam o monitoramento dos empréstimos. A

transição dos empréstimos em larga escala do setor financeiro para o setor produtivo não estava

viabilizada até 94. Embora haja modificação no padrão de financiamento, como mostrou Bresser,

Pereira (1987), a funcionalidade do sistema financeiro objetivava financiar maiso setor público, não

o privado.
.'

Tabela 3.2 Rentabilidade do Patrimônio Líquido (%) das Mil S.As.

Privado Multi Estatais Total
Nacional Nacional

1989 9.03 17.92 3.76 6.54

1990 -2.56 -9.14 -7.28 -5.55

1991 -2.66 -5.48 -1.80 -2.21

1992 -0.99 '2.52 -1.17 -0.95

1993 .96 4.08 -0.04 .40

1994 9.80 1.39 5.05
- , ' , ' . .Fonte: Fundaçao Getúlio Vargas, Grupo de Analise Econorruca, em Conjuntura Econorruca, dezembro de 1994 e

dezembro de 1995,

Tabela 3.3 Rentabilidade do Patrimônio Líquido das 596Empresas (%)

1989 8.0

1990 6.0

1991 -6.0

1992 -4.0

1993 -3,0

1994 5.0

Fonte: SERASA

Nas tabelas 3.2 e 3.3, estão indicadas a rentabilidade das 1.000 maiores das empresas da

amostra SERASA. Os anos de 91 e 92 foram de grande recessão e de rentabilidade negativa para

ambas amostras. As diferenças entre as tabelas ficam por conta dos nos 1990 e 1993. Considerando

as informações da amostra SERASA, os indicadores entre 91-93 preocupam, pois os prejuízos

representam aplicações de recursos. Durante esses anos as empresas, em média, não puderam

financiar seus investimentos a partir dos lucros retidos. Também não se pode afirmar que os lucros

do período serviram de incentivos aos investimentos. Logo, outras fontes de financiamento, como

72



capital de terceiros, deveriam compensar a redução do financiamento próprio. Porém, a tabela 3.4

mostra que a maior parte do financiamento das empresas no Brasil teve origem nos recursos

próprios.

Tabela 3.4 Origens e Aplicações de Recursos
ORIGENS DE RECURSOS RP EA EP RE IF NE

1989 58 3 18 2 1 18
1990 58 3.5 24 4,5 1,4 9
1991 55 5,4 27 3,4 1,8 7
1992 46 3,1 24 7,7 2,5 16
1993 58 2,2 21 2 3,4 13
1994 31 2,1 11 3,5 1,5 51

APLICAÇÕES DE RECURSOS VE EN EE NF AI NE

1990 4.6 46 12 7.1 22 9.1
1991 6.1 40 17 5.8 21 9.7
1992 4.7 44 14 4.1 21 13
1993 4 35 21 3.6 22 13
1994 5.8 25 6.7 1.9 10 50

Fonte: Conjuntura Econôrruca, 1989-1994
Origens: RP= recursos próprios; EA = emissões de ações; EP = empréstimos; RE = recursos no

exterior; IF = sem informação; NE = outros. Aplicações:VE = veículos; EN = equipamentos nacionais; EE =
equipamentos estrangeiros; NF = novas fábricas;AI = aumento de instalações;NE = outros.

Com a falência do Estado,o término do padrão de financiamento da década de 70 exigiu do

setor privado uma participação maior no financiamento do investimento. A poupança é uma

variável estratégica para o crescimento econômico. No caso brasileiro, os dados de poupança

pública e privada mostram claramente que o País teve uma ta..xade crescimento econômico muito

alta enquanto o Estado, através de sua política de investimento, serviu de carro chefe no processo

de industrialização. Para tal, o Estado se utilizou da poupança externa para financiar o crescimento

econômico (tabela A1). A alteração do padrão de financiamento ocorrida no Brasil toma a

poupança privada ainda mais estratégica devido a sua função de financiar investimentos de

expansão e modernização.

Nos anos 80, o Estado sepultou os planos de desenvolvimento e dedicou-se quase que

exclusivamente às discussões sobre formulações de políticas de estabilização e ajuste estrutural. O

controle da inflação foi meta de governos e de numerosos planos heterodoxos que alteravam regras

e convenções no mercado. A heterodoxia definia a inflação como inercial e os instrumentos

tradicionais de controle monetário eram insuficientes para eliminá-la. Bresser & Rego (1998)

mostram que a teoria de Rangel sobre a inflação é válida quando há crise econômica. A inflação cai

na fase de expansão devido a capacidade ociosa da economia. Bresser Pereira (1989, 1990) explicou

a inflação como um conflito distributivo, que mantém os agentes econômicos em constantes
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tentativas conflitantes de recuperar suas participações na renda nacional. Esse esforço conduz a

uma série de práticas micro econômicas desconectadas do processo de investimento produtivo. A

firma inclui na sua rotina financeira a utilização do sistema financeiro para valorização do capital

circulante, tomando muitas vezes prioritário o investimento financeiro em detrimento do

produtivo.

o crescimento das taxas de inflação ao longo dos anos 80 e 90, acompanhado pela taxa

nominal juros, por si só criou dificuldades para a realização do investimento. De uma forma geral

essas taxas complicam em demasia o processo de cálculo dos valores presentes, uma vez que o

comportamento de preços e custos de financiamento dificultam o planejamento de caixa. Outros

fatos porém agiram contra o investimento.

As incertezas em tomo da política econômica, após sucessivos planos de estabilização,

elevaram a preferência dos agentes pela manutenção da riqueza em ativos definidos como quase

moeda. A credibilidade na política econômica, sobretudo depois do congelamento de aplicações

financeiras feita pelo governo Collor, entre elas da poupança e da conta corrente, acentuou a

desconfiança, congelando também os gastos de investimento. Na esfera pública, o investimento

perdeu prioridade - coincidentemente com a perda da capacidade de investimento do Estado e a

fragilidade da moeda. Na esfera privada, embora seja sempre estratégico para as empresas em

função de suas participações no mercado e taxa de lucro, tomou-se ainda mais difícil de se realizar

e financiar. A economia, a partir dos anos 90, sofreu profundas mudanças, as quais foram

delineadas pelo ajuste fiscal, abertura comercial e elevada taxa de juros, provocando o efeito

recessivo na economia, marcadamente entre 1990 e 1992.

O déficit fiscal e a taxa de juros criam efeitos perversos sobre o custo de empréstimos e

financiamentos. A abertura comercial afetou os preços finais dos produtos e, portanto, o

faturamento das empresas. A abertura tomou-se programa oficial em junho de 1990, através das

"Diretrizes Gerais da Política Industrial e de Comércio Exterior" (PICE). Foram abolidas as

restrições quantitativas relevantes à importações, com calendário prevendo reduções até dezembro

de 199432• (anexo A6)

Segundo Bielschowsky (1998), o momento em que a abertura transcorreu foi um dos mais

infelizes da história econômica brasileira: megairiflações até 1994, forte apreciação da taxa de

câmbio e forte recessão em 1990-1992. Ainda, segundo o autor, subsídios e incentivos do governo

federal à indústria foram em boa parte eliminados. Logo, a capacidade das empresas em

32 Conformerelatóriode Bielschowsky(1998).
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organizarem recursos para se financiarem foi dificultada de duas formas: a primeira, do lado dos

custos financeiros, porque a perspectiva da persistência do déficit público manteve as taxas de juros

elevadas encarecendo os empréstimos; a segunda, do lado da receita, porque a abertura comercial

criou uma concorrência que a economia não estava preparada a enfrentar de forma tão abrupta.

Esse fato, combinado com a recessão econômica que prevaleceu no penado 1990-1992, reduziu

faturamento, as reservas financeiras das empresas e o volume do capital circulante líquido.

Entre 1990 - 94 a média do uso da capacidade instalada foi, segundo a pesquisa FIESP, de

73%. No mesmo penado, percebe-se claramente o esforço do ajuste fiscal (anexo A3). Segundo

dados extraídos da Revista Conjuntura Econômica, a taxa de lucro para as mil maiores S.As foi

negativa entre 91-93 (anexo A4). Quando se avaliam as disponibilidades de captação de recursos

para investimento operacional em giro nota-se os altos custos envolvidos. A taxa real de juros anual

para o desconto de duplicatas ficou em média 187% e o financiamento do capital de giro em 75%.

A inflação e a taxa de juros anual denunciam o obstáculo enfrentado pelos tomadores de recursos

conforme o anexo (A7). Além dos custos de captação, é verificável o rendimento auferido se os

recursos fossem aplicados em títulos públicos.

A taxa de investimento é definida pela razão entre o total de investimento e o produto

interno bruto (PIB). Segundo Bresser Pereira (1996), essa relação depende da capacidade de

auto financiamento das empresas por meio das taxas de lucro e a capacidade de obter novos

financiamentos. Ambos requisitos não foram favoráveis durante o penado entre 1990 a 1994.

Diante desse cenário, é necessário identificar os motivos que levaram as empresas a investirem e,

sobretudo, como se financiaram. Para isso descreveremos na próxima seção a escolha de uma

amostra de empresas e a metodologia utilizada.

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E METODOLOGIA

A fonte de dados consiste numa amostra de 596 empresas fornecida pela SERASA, para o

penado de 1989 a 1994. Inicialmente foram requisitadas informações de 1.500 empresas divididas

em grandes, médias e pequenas, segundo o critério de tamanho da SERASA. O critério utilizado é

o valor do ativo. O penado requisitado foi de 1980 a 1994. Devido à forma de trabalho da

SERASA, não estavam disponíveis os dados das empresas senão a partir de 1989. Ainda assim, não

foi possível obter os valores do investimento para o ano de 1989, o qual só seria possível com as

informações de 1988. A SERASA mantém em seus sistemas informações referentes aos últimos

seis anos. Os dados foram recebidos em 1996 quando não tinham sido iniciados os trabalhos de

análise dos balanços das empresas do ano de 1995. A composição da amostra seguiu o seguinte
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critério: uma empresa deveria estar presente em todos os anos da série. Das 600 grandes empresas

que a SERASA acompanha, apenas 155 estavam com suas informações registradas em todos os

anos do período de 1989 a 1994. O mesmo procedimento foi aplicado na seleção das médias e

pequenas empresas, as quais somaram 248 e 195 respectivamente. Em relação à atividade

econômica dessa amostra, 173 empresas pertencem ao comércio, 243 à indústria e 163 ao serviços.

O critério utilizado pela SERASA para classificar a empresa segundo o porte é o valor do ativo em

ufir. Assim sendo, as pequenas empresas possuem ativos até 55.000 ufirs; em escala ascendente o

próximo porte é definido em três categorias, C, B, e A respectivamente. Empresas com ativos até

399 mil ufir são classificadas como C; até 2.380 milhões de ufirs como B, e finalmente acima de

2.380 milhões de uftrs como A.

Para efeitos de comparação com os dados da sondagem conjuntural, estaremos observando

o investimento segundo os dados da SERASA, em particular aquele que denota o investimento

realizado pela empresa no correspondente ano; no caso, o aumento de imobilizado corresponde à

aquisição de máquinas e equipamentos, construção de novas fábricas, reforma ou ampliação das

instalações existentes. Em relação à organização dos respectivos dados, enquanto os pertinentes à

sondagem da Conjuntura Econômica consistiram apenas na copilação, os oriundos da SERASA

foram submetidos a um demorado trabalho de ajuste. Os dados originariamente vieram em

arquivos isolados, ou seja, cada empresa com seus respectivos dados financeiros constituíam um

arquivo. Havia, portanto, 596 arquivos sendo impossível a agregação das observações. Para

submeter os dados a uma análise foi necessário elaborar uma planilha que reunisse todas as

variáveis financeiras de todas as empresas de 90 a 94. Esse trabalho foi possível graças ao Pólo

Computacional da Unesp - Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Um analista de sistema

foi designado para colocar os dados na 'forma apropriada para a análise, o que permitiu o

desenvolvimento de uma metodologia para organizar e agregar dados de empresas segundo o

tamanho, setor e ramo de atividade.

Os dados que este trabalho estará analisando compreendem os componentes dos

demonstrativos financeiros, respectivamente, do balanço patrimonial, demonstrativo de resultados

e demonstração de origem e aplicações de recursos. A caracterização inicial será a financeira

extraindo os respectivos indicadores das demonstrações contábeis neste capítulo. No próximo,

capítulo quatro, usaremos a mesma base de dados para realizar estudos econométricos.

A partir de informações divulgadas pela revista Conjuntura Econômica, que aplica

anualmente um questionário para identificar as origens e aplicações de recursos das empresas no

Brasil, procuramos incorporar à pesquisa informações qualitativas através de entrevistas.
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Com base na sondagem da revista, procuramos idealizar um questionário mais amplo para

eliminar certas imprecisões da pesquisa da revista Conjuntura Econômica. Em relação aos

empréstimos, a revista não diferencia os de curto dos de longo prazo. A Revista não leva em conta

que as empresas podem decidir reduzir ativos circulantes ou elevar seus passivos circulantes. A

variação negativa do capital de giro não está contemplada e pode. ser confundida com a questão

sobre os recursos próprios. Como fonte de recursos, nossa hipótese é que ela é tão importante

quanto os lucros e depreciação, enquanto fonte de recursos.

Em relação às aplicações, a revista desconsidera investimentos realizados no processo de

produção e distribuição que, em última instância, tendem a elevar a produtividade da empresa. A

década de noventa é marcada por choques de modernidade na administração, em particular na

produção, como a reengenhararia. A imposição de certificados como das ISO forçou as empresas a

investir em qualidade e eficiência, dispensando novos investimentos. Essa questão merece especial

atenção, uma vez que a produtividade na economia aumenta significativamente a partir dos anos

9033• Assim, interessará saber se a empresa fez investimentos nessa direção. Finalmente, a partir de

Bresser Pereira (1993), que investigou as razões da decisão de investir no Brasil em dois períodos

distintos 1970 e 1990, estaremos questionando os fatores que poderiam influenciá-la

negativamente. Bresser Pereira (1993) contrapõe tempos normais e anormais para analisar as

respostas dos empresários sobre os motivos impeditivos de se tomar decisões como a de investir.

Importa para nós identificar os fatores impeditivos que levaram as empresas a não investir, em um

período caracterizado como anormal - entendido corno um período de colapso da antiga estratégia

de desenvolvimento que vigorou no Brasil até o final dos anos 70, combinado com ausência de

crédito e liberalização comercial.

A partir das empresas contidas nessa amostra, selecionamos 23 para entrevistar, divididas

por tamanho e ramo de atividade de modo a conseguir pelo menos uma empresa que atuasse no

comércio, indústria e serviços. Para agendar esse número foram contatadas pelo menos 90

empresas em 4 meses de trabalho. Muitas empresas da amostra deixaram as atividades ou se

fundiram, outras foram privatizadas e um outro número não desejou dar entrevistas. Selecionamos

empresas que pudessem discutir aspectos importantes de finanças, evitando assim aquelas com

profissionais pouco qualificados. Outra restrição foi encontrar empresas em que os profissionais

entrevistados estavam efetivamente trabalhando na gerência financeira nessas mesmas empresas

entre 90-94. Além disso, o profissional deveria ter autonomia nas decisões de investimento e, assim,

combinar informações financeiras e conhecimento de mercado para falar das decisões de

33 Ver Bresser Pereira, (1996), p. 92.
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investimento. Das 23, 19 foram visitadas e 14 se enquadraram perfeitamente em nossos critérios.

As 5 entrevistas não utilizadas serviram para confirmar aspectos gerais e problemas enfrentados na

época.

o questionário de 11 questões foi construído para recolher informações sobre o

comportamento empresarial e financeiro das empresas.

QUESTIONÁRIO

1. Após o anúncio do plano Collor, a empresa teve dificuldades com a retenção, no Banco Central,
dos recursos aplicados ?

2. Qual o impacto do plano Collor e da concorrência de produtos importados para a empresa?
3. Os negócios da empr.esa eram dirigidos pára a realização de lucros no mercado financeiro?
4. Como era a postura da empresa frente ao mercado? Agressiva?
5. A empresa era líder no mercado?
6. Fez muitos investimentos entre 90 e 94? Por quê?
7. Como a empresa financiou os investimentos?
7A. Defina recursos próprios.
8. O que fez com os estoques após o plano Collor?
9. Como o Sr. descreve o sucesso da empresa no periodo 90-94 e para manter tal sucesso pós 94?
10. Quais os principais fatores que limitaram o investimento no periodo 90-94?
11. Qual a forma de financiamento pós 94?

Para responder a pergunta sobre as razões dos investimentos das empresas num período

anormal da economia e como se financiaram, iniciamos com a aplicação do questionário acima.

Será possível, assim, compreender o contexto em que a decisão de investimento foi tomada.

Posteriormente, utilizaremos os indicadores financeiros para caracterizar a gerência financeira das

empresas e os resultados produzidos em relação aos indicadores de liquidez, endividamento,

lucratividade. Observaremos também a política de financiamento das empresas da amostra.

ANÁliSE DOS RESULTADOS DASENTREVISTAS

A preocupação específica com os efeitos do Plano Collor, contida na primeira questão, tem

origem em dois fatos: primeiro, que a intervenção foi traumática para a economia e havia a intenção

de extrair dos empresários tanto as dificuldades vivênciadas quanto as influências que tiveram sobre

o comportamento empresarial; a segunda, deve-se à constatação que o faturamento das empresas,

aplicações financeiras e capital circulante operacional estão intimamente ligados. Uma involução no

faturamento poderia ser compensada com uma diminuição de aplicações financeiras utilizadas para

.atender às saídas de caixas operacionais.

A retenção dos valores, inclusive circulantes, bloqueou a capacidade das empresas de se

auto financiarem-se, e por algum tempo a geração de recursos, isto é, o faturamento, uma vez que
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os negócios foram paralizados.

Segundo os depoimentos, o bloqueio de valores atingiu as operações das empresas e suas

relações com o mercado. Muitas empresas que especulavam com estoques e tinham obrigações a

saldar praticamente entraram em situação de insolvência. Podemos dizer que individualmente a

situação não foi pior porque a insolvência foi coletiva e durou um curto espaço de tempo. Como a

receita de um agente é despesa de outro, os recebíveis tiveram que ser renegociados. Empresas que

estavam finalizando investimento, que financiavam em grande extensão os clientes (no caso

indústria financiando o comércio) e que tiveram problemas com a inadimplência de seus

clientes,apoiaram-se em recursos particulares ou em negociações fora dos mercados financeiros

vendendo recebíveis a outras empresas (exemplo da Multibrás). A liberação parcial para

pagamentos de mercadorias, salários e impostos foi muito importante mas não significa que

atendeu a todas as necessidades de gastos das empresas. Muito embora a liberação para tais

necessidades operacionais fossem as principais, o raciocínio meramente teórico não incluiu outros

aspectos importantes, como a dinâmica de uma empresa ao utilizar as receitas que, aumentadas

pelos juros pagos pelos bancos, permitissem a realização de lucros.

Para as empresas entrevistadas, a abertura comercial afetou diretamente ou causou pouca

mudança no comportamento de seu mercado. Na presença do efeito, não houve outra chance para

as empresas senão a reestruturação, alteração da composição de custos e mudança para outros

Estados com elevada isenção fiscal para transferência total ou parcial das atividades (caso específico

da Vulcabrás). Notou-se uma preocupação clara com os novos métodos administrativos,

programas e certificados de qualidade. Mesmo na ausência do efeito da concorrência com produtos

importados, notou-se uma mudança de posicionamento dos empresários em relação à atenção dada

a seu mercado.

A utilização das aplicações financeiras durante 1990 - 1994 não foi exclusivamente utilizada

como meio de produzir lucros. Para os ramos de atividade com alto giro de estoques e com o

percentual de vendas à vista muito alto, a aplicação financeira era um complemento necessário.

Para outros, servia apenas como uma correção dos valores no tempo. Para outros ainda, a

especulação não era realizada nos mercados financeiros, mas no produtivo, através de mercadorias.

As aplicações eram, de maneira geral, importantes para reduzir os gastos com diversas despesas.

Sobras de caixa aplicadas permitiam pagamentos de despesas elevando as próprias sobras. Segundo

se apurou nas entrevistas, as aplicações eram também prioridades para os proprietários que

aumentavam em muito sua riqueza particular.
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As necessidades de investimento para modernizar as instalações e atender a novas

oportunidades de mercado estão entre as razões principais do investimento. Os investimentos

destinaram-se, na maior parte, ao aperfeiçoamento ou inovação em processos de produção, à

ampliação e adequação de barracões, aquisição de equipamentos e maquinário. No caso da

Vulcábras houve a necessidade de construçãode uma nova fábrica no Nordeste para continuar

existindo. Percebeu-se claramente que as empresas venderam muitos ativos depreciados e não

totalmente depreciados, adquirindo mais novose modernos. Certos grupos decidiram por eliminar

linhas inteiras de produção e mudar de ramo, aproveitando uma ligação com a cadeia produtiva em

que estavam inseridos. (Empresa Durex)

A questão 10 extraiu objetivamente os fatores impeditivos ao investimento. Essa questão já

fora contemplada em 1970 e 1990 por Bresser Pereira (1993), que comparou os resultados de

entrevistas a empresários, perguntando quais variáveis representavam obstáculos à decisão de

investir. Os resultados nas duas datas foram contraditórios. Em 1970, apesar de a taxa de juros

estar elevada, a referência para a decisão era a taxa de lucro. Em 1990, a taxa de juros representou o

principal obstáculo. A diferença entre as duas taxas, que existia em 1970 em favor da de lucros,

desaparece em 1990. Isso, segundo Bresser Pereira (1993), aliado aocomportamento negativo do

PIB, da alta inflação, da política monetária e baixa formação de estoque de capital traduziam a crise

estrutural e indicavam tempos anormais.

Em nossa pesquisa, perguntou-se sobre os fatores impeditivos ao longo do período 90-94.

As repostas indicam que a taxa de juros é um grave problema para as decisões de investimento. A

questão é refletir porque ela é impeditiva. Obviamente, em tese, a recomendação de investir é

simples: se a expectativa da taxa de lucro é maior que a de, investe-se; se é menor, não; o primeiro

nível da resposta vem do aspecto formal, ou seja, da comparação entre taxas na construção de um

projeto de investimento. O segundo, vem da situação da empresa. Se é tomadora de recursos, os

juros são de fato problema. No entanto, nas entrevistas a queda do faturamento também foi

apontada como fator importante. Como o faturamento é responsável pelo caixa e pelo capital

circulante, sua queda, com combinação dos juros elevados e da necessidade de utilizar recursos

bancários de curto prazo foi um dos fatores que produziu o efeito negativo sobre a capacidade de

investimento das empresas. Não pode ser atribuída, portanto, estritamente à comparação de taxas

(juros e lucros) a queda do investimento, mas à restrição de recursos - através da queda do

faturamento das empresas no período recessivo e de pagamentos das dívidas contraídas.

As limitações de crédito não se revelaram um problemas no curto prazo, quando

combinadas com garantias oferecidas pelas empresas. Um aspecto relevante, que merece ser

80



destacado, é a condição de liquidez de algumas empresas. Uma vez que as contas bancárias dos

proprietário e das empresas são acompanhadas pelos bancos, muitas empresas afumaram que

conseguiriam recursos. A proximidade com a gerência foi apontada como um fator decisivo para a

obtenção de crédito, superando a necessidade de apresentar informações financeiras muito

objetivas. Além disso, a tradição da empresa no município foi considerado também decisiva. No

caso de empresas grandes presentes na cidade de São Paulo, as análises eram mais objetivas a partir

de indicadores financeiros. Notou-se claramente a diferença cultural de relacionamento entre

bancos e empresas no interior e na capital paulista.

Em suma, os investimentos aconteceram, a despeito das condições anormais da economia,

devido à necessidade de modernização, ampliações e reformas para atender novas oportunidades

de mercado e concorrência. As e~presas procuraram por lacunas através das quais pudessem

desempenhar e aproveitar as oportunidades de investimento e de novos mercados. Nessa busca, a

qualidade do estoque de capital precisou ser modificada, justificando novos investimentos.

o investimento, por mais difícil que sejam as circunstâncias econômicas, é feito devido à

necessidade de manter a participação da empresa no mercado. Esse motivo sempre esteve presente

nas considerações dos entrevistados. Embora a questão seis (6) tenha contemplada a questão,

perguntando porque investiu, as respostas vieram de forma muito pontual. Com excessão das

grandes empresas, que investem pelo menos a taxa de depreciação e adotam uma política de

investimento devido à concorrência, as demais enfatizaram as oportunidades de curto prazo.

Questionamos, no entanto,o que predominava na mente do empresário entre o lucro imediato e

crescimento da empresa. A resposta foi o crescimento e, preferencialmente, a sobrevivência dos

negócios.

DESEMPENHO FINANCEIRO DA AMOSTRA SERASA

Após compreender os motivos que levaram à decisão de investir, passamos a enfrentar a

segunda questão proposta, ou seja, como as empresas se financiaram.

No periodo entre 1990-94 a forma de financiamento possível apoiou-se nos fundos gerados

internamente nas empresas. Isso é visto claramente na tabela do anexo A8. O total de

financiamentos oriundos dos recursos próprios foi responsável por mais de 50% do financiamento

das empresas. Em condições de recessão, alteração de normas e convenções econômicas, abertura

comercial e custo punitivo do crédito, é interessante descobrir que tipos de recursos internos são

esses, uma vez que a rentabilidade dos negócios para as empresas da amostra SERASA foi negativa

nos anos de 91 a 93. Será que as empresas da amostra conseguem financiamentos externos,
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contrariando a pesquisa nacional realizada pela revista Conjuntura Econômica entre 90 e 94?

Apesar dos prejuízos, as empresas conseguiram manter uma 1iquidezelevada?

As tabelas, A4, AS e A8 do anexo sugerem uma possível inconsistência quanto ao

comportamento das firmas. Enquanto as tabelas A4 e AS apresentam em pelo menos três dos S

anos rentabilidade negativa, a tabela A8 apresenta a informação que os recursos internos

correspondem à principal forma de financiamento, da qual os lucros e reservas são os respectivos

componentes. As reservas consistem em lucros redistribuídos que, acumulados nessa forma,

permitem a sua utilização para diversos fins, inclusive investimento.. Sob essa noção, é difícil

compreender como em uma pesquisa nacional o lucro é essencial para o financiamento mas ao

mesmo tempo duas amostra indicam o prejuízos em três dos cinco anos observados. São os lucros

importantes para as empresas da amostra SERASA? Seriam os empréstimos externos ou aumento

de capital as fontes relevantes?

A pergunta objetivamente colocada pela revista Conjuntura Econômica, sobre a

participação de empréstimos totais nas fontes de financiamento, despreza a distinção entre os

. recursos oriundos no curto e no longo prazo. A dificuldade quanto a esse ponto é a seguinte: O

aumento do passivo circulante provoca um aumento de 1iquidezpara uma empresa, na medida que

tal aumento funciona como geração de recursos. Da mesma maneira, a diminuição do ativo

circulante funciona como fonte de recursos. Um aumento de empréstimos de curto prazo significa

um aumento do passivo e também uma forma de obtenção de financiamento. Essa combinação,

diminuição de ativo e aumento do passivo circulantes, é um meio de obter financiamento com

recursos pertencentes ao giro da empresa. A variação desse capital de giro, que é de fato um

recurso da empresa, pode estar sendo utilizada para investimento. Dada a dificuldade de obter

recursos de longo prazo no Brasil, a sondagem não informa qual a proporção de recursos de curto

e longo prazo, mascarando a questão dos recursos próprios utilizados para investimento. Nossa

hipótese e a de que na pergunta sobre os empréstimos, uma parcela muito grande é de origem de

curto prazo relacionada com o giro dos negócios. Assim, diante da pergunta, "como a empresa

obtém recursos?", a resposta sobre a variação do capital de giro pode estar sendo desconsiderada.

Vejamos um exemplo:
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Contas Período 1 Período 2 Variação

Estoques (ativo 100 50 -50
circulante)

Empréstimos 50 100 +50
(passivo circulante)

Capital Circulante 50··· -50 -100
Líquido

A variação do capital de giro do período 1 para 0.2 é de 100 negativa, representando uma

fonte de recursos. A empresa conseguiu elevar seus recursos em 100. A variação porém, do período

2 para 1 é de +100, denotando a aplicação de recursos. A variação do capital de giro pode,

portanto, ser originada a partir do aumento dos empréstimos de curto prazo e/ou da contração dos

estoques, ou seja, proveniente da contração de ativos circulantes ou aumento do passivo de curto

prazo. A sondagem estaria, nesse caso, desprezando, em primeiro lugar, uma fonte de

financiamento advinda da variação negativa do capital de giro e, em segundo, a origem dessa

variação que, por sua vez, indica a capacidade das fumas em prorrogar vencimentos ou contrair

contas do ativo circulante.

Uma outra questão importante a ser tratada nessa análise da variação total do capital de giro

cC?nsistena separação dos componentes desse capital e dos componentes da variação. As contas

circulantes (do ativo e do passivo) são compostas por uma parcela operacional e outra financeira. A

operacional é identificada nas aplicações de recursos como capital circulante operacional, isto é, o

aumento (investimento) em ativos operacionais e/ou redução de passivos operacionais. A parcela

financeira é encontrada a partir da diferença entre a variação do capital circulante operacional e a

variação total do capital circulante. Assim a variação do capital circulante pode ter múltiplas

origens. O esquema abaixo esclarece o entendimento:

VCG = VIOG + VF, onde VCG é a variação total do capital circulante (de giro); VIOG a

variação do capital circulante operacional e VF a variação financeira do capital circulante. Com base

nessa formulação encontramos os seguintes resultados:
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Tabela 3.5. Capital de Circulante Líquido e Componentes
PME (em unidades de reais)

Variação Total do Capital Variação do Capital Circulante Variação do Capital Circulante
Ano Circulante O~eracional Financeiro
1990 2.808.307 9.955.909 -7.147.602
1991 -2.647.823 -3.307.011 659.188
1992 -1.760.966 -5.386.368 3.625.402
1993 5.028.522 6.712.029 -1.683.507
1994 17.766.888 20.022.758 -2.255.870

ANO GDE (em milhares de reais)
Variação Total do Capital Variação do Capital Circulante Variação do Capital Circulan te

Circulante Operacional Financeiro
1990 -5.074.649 1.133.623 -6.208.272
1991 -376.421 -297.685 -78.736
1992 -1.122.000 -395.813 -726.187
1993 4.132.992 -293.834 4.426.826
1994 5.233.635 1.718.826 3.514.809

Na tabéla 3.5 os dados financeiros estão separados segundo o tamanho das firmas. As

pequenas e médias (PME) formam o primeiro grupo e as grandes (GDE) o segundo. A separação

deve-se, em primeiro lugar, à discrepância dos valores das variáveis desses grupos. Em segundo

lugar, a separação permite o contraste de comportamento entre as respectivas classes de firmas.

No universo das PME, em 91 e 92, ocorreu geração de recursos através da contração do

capital circulante operacional. Analogamente, a variação total do capital circulante foi negativa,

denunciando o financiamento interno com implicações para a liquidez das firmas. Enquanto na

parte operacional do capital circulante houve geração de recursos, na parte financeira do capital

circulante ocorreu o inverso, ou seja, aplicação de recursos. No agregado as firmas podem ter

reduzido endividamento e/ou aumentado aplicações financeiras. Nos demais anos as firmas

aplicaram recursos na atividade operacional. Nesses anos, constata-se que a parcela financeira do

circulante obtém variação negativa, indicando a geração de recursos através de dívidas com

terceiros ou redução do disponível.

No segundo universo, das grandes empresas, foram gerados recursos através da contração

do ativo circulante de 90 a 92, a exemplo do que ocorreu para as PMEs. Observa-se que, em 91 e

92, tanto o capital circulante total como os seus componentes tiveram um comportamento

simétrico, uma vez que as firmas contraíram a parcela operacional e financeira do circulante para

produzir recursos. No ano de 90 é evidenciada uma enorme geração de recursos advindos da

redução da parcela financeira do capital circulante para ambos os grupos, devido aos efeitos do

plano Collor. A redução drástica da liquidez na economia provocou uma fuga momentânea das

aplicações, elevando, por outro lado, o investimento operacional em giro. A participação do

investimento operacional em giro na variação total do capital circulante é sempre maior para as
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PMEs do que para as grandes firmas.

Os dados analisados são anuais, logo, as variações do capital de giro, devido a sazonalidades

e choques exógenos, não são captadas adequadamente. O capital de giro constitui um volume de

recurso volátil captado de acordo com a freqüência das informações disponíveis. Portanto, as

variações desse recurso são muito mais fortes quando medido trimestralmente, por exemplo, do

que em termos anuais. A administração desse capital revela-se de vital importância quando o

financiamento predominante para o setor produtivo é o de curto prazo.

Deduz-se, portanto, a importância de contemplar o desempenho financeiro das firmas da

amostra para se ter uma perspectiva dessas empresas em termos de condição .de autofinanciamento.

Na próxima seção trataremos de analisar o perfil econômico financeiro das empresas da amostra

SERASA. Os indicadores escolhidos foram: liquidez, endividamento, rentabilidade e atividade para

os dois grupos de empresa segundo o tamanho. Um último recurso analítico empregado consistirá

na estruturação do fluxo de caixa descontado.

De forma a construir um referencial para o desempenho das empresas do estudo, iniciamos

com os indicadores de liquidez.

Tabela 3.6 Liquidez

PME GDE
Ano Liquidez Liquidez Liquidez Liquidez

Corrente Seca Corrente Seca
1990 1.49 0.93 0.67 0.53
1991 1.53 0.87 0.69 0.57
1992 1.51 0.92 0.67 0.57
1993 1.51 0.94 0.81 0.72
1994 1.45 0.91 1.04 .0.88

Mediana 1.51 0.92 0.69 0.57

Em termos de liquidez os indicadores são bastantes estáveis para os dois tamanhos de

empresas. No entanto, enquanto a liquidez tende a diminuir para as PME, acontece o contrário

para as grandes empresas. Segundo a revista Exame, entre 1991 e 1995 a mediana da liquidez para

as 500 maiores empresas foi de 1,02. Para as mil maiores S.As, publicado pela revista Conjuntura

Econômica, a mediana da liquidez entre 90 e 94 foi de 0.78. A liquidez, para as PME, sofre uma

pequena redução a partir de 91. Para as grandes empresas, a liquidez só diminui em 91,

recuperando-se posteriormente. Uma razão para a diminuição da liquidez para as PME reside na

diminuição do endividamento. A tabela 3.6. aponta tal fato na primeira coluna, no mesmo período

em que a liquidez também diminuiu. O mesmo não se verifica para as grandes empresas, ou seja, a

despeito da redução do endividamento (quarta coluna), a liquidez do agregado das firmas

aumentou.
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Tabela 3.7 Endividamento

PME GDE
Passivo Exigível! Lucro Op, I Passivo Exigível! Lucro Op. I

Ano Total! Ativo Patómônio Despesas T otal/ Ativo Patómônio Despesas
Total Líquido Financeiras Total Líquido Financeiras

1990 0.47 0.15 0.61 0.48 0.42 0.09
1991 0.35 0.11 -0.37 0.33 0.21 0.08
1992 0.36 0.12 -0.09 0.37 0.24 0.04
1993 0.38 0.13 0.14 0.35 0.24 0.52
1994 0.46 0.14 ·0.69 0.34 0.27 0.44

Mediana 0.38 0.13 0.14 0.35 0.24 0.09

Para as 500 maiores empresas, segundo a revista Exame, o passivo total dividido pelo ativo

total atingiu um valor muito próximo a .385. Para as mil maiores S.As, o grau de endividamento foi

de .37. A amostra SERASA tem um comportamento semelhante nesse quesito, em relação às

outras empresas no pe~odo.

A lucratividade das PME revela-se comprometida, da mesma maneira que das grandes. Os

dados disponíveis sobre rentabilidade das 1.000 maiores S.As estão contidos na tabela A4. A

situação das empresas da amostra SERASA não se revela díspare em relação ao desempenho de

outras fontes divulgadas. Porém, a amostra SERASA apresenta um desempenho ainda mais

negativo do que as 1.000 S.As. A medida de sucesso, em termos de rentabilidade, corresponde à

rentabilidade operacional. O grupo das PME empatou nesse item e o das grandes foi muito baixo.

O desempenho da lucratividade compromete a decisão de investir. Embora a constatação desse

indicador venha a posteriori, influi nas decisões futuras de muitas empresas as quais investem,

independentemente da taxa de lucro, para preservar o mercado. Os lucros, em nosso estudo, não

serviram de estímulo aos investimentos e sim às necessidades de manter a participação no mercado

e reverter os prejuízos que motivaram o gasto.

Tabela 3.8 Lucratividade

PME
Lucro Brutol Lucro Op./ Lucro Líq./ Lucro Líq./ Lucro Líq.1

Ano Vendas Vendas Vendas Ativo Total Patrimônio Líquido
1990 0.39 0.04 0.015 0.05 0.09
1991 0.36 -0.01 -0.019 -0.05 -0.07
1992 0.35 -0.004 -0.009 -0.02 -0.04
1993 0.38 0.004 -0.005 -0.02 -0.03
1994 0.35 0.02 0.013 0.03 0.06

Mediana 0.36 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
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Tabela 3.8 Lucratividade (continuação)

GDE
Lucro Bruto/ Lucro Op. I Lucro Líq./ Lucro Líq. I Lucro Líq./

Ano Vendas Vendas Vendas Ativo Total Patrimônio Líquido
1990 0.68 0.05 -0.07 -0.04 -0.07
1991 0.62 0.03 -0.09 -0.03 -0.04
1992 0.68 0.02 -0.09 -0.03 -0.05
1993 0.65 0.14 0.07 -0.03 -0.05
1994 0.60 0.09 -0.01 -0.004 -0.01

Mediana 0.65 0.05 -0.07 0.03 -0.05

Um outro arranjo de informações relevantes consiste nas demonstrações de ongens e

aplicações de recursos. Essa demonstração revela a política de investimento, as fontes de

financiamento e seus respectivos prazos. O primeiro componente das origens e aplicações de

recursos é denominado de G.I.R. (geração interna de recursos) 34. Segundo a tabela 3.9, o G.I.R.

teve melhores desempenho em 90 e 94 para as Pl\1E. Para essas, a participação da geração interna

de recursos decai a partir de 90, como reflexo do plano Collor. Isso pode ser visto em 91, com a

queda drástica desse indicador. As grandes empresas, por outro lado, conseguiram elevar o valor da

G.I.R. O maior responsável pela queda da participação das fontes internas de recursos no total das

fontes foram os lucros. As firmas dos dois grupos compensaram o resultado negativo com a

depreciação e com a venda de ativos imobilizados. Os dois itens foram fundamentais no esforço de

gerar recursos. Em números, para as Pl\1E, a venda de ativos imobilizados alcançou em média 63%

.da geração interna de recursos, enquanto que para as grande o valor foi de 33%.

Tabela 3.9 Geração Interna de Recursos

PME GDE
Ano Gir/Origens Resultado Depre- Gir IOrigens Resultado Depre-

Exercício/ ciação/ Exercício/ ciação/
Gir Gir Gir Gir

1990 0.36 0.4 0.10 0.07 -1.06 1.21
1991 0.06 -3.5 1.67 0.10 -1.38 1.82
1992 0.21 -0.5 0.48 0.15 -0.78 1.03
1993 0.21 -0.3 0.39 0.37 -0.07 0.32
1994 0.34 0.4 0.15 0.30 0.42 0.37

As origens de recursos são divididas em erráticas e de longo prazo. Em relação à primeira,

estão a captação de empréstimos de curto prazo, origens de recursos oriundas de contração de

componentes do ativo circulante e aumento de componentes de passivo circulante. As contas

erráticas forneceram em média cerca de 49% de financiamento total para as P.ME, sendo que, desse

valor, 14% vieram de captação de curto prazo. É significante, portanto, a origem de recursos vinda

das contas circulantes operacionais. Os empréstimos de longo prazo, em média, atingiram 4% das

fontes para as P.ME. Para as grandes empresas, as erráticas forneceram, em média, 34%, sendo que

desses, 11% vieram de empréstimos de curto prazo. Os empréstimos de longo prazo atingiram

34 A geração interna de recursos é composta pelo resultado do exercício, depreciação, provisão de imposto de renda e custo
do permanente baixado.
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apenas 8% do total das fontes.

No grupo das contas erráticas, é perceptível que, durante os anos de 91 e 92, as PME

aumentaram esse tipo de origem de recursos, enquanto as grandes diminuíram. A predominância de

financiamento através de contas circulantes denuncia uma necessidade de liquidez. A presença de

financi~ento de curto prazo, superando a de longo, mostra também uma dificuldade em compor

um funding adequado para as firmas.

Tabela 3.10 Fontes de Curto e Longo Prazo

PME GDE

.' Erráticas/ Longo Emprés- Erráticas/ Longo Emprés-
Origens Prazo* / Ori- rimos (longo Origens Prazo*/Ori- rimos (longo. gens prazo)/O- gens prazo)/O-

.rigens rigens
1990 0.42 0.22 0.02 0.49 0.44 0.13
1991 0.57 0.37 0.07 0.38 0.52 0.07
1992 0.50 0.29 0.04 0.36 0.49 0.02
1993 0.52 0.27 0.03 0.22 0.41 0.04
1994 0.45 0.21 0.03 0.25 0.46 0.16

* inclui os empréstimos de longo prazo.

Os investimentos realizados na produção apresentam valores significativos para os dois

grupos de empresas (tabela 3.11). De maneira coincidente, os dois grupos de empresas geraram

recursos através da contração do ativo circulante operacional em 91 e 92. Na tabela 3.5 verifica-se

também que nesses anos ocorreu contração do capital circulante líquido. O aumento de

imobilizado (segunda coluna) tem um valor bastante considerável em relação ao total das

aplicações. De acordo com a análise da tabela 3.10, se boa parte do financiamento foi originado no

curto prazo, muito possivelmente o investimento no capital circulante líquido concorreu com o

investimento em ativos imobilizados. Isso porque, nos anos de recessão mais acentuada e

conseqüente declínio dos lucros, a parcela do financiamento vindo das contas erráticas tomou-se

fundamental (para os dois grupos de empresas). Mais especificamente, o capital circulante é

contraído para os dois grupos de empresas nesses respectivos anos.

Tabela 3.11Investimentos em Giro e em Imobilizado

PME GDE
Ano Variação do Investi- Variação do Investi-

Invetimento mento/ Invetimento mento/
emGiro/ Aplicações emGiro/ Aplicações

Aplicações Aplicações
1990 0.10 0.21 0.06 0.61
1991 -0.05 0.20 -0.02 0.38
1992 -0.08 0.17 -0.02 0.28
1993 0.08 0.13 -0.01 0.20
1994 0.16 0.13 0.07 0.20

A tabela 3.12 mostra que, apesar dos prejuízos apresentados, as empresas não deixaram de

distribuir dividendos, principalmente as PME, acentuando o prejuizo do exercício. Dessa maneira,
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verifica-se uma transferência de recursos da pessoa jurídica para a pessoa física em uma situação

econômica adversa. Os pagamentos de financiamento obtidos (curto e longo prazo) em média

absorveram 10% e 14%, das P:MEe grandes empresas respectivamente.

Tabela 3.12 Pagamento de Dividendos e Financiamentos

PME GDE
Ano Dividendos/ Pagamento Dividendo/ Pagamento

Resuhado De Financia- Resultado de Financia-
Exercício Mento/ Exercício mento/

Aplicações Aplicações

1990 0.11 0.08 . -0.15 0.01

1991 -0.07 0.11 -0.12 0.09

1992 -0.11 0.16 -0.14 0.11

1993 -0.17 0.09 -0.81 0.19

1994 0.18 0.07 0.24 0.29

COMPLEMENTO ANALÍTICO

Esta seção procura oferecer outras combinações de indicadores para sistematizar o

comportamento das empresas. Na introdução deste capítulo mostrou-se que as empresas, a partir

de 1990, sofreram impactos com as importações, elevação dos juros e redução da atividade

econômica. Através da estruturação do DCF é possível visualizar a geração de caixa por parte das

empresas.

No ano de 1989 o custo dos produtos vendidos para as P:ME da amostra representou 55%

do faturamento, tomando-se crescente desde então e atingindo a proporção média de 64% a partir

de 90. No caso das grandes empresas essa relação foi de 37% em 89, ficando posteriormente em

média 36% do faturamento. Notadamente, as grandes empresas tiveram aumento do volume de

lucros brutos, enquanto nas pequenas ocorreu o inverso. Denota-se portanto que existe uma

diferença significativa na capacidade desses grupos em gerarem recursos internamente, a partir do

esforço de suas operações. Se há grande diferença entre os grupos, na tabela 3.8 fica demonstrado

. que nem as grandes tiveram êxito, uma vez que a lucratividade operacional foi negativa,

aproximando-se assim do desempenho das P:ME. O faturamento das P:ME evoluiu em média 28%

e os custos dos produtos vendidos, 34%. Para as grandes, o faturamento cresceu em média 14%

contra 15% da evolução dos custos.

Após a questão relacionada a preços e custos dos produtos, tem-se a evolução de outros

custos (variáveis e fixos) que determinam, a partir do lucro bruto, o lucro operacional. Para se obter
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o lucro operacional devem ser deduzidas do bruto, as despesas administrativas, de vendas e gerais;

adicionadas outras receitas operacionais e deduzidas despesas financeiras. O lucro operacional

revela a capacidade econômica de um negócio. Nesses termos, a tabela 3.8 mostra o diferencial

entre o lucro operacional e bruto que, devido à evolução média das despesas operacionais de 23%

para as P.ME e de 11% para as grandes, prejudicou o desempenho operacional das firmas. Houve,

portanto, evolução dos custos dos produtos e serviços prestados e das despesas operacionais,

prejudicando de maneira assimétrica a capacidade de financiamento dos dois grupos de empresas.

Percebe-se, através da análise, que a principal fonte de recursos provém do curto prazo,

principalmente das contas erráticas e, em segundo lugar a depreciação.

Tabela 3.13 Fluxo de Caixa Descontado (DCF) - em unidades de Reais

Pl\.1E
1990 1991 1992 1993 1994

1.Resultado do 13.974.222 -1.48E+07 -6.777.750 -5.915.690 17.181.237
Exercício

2. Depreciação 3.509.655 7.101.092 7.057.908 6.718.503 6.690.710

3. Fluxo 1 (1+2 17.483.877 -7.708.908 280.158 802.813 23.871.947

4. Variação do 2.808.307 -2.647.823 -1.760.966 5.028.522 17.766.888
Capital de giro
5. Fluxo 2 (3-4) 14.675.570 -5.061.085 2.041.124 -4.225.709 6.105.059

6. Investimentos 19.983.538 14.682.798 11.575.125 10.876.513 16.449.070

7. Fluxo Final -5.307.968 -19.743.883 -9.534.001 15.102.222 10.344.011
(5-6)

Tabela 3.14 Fluxo de Caixa Descontado (DCF) - milhares de reais

GDE
1990 1991 1992 1993 1994

1. Resultado do -1.321.415 -1.983.406 -2.011.337 -582.447 2.974.180
Exercício

2. Depreciação 1.506.574 2.616.785 2.658.387 2.569.815 2.569.815

3. Fluxo 1 (1+2) 185.159 633.379 647.050 1.987.368 5.543.995

4. Variação do -5.074.649 -376.421 -1.122.000 4.132.992 5.233.635
Capital de giro
5. Fluxo 2 (3-4) 5.259.808 1.009.800 1.769.050 -2.145.624 310.360

6. Investimentos 11.431.141 5.849.330 4.734.533 4.261.057 4.813.013

7. Fluxo Final -6.171.333 -4.839.530 -2.965.483 -6.406.681 -4.502.653
(5-6)

Uma outra forma de avaliar o desempenho da amostra é através do conceito de fluxo de

caixa descontado (tabelas 3.13 e 3.14). Esse instrumento reúne os lucros, depreciação, variação do

capital de giro e investimento. A soma dos lucros e depreciação, deduzindo a variação do capital de
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giro e o investimento, deveria, em princípio, gerar um saldo positivo. O saldo positivo é a

expressão da criação de valor obtida pela empresa, resultado de suas decisões, especialmente a de

investir. No agregado, as grandes empresas tiveram fluxo negativo, enquanto as P.ME conseguem

fluxo positivos em 93 e 94. É fato que o fluxo de caixa descontado não consiste em um

instrumento isento, uma vez que penaliza as empresas que investem. Entretanto, a utilidade do

instrumento deve-se à possibilidade de verificar que, ano após ano, apesar dos investimentos, as

firmas não registraram lucros subsequentes.

Em tempos anormais não se pode avaliar o desempenho financeiro das empresas, como é

normalmente ensinado pelos manuais de finanças. Apesar do fluxo final de recursos (linha 7) das

tabelas 3.13 e 3.14 apontarem valores negativos, a motivação do inv~stimento repousava na pressão

da concorrência que, segundo as entrevistas, forçou as empresas a investirem independentemente

das perspectivas de lucros. Isso significa uma característica dos tempos anormais. Finalmente,

mostrou-se, neste capítulo, a importância dos recursos de curto prazo no financiamento das

atividades empresariais. Se essa modalidade de financiamento foi utilizada para aquisição de ativos

imobilizados no Brasil, de 1990 a 1994, então, a função de investimento no país deverá confirmar

que as fontes de financiamento desse gasto são as v~riávels de liquidez e não essencialmente lucros.

Diante da escassez de crédito no Brasil e das altas taxas de juros reais, os recursos próprios de curto

prazo das empresas deverão constituir uma importante fonte de financiamento e uma característica

dos tempos anormais, o que se verificou no período de 1990-94.
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CAPÍTULO 4

INVESTIMENTO E CAPITAL ORCULANTE UQUIDO NO BRASIL,
1990-1994

INTRODUÇÃO

A decisão de investimento, apesar de constituir uma das mais importante decisões

econômicas, não é explicada adequadamente pelos modelos convencionais do investimento, porque
\

não capturam os efeitos da incerteza sobre essa decisão. Pindyck observa que,

Despite its importance to economic growth and market structure, the investment behavior of firms,
industries, and countries remains poorly understood. (1991, p. 110)

o elemento básico para a decisão de investimento é a expectativa de lucros. Uma firma ou

conjunto de firmas dentro de uma indústria realizam esses planos segundo a organização

concorrencial e segundo suas capacidades financeiras de imobilizar recursos. O modelo de

demanda por investimento, de Meyer & Kuh (1958), enfatizou a importância das considerações

financeiras nessas decisões. Apesar da motivação em investir a partir dos lucros esperados, fatores

financeiros poderiam impedir a estratégia de otimização das firmas no que tange a suas políticas de

expansão. ]orgenson e outros colaboradores minimizaram essa abordagem, conseguindo resultados

econométricos que comprovaram a pertinência do teorema Modigliani-Miller. É bem verdade que

os autores utilizaram-se de uma amostra de 15 firmas maduras e conhecidas pelo mercado. Com

elas o modelo neoclássico teve êxito. Elliot (1958) ampliou o número de firmas para 184

revertendo o resultado e elegendo, portanto, o modelo de liquidez como mais apropriado para

explicar o comportamento do investimento. Apesar da contraprova neoclássica, discutida por

]orgenson (1971), recentemente muitos autores discutiram e mostraram como, através de técnicas

econométricas, seria possível tal substitubilidade entre rnodelos=.

Fazzari et ai, (1988) trouxeram para essa discussão uma hipótese testada com sucesso, qual

seja, a de que as firmas com diferentes perfis financeiros respondem ao modelo neoclássico

assimetricamente. Firmas similares à amostra de ]orgenson (que distribuem sistematicamente

dividendos) comportaram-se de maneira semelhante ao previsto pelos neoclássicos, ou seja, o gasto

do investimento revelou-se com baixa sensibilidade às variáveis financeiras; porém as firmas com

35 Bernanke, B. Bohn, H. & Reiss, P. Altenative non-nested specification tests of time series investment models. Joumal of
Econometrics, vol. 37, 1988. In: Fazzari, S., Hubbard, G. & Petersen, B. 1988. Financing Constraints and Corporate
Investment. Brooking Paper: on Economic Activiry, v.1.
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grau elevado de retenção de dividendos apresentaram uma sensibilidade muito maior. Isso

demonstra, na avaliação de Fazzari et al, (1988) e Fazzari & Petersen (1993), que a assimetria de

informações é mais importante para certas agregações de firmas, no caso por restrições de, do que

para outras, resgatando o argumento de Elliot (1958).

As variáveis financeiras são os fundos internos acumulados pelas firmas (lucros +
depreciação), denominada de casb flow. Esse recurso tem um custo de oportunidade. Nos modelos

empíricos do investimento resenhados anteriormente, o custo dos recursos internos é mais baixo

do que as fontes externas para as firmas que, como no caso, distribuíam pouco dividendos ou,

como no caso japonês: não pertenciam a uma organização com atividades financeiras e bancárias;

ou ainda, como mostrado no Canadá, empresas que não eram caracterizadas como maduras e com

baixo grau de concentração de propriedades (ações). O grau de retenção dos dividendos e os

demais critérios apresentados nos estudos resenhados mostraram a importância dos fundos

internos e a vantagem de custo frente ao financiamento externo, dada a hipótese da assimetria de

informações.

ESTUDOS RECENTES

Filardo (1986) investigou uma função de demanda por investimento a partir de uma

amostra de 314 empresas, para o período de 1970 a 1977, obtida através do CADEC (Cadastro

Especial e Contribuintes). Todas as 314 empresas são as mesmas ao longo dos 8 anos. A amostra.

contém empresas de diversos setores componentes do gênero da indústria da transformação.

Diante da limitação empírica, Filardo (1986) estimou uma das versões da função demanda

por investimento. O modelo escolhido foi de Eisner (1978), para o qual o investimento é uma

função de duas variáveis independentes e suas defasagens: vendas e a lucratividade.

Assim, as vendas são utilizadas como uma medida observável da demanda e o investimento para o
autor é uma função de mudanças correntes e passadas nas vendas, dos custos de depreciação e da
lucratividade corrente e passada. A lucratividade tem dois significados alternativos pois pode indicar
ou os lucros esperados no futuro ou ser um indicador da disponibilidade de recursos financeiros
próprios, que num mercado de capitais imperfeito influi no investimento. (Filardo, 1986; p. 54)

A relação básica proposta foi do investimento como função das vendas e das taxas de lucros

que foram estimadas segundo vários níveis de agregação e formas de mensuração através de

regressão. As agregações foram propostas para firma, média das firmas e média da indústria. Os

resultados mais significativos foram obtidos através da estimativa da função investimento para a

média da firma; a cross-section das médias das firmas entre indústrias apontaram .542 para a taxa

de crescimento das vendas e .0042 para a sua defasada; -.842 para os lucros do período e .939 para

93



os lucros passados; o R2 foi de .46 e o teste F 65.921. Com exceção da taxa de crescimento das

vendas defasadas em um período, todas as demais tiveram significância a 1%.

A variável, taxa de crescimento das vendas nos períodos t e LI, foi significante e

positivamente relacionada com o investimento. Para a autora,

a taxa de crescimento das vendas no momento atual e passado é um indicador para a firma de sua
participação no mercado e traz informações sobre a demanda futura pelos seus produtos. Logo esta
é a razão pela qual a taxa de crescimento das vendas está correlacionada positivamente com o
investimento. (Filardo, 1986, p. 71)

Quanto aos lucros em t e LI,

É possível concluir que ... pelo fato da taxa de lucro em t-I ter sinal positivo e em t sinal negativo
indica que as duas variáveis não estão entrando como uma "proxi" de lucros futuros esperados por
causa da inversão de sinal (Filardo, 1986, p. 71)

o segundo se! de resultados obtidos, que são uma desagregação à nível de 5 gêneros da

indústria, confirma os resultados da taxa de crescimento das vendas e da lucratividade a nível

agregado (isto é, para uma combinação de todas as firmas em todos os anos em todas as indústrias).

Finalmente, testes realizados com os dados organizados unicamente na forma de cross-section, e

em médias de indústrias (e portanto mais agregados que os testes anteriores), mostraram resultados

menos consistentes, mas confirmaram a significância e o sinal da correlação do crescimento das

vendas com o investimento e a oposição de sinais das taxas de lucros em t e LI, reforçando a

conclusão de que a taxa de lucro é um indicador da disponibilidade de recursos financeiros.

Considerando o caso brasileiro, a mesma dúvida que inspirou os estudos recentes pode ser

colocada, ou seja: as fontes internas de recursos são as mais importantes no Brasil para o

financiamento das firmas. Se no agregado as firmas da amostra SERASA apresentaram prejuízos,

quais recursos financiaram o investimento entre 1990-94?

Diante da suposição de que a firmas no Brasil estão sob constante racionamento de crédito,

desejamos conhecer se as fontes de financiamento do investimento no presente estudo são as

mesmas dos estudos resenhados no capítulo segundo, em particular com Fazzari et ai, (1988) e

Fazzari & Petersen (1993); Filardo (1986), embora com outra orientação teórica, concluiu que as

fontes internas (lucros) constituíam uma condição de auto financiamento ao invés de uma "proxy"

para os lucros esperados. A variação do capital de giro será incluída na equação para determinar sua

importância na explicação do investimento, comparativamente ao cash jlow (lucros + depreciação).

Dada a taxa de juros do período, não havia incentivo para redução das aplicações financeiras elou

empréstimos tomados no curto prazo, de fontes bancárias. Sendo assim, se a variação do capital de
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giro for significante, fica constatado o racionamento de crédito. Frente à existência de empréstimos

de longo prazo e aumento de capital dos sócios, a variação do capital de giro deveria ser bastante

reduzida. Em caso contrário, tais fontes de recursos não são suficientes para financiar a expansão

desejada, vindo a reforçar a hipótese do racionamento.

Os empréstimos de origem do BNDES estão vinculados obrigatoriamente à aquisição de

maquinário ou de instalações, evitando assim que se obtenha o recurso financeiro para

posteriormente realizar a compra do equipamento. Logo, nas observações para as quais ocorreram

empréstimos via BNDES não deve existir outra relação importante a não ser investimento e

empréstimos de longo prazo. Os empréstimos de longo prazo registrados na demonstração e

origem de recursos raramente apresentam a distinção entre o sistema BNDES e outros

empréstimos, causando dificuldades na interpretação dos resultados.

As teorias do investimento, discutidas no capítulo dois, defendem que a oferta de

financiamento para o investimento não é perfeitamente elásticas para as firmas e a acessibilidade as

fontes externas de financiamento não estão asseguradas simplesmente porque as mesmas têm

projetos de investimento com taxa de retomo positiva. Os emprestadores de modo geral precisam

conhecer os projetos e ter uma avaliação positiva sobre os mesmos, ou pelo menos na mesma

direção dos tomadores. O duelo desses agentes no contexto de conhecimento assimétrico dos

dados relevantes e dos projetos criam barreiras ao financiamento. No caso do Brasil, basta verificar

a participação das fontes de curto e longo prazo no total do financiamento das firmas. A ilustração

utilizada no capítulo 3 permite afirmar que a restrição ao crédito é de fato observável. Contudo

pode-se também afirmar que as firmas de modo geral não desejam tomar recursos emprestados

devido ao custo financeiro, principalmente em uma época com tendência a estabilidade

inflacionária e abertura comercial.

A tabela 3.6 mostrou que as fontes de curto prazo são relativamente mais importantes que

as de longo prazo. A participação das contas erráticas (origens de curto prazo) é muito grande no

total das origens. Isso demonstra claramente uma incapacidade das firmas em se endividarem no

longo prazo. Confrontando a participação dos investimentos em relação às aplicações e dos

empréstimos de longo prazo em relação às origens (tabelas 3.6 e 3.7), supõe-seque uma razoável

parcela de financiamento teve origem no curto prazo, segundo demonstra nossa análise até o

momento.

COMPOSIÇÃO DO MODELO

As diversas combinações entre variáveis que fizemos acima tiveram o sentido de explorar ao
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limite o comportamento financeiro das empresas da amostra. A prática financeira, no período de

1990 a 94, caracterizou-se por duas atividades concorrentes: investimento na produção e

investimento em imobilizado. A dimensão do lucro financeiro dependia do volume de recursos

disponíveis e, de certa maneira ociosos, aplicados no mercado financeiro. O volume de recursos

aplicados dependia, por sua vez, da evolução do faturamento. A manutenção do faturamento

requisitava em algum momento a melhoria das condições de produção e de investimento (novas

construções e maquinário), principalmente se considerada a abertura comercial iniciada em 1990. A

despeito da generalidade do nosso argumento, constatou-se que esse era o enredo do cenário

daquela época". É certo que a indústria teve menos chances de realizar lucros nos mercados

finance~os, comparativamente ao comércio. Nos depoimentos colhidos através das entrevistas, as

empresas industriais utilizavam a aplicação para a proteção do poder de compra do dinheiro.

Nessa perspectiva, a empresa que decidia investir tinha inicialmente duas formas para se

financiar: 1. dispunha do recurso; 2. não dispunha e portanto tomava empréstimos ou contava com

aporte de capital dos sócios.

Nas estimativas da função investimento, estaremos testando basicamente dois modelos. O

primeiro, inspirado por Filardo (1986), com uma única diferença :ao invés de incluirmos a taxa de

crescimento das vendas, iremos testar as vendas do período te t.l. Testando a taxa de crescimento

das vendas, não foi encontrada diferença para com as vendas em t e t.l. Dessa maneira poderemos

comparar esse modelo com o proposto por Fazzari & Petersen (1993), ignorando critérios que

possam selecionar empresas supostamente mais suscetíveis ao racionamento de crédito e, para as

quais as variáveis financeiras teriam mais importância. Em nossa amostra trabalhamos com a

suposição de que todas as firmas enfrentam o racionamento devido a própria organização dos

mercados financeiros e de capitais; a diferença é de grau de racionamento. A partir dos resultados

obtidos, haverá possibilidade de comparação com as conclusões de Filardo (1986), a despeito dos

modelos serem estruturalmente diferentes. Porém, a autora demonstrou a importância dos lucros

como principal fonte de financiamento. Bresser (1993) diagnosticou que a taxa de lucro era o maior

atrativo dos investimento nos anos 70. Filardo (1986), constatando que os lucros passados eram

importantes, corrobora com a pesquisa realizada por Bresser (1993) e, de maneira geral, com os

dados da revista Conjuntura Econômica sobre as fontes de financiamento no Brasil. No segundo

modelo que apresentamos, procuramos traduzir os recursos internos através da soma dos lucros e

da depreciação com a contração do capital de giro. Isso demonstraria que as variáveis financeiras

continuam sendo importantes no Brasil, principalmente em circunstâncias adversas para o

36 Esse diagnóstico é fruto da entrevista realizada com o diretor da área de crédito da SERASA.
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investimento, exatamente o contrário do período estudado por Filardo.

A amostra contém informações de 1989 a 1994. Estabelecemos o início da série em 1990

para que as transformações das variáveis em taxas fossem realizadas, com o valores de inicio de

período. Assim, ponderamos as variáveis do estudo em função do estoque de capital - ativo

imobilizado do inicio do período. Isso é obtido requisitando a divisão de todas as variáveis

utilizadas na estimação pelo estoque de capital defasado em um período. A transformação evita

problemas econométricos associados a nossa amostra com firmas de diferentes tamanhos e

indústrias. Porém, com esse artifício,

firmas de diferentes setores ou tamanhos que tenham a mesma taxa de variação nos seus estoques de
capital não necessariamente se eqüivalem em termos do dinamismo quanto aos seus ritmos de
acumulação. (Filardo, 1986, p.68)

Indicando X a generalização de qualquer uma das variáveis, investimento, lucros etc, e t o

índice do ano, Xt será a observação da variável X no t-ésimo ano. O número de observações de

cada variável X por ano será:

N

- LXt=596.
n=1

O número total de observações de cada variável X entre 1990 e 1994 será:

5 N

L L Xt = 5x596= 2.980.
n/l n=1

O modelo I de demanda por investimento - estimado pelo método dos mínimos quadrados,

tem a seguinte forma:

CAPI / K = SI / K +SI - I / K + CFI / K + CFI - I / K +r + e (I)

onde:

CAPt/Kt = Investimento no período
St/Kt = Vendas no período
St-t/Kt = Vendas defasadas em um período
CFt = Lucros + Depreciação
CFt-t = Defasagem de CF
r = Variáveis dummies
e = erro
K= estoque de capital no inicio do período

O modelo II, por fim, identifica as variáveis responsáveis pela variação do capital de giro:
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VCGI = CF; / x. + St / Kt +CGt / Kt (lI), onde:

CGt = capital circulante líquido. A soma total de investimentos, em capital circulante

líquido e fixo, conformam o modelo lIA:

o modelo III de. demanda por investimento - estimado pelo método dos mínimos

quadrados de dois estágios, tem por sua vez a seguinte forma:

CAPt! K = Si! K + S. -:~/ K + CFt! K + CFt - 1 / K + VCGt / K + r + e (lII)

onde:

VCGt/K = Variação do Capital de Giro

Espera-se, no modelo lI, que a variação do capital de giro seja positivamente relacionada

com os lucros, com as vendas e, em tese, negativamente relacionada com o capital de giro. Nas

economias com estabilidade de preços e com sistema de crédito a longo prazo ágil, seja proveniente

do mercado de capitais ou do sistema bancário, os ativos de curto prazo rendem menos que os

ativos permanentes. Logo, manter um estoque elevado de liquidez reduz a capacidade de

crescimento da firma. No Brasil, os ativos de curto prazo têm uma rentabilidade maior do que os

de longo, tomando o acúmulo de liquidez lucrativo. Nossa hipótese é a de que o sinal do parâmetro

de CG seja positivo.

Quanto ao modelo lIA, interessa identificar a importância dos lucros somados à

depreciação, e das vendas para fornecer recursos para o total de investimentos - capital circulante

mais investimento fixo. Por fim, no modelo Hl, utiliza-se o método dos mínimos quadrados-dois

estágios, porque a variável VCG é endogenamente determinada no modelo, conjuntamente com o

gasto de investimento. Se o parâmetro de VCG for negativo, significa que as empresas têm

necessidade de reduzir o capital circulante para aplicar em ativos fixos. As alternativas de testes

contemplarão a presença da variável vendas e sua exclusão de modo a controlar a demanda de

investimento. Espera-se que a exclusão das vendas não produza grandes efeitos sobre o parâmetro

de VCG e CF, permitindo concluir que CF e VCG indicam restrição de liquidez e não uma proxy

de demanda por investimento. Se o sinal de VCG for negativo, estará confirmado que o

investimento em capital circulante concorre com o investimento em ativos fixos, e diante da

necessidade de recursos as firmas podem contrair sua liquidez, até mesmo tomando o capital

circulante negativo.
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o modelo I tem uma grande proximidade com aquele testado por Filardo (1986). Enquanto

a autora utilizou o investimento como a diferença do valor do imobilizado de um período para

outro, preferimos utilizar o dado de investimento oriundo da demonstração de origens e aplicações

de recursos. No cálculo, a autora não especifica a dedução da depreciação. Sub tende-se que de

alguma forma ela deve ter eliminado esse valor. Em nosso estudo estamos trabalhando com o fluxo

de investimento contratado. Outra modificação consiste na soma dos lucros à depreciação para

formar o estoque de recursos, que não deixam o caixa e que servem para financiamento na compra

de ativos. Finalmente, a autora mantém o intercepto da estimação e, dada a sua metodologia de

estimação, utilizando critérios através de médias, não pôde padronizar as médias das variáveis.

Admitindo um comportamento semelhante entre as diversas empresas, desconsideraremos o

intercepto na estimação. Também padronizamos as médias das variáveis, no sentido de forçar a

média em zero pára todas elas.

Os métodos de estimação serão realizados primeiramente através do método dos mínimos

quadrados. Em seguida, seguindo a metodologia de Fazzari & Petersen (1993), utilizaremos o

método dos mínimos quadrados dois estágios, usado para

models consisting of several equations, in which the behavior of the variable is jointly deterroined.
(pindyck & Rubinfeld, 1991, p. 288)

Ainda conforme os autores,

Two stage least-square estimation uses the information available from the specification of an
equation system to obtain a unique estimate for each structural

parameter. Intuitively, the first stage of 2SLS involves the creation of an instrument, while the
second stage involves a variant of instrumental -variables estimation. (pindyck & Rubinfeld, p.299,
1991)

As variáveis nesse modelo são tratadas como endógenas - determinadas dentro do sistema

de equações; e instrumentais - não determinadas diretamente no interior do sistema de equações. A

equação estimada pertence a um sistema geral de equação interdependentes. Segundo o manual do

SAS, a técnica de estimação dos mínimos quadrados - 2 estágios é descrita da seguinte maneira:

The SYSLIN procedure estimates parameters in systems of equations, when current endogenous
variables appear as regressors in other equations in your system, ordinary least-squares estimates are
biased and inconsistent. To produce consistent estimares, the SYSLIN procedure uses the following
methods: two-stage least-squares, limited-information maximum-likelihood, three-stage least-
squares, full-information maximum-likelihood, the iterated three-stage least-squares, K-class, and
minimum expected loss.

The MODEL statementtells PROC SYSLIN to regress the response variable on the left side of the
equal sign against the regressors on the right side. The INSTRUMENTS statement declares a set of
variables through which all variables are projected in the first-stage regression of the 2SLS. The 2SLS
option specifies two-stage least-squares estimation.
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The ENDOGENOUS statement declares the set of jointly-dependent variables that is projected in
the first-stage regression through the instrument variables.

PROC SYSLIN performs ao F-test for the joint hypotheses specified in a 1EST statement. (SAS
Language & Procedure, 1989)

Para detectar transgressões no comportamento dos. modelos, utilizamos a representação

bidimensional dos resíduos (Anexo C). Verifica-se que os modelos não apresesntaram problemas

como heterocedasticidade, mas elementos discrepantes, que se justificam pela presença de valores

muito elevados dos balanços das grandes empresas.

A partir do modelo de Filardo (1986) e Fazzari et al, é1988) e Fazzari & Petersen (1993)

objetiva-se verificar a importância da variável lucros e de CFt, de maneira análoga aos estudos

citados acima, porém sem os critérios exatos utilizados por aqueles estudos. Reforçamos a hipótese

de que, no Brasil, as firmas encontram-se naturalmente restritas ao financiamento interno para

investirem. Nessas condições, principalmente sob a taxa de juros real elevadíssima, o financiamento

via contração do capital de giro, se significativo, deveria ter uma explicação muito especial. No caso

americano, por exemplo, descobriu-se que a contração dos estoques corresponde a contração mais

importante do capital de giro em caso de necessidade de geração de recursos. Segundo os dados

financeiros anteriormente analisados, no Brasil parece ocorrer a contração do investimento

operacional em giro, convergindo para o caso americano.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

As pJ\1E distribuíram dividendos em um volume duas vezes maior do que os lucros

gerados. As grandes não distribuíram tanto, mas o fizeram, apesar dos prejuízos. As firmas que

apesar do prejuízo distribuíram dividendos, acentuaram a descapitalização. Cerca de 44,7% das

observações registraram prejuízos entre as pJ\1E e 50,8% entre as grandes. A variação negativa do

capital de giro aconteceu para 45,6% das pJ\1E e 50,2% para as grandes. De acordo com a hipótese

de que a variação do capital de giro forneça uma condição de financiamento para as firmas, a

variância da taxa de investimento fixo deve ser menor que a da variância do capital de giro e do cash

flow. Empiricamente constatou-se que, o desvio padrão da taxa de investimento (1.089), é 78,4%

menor do que a do cash Jlow (5.06), que por sua vez é 4,2% menor que a do capital de giro (5.28)

para o grupo das PJ\1E. No caso das grandes, o desvio padrão da taxa de investimento (0.37) é

15,9% menor do que o do cash flow (0.44), que por sua vez, é 24,1% menor do que o desvio da

variação do capital de giro (0.58). A elevada variabilidade da variação do capital de giro em relação

às outras variáveis prova que é o recurso mais contraído quando o investimento ocorre seguido do

CF. A reversibilidade do capital de giro compensa a falta de recursos de longo prazo como fontes
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de financiamento.

Os resultados econométticos para os grupos das PME e grandes revelaram que a variação

do capital circulante líquido concorre com o investimento em ativos fixos. Preferimos, diante dos

testes, omitir as tabelas com os resultados para os grupos em separado, uma vez que são

confirmados no agregado. Também não encontramos diferenças significativas que colocassem em

dúvida ou acrescentasse em informações necessárias de modo a alterar o teor das conclusões.

Comentaremos, portanto, os resultados agregados, fazendo menção aos grupos de empresas, se

valiosos.

O modelo de regressão I,de estrutura semelhante com Filardo (1986), apresentado na

tabela 4.1, não teve desempenho adequado, principalmente dado o valor de R2, que é irrelevante

nos modelos IB e IC. O parâmetro de CF não é estatisticamente relevante no modelo IA, e só

ganha relevância quando a variável vendas é excluída. A exclusão das defasagens também melhora

o desempenho de CF. A não exclusão da variável vendas assegura um poder explicativo maior do

teste, conforme se pode deduzir da comparação entre os modelos IA e IC contra o IB.

Tabela 4.1Estimativa da Função Investimento

Variável Dependente: Investimento

Modelo I

Modelo IA Modelo IB Modelo IC
VaroIndependente C/ Vendas S/ Vendas Sem Defasagens

S,/K, -0.024753*** 0.004761 ***
(0.0041) (0.0005)

S,.t!K, 0.043893***
(0.0056)

CF, -0.001845 -0.064166*** -0.0655***
(0.0261) (0.0233) (0.0205)

CF,-t -0.178676*** -0.075238**
(0.0400) (0.0384)

R~ 0.0766 0.0098 0.0632
F 13.213 3.059 19.830

N.OBS 1030 1039 1395

.DeSVIOpadrão entre parenteses
*** Indica que a variável é significante a 1%
** Indica que a variável é significante a 5%
* Indica que a variável é significante a 10%

O insucesso do modelo I reforça a tese de que para periodos de inflação elevada,

caracterizados por fortes inovações financeiras, as fontes de financiamento do investimento não·

agiram de maneira direta sobre a variável. Os lucros e outras fontes de recursos, como a
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depreciação, eram sempre que possível alocados em aplicações financeiras. Logo, as empresas

mantinham um grande volume de recursos na forma líquida remunerados ao juro e correção

monetária diariamente. Em outros casos, a especulação não se dava com as aplicações financeiras,

mas com os estoques. Assim, diante de uma possibilidade ou necessidade de investimento, ocorria

a contração de aplicações financeiras ou de estoques, gerando liquidez .que somente nesse

momento se dirigiam à compra de ativos permanentes. Para captar essa relação entre contas

circulantes e o investimento usa-se o método dos mínimos quadrados dois estágios. O modelo lI,

comentado acima, deve mostrar que, os lucros são grandes determinantes de seu valor.

Na tabela 4.2, o modelo II confirma as previsões. O CF é estatisticamente relevante 'e

principal determinante da variação do capital de giro. Quando uma firma tem lucro, ocorre

aumento do capital circulante líquido. Como previmos anteriormente, o montante do capital

circulante não está negativamente relacionado com sua variação porque as aplicações de curto

prazo eram (e são) mais lucrativas do que as de longo.

No modelo lIA foi suprimido o capital circulante, CG, e introduzidas as vendas. Da mesma

maneira que estimamos no modelo I, a relação do investimento fixo com as vendas e o casb jlow,

fizemos a mesma coisa, considerando o segundo tipo de investimento, agora em capital circulante.

Tabela 4.2 Estimativa da Função Investimento em Capital Circulante e Investimento Total

Variável Independente Modelo 11 Modelo lIA Modelo IIB

Variável Dependente: Variável Dependente: Variável Dependente:
Variação do Capital de Investimento Total (em

Variação do Capital de Giro ativos fixos e capital de
giro circulante)

S,/K, -0.002521 *** 0.000513
(0.0007) (0.001)

CF,/K, 0.878475*** 0.970641 *** 1.056846***
(0.009) (0.008) (0.041)

CG,/K, 0.083519***
(0.005)

R2 0.8499 0.8375 0.4568
F 2900.582 2630.208 193.881

N.OBS 2561 2550 1376

Desvio padrão entre parênteses
*** Indica que a variável é significante a 1%
** Indica que a variável é significante a 5%
* Indica que a variável é significante a 10%

Como é visto, o modelo lIA é extremamente adequado e conforme o valor R2, o modelo
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explica 83% do comportamento das firmas, Somando os investimentos em ativo fixo e capital

circulante, produzimos o modelo IIB, que, como se observa, é explicativo dado R2. O resultado

elevado de CF nesse modelo deve-se quase totalmente à aplcação do investimento em capital

circulante e não em ativo imobilizado, considerando os resultados do modelo I.

Uma vez conhecidas as relações entre o capital circulante, cash Jlow e variação do capital de

giro, resta estimar os parâmetros das variáveis explicativas do investimento fixo.

Conforme a tabela 4.3, as variáveis vendas têm parâmetros muito pequenos. A sua exclusão

e de sua defasada não afetam o val0f dos parâmetros de CF e VCG. Os lucros e a variação do

capital circulante são explicativos e estatisticamente relevantes. Ainda, está confirmado que a

variação do capital circulante líquido concorre com o investimento fixo, pois o sinal de VCG é

negativo.

Quando observamos os grupos PME e grande obtemos a confirmação da significância

estatística da variação do capital circulante, que para o grupo PME atinge (-0.54) e (0.70) para o cash

Jlow. O coeficiente das vendas, embora seja estatisticamente relevante, a 1% o valor do parâmetro é

quase insignificante. Eliminando as vendas do teste, o coeficiente do cash Jlow sobe para (-0.62) e

dos lucros permanece estável. Incluindo os empréstimos de longo prazo na equação, o coeficiente

do capital circulante continua estatisticamente relevante a 1%, tendo seu parâmetro o valor de (-

0.64); o cash Jlow perde relevância e o parâmetro dos empréstimos atinge (3.70),demonstrando uma

hiper sensibilidade à presença dessa fonte de financiamento. O capital circulante é ainda mais

utilizado, provando ser uma fonte de recursos praticamente insubstituível nas condições da

economia brasileira.

Para as grandes empresas, encontramos apenas os coeficientes do capital circulante (-0.36)

e das vendas (0.04) estatisticamente relevantes. As empresas nesse grupo são sensíveis à

variabilidade do faturamento. Embora menor que o coeficiente das PME, a contração do capital

circulante é de extrema importância. Ao suprimirmos as vendas do modelo, o poder explicativo do

teste em termos de R2 cai pela metade, de (0.12 para 0.06); o coeficiente do capital circulante

continua importante a 1%, (-0.63). A supressão da variável vendas transfere efeitos para o

coeficiente do capital circulante, ao mesmo tempo que para o cash Jlow (0.25), sendo essa última

agora relevante a 5%. A inclusão dos empréstimos eleva o poder explicativo do teste para (0.33),

mantendo a relevância estatística do coeficiente do capital circulante (-0.22); enquanto o cash jlow

continua sem relevância estatísitica, as vendas (0.15) continuam a ser relevantes a 1%. Os

empréstimos não têm valor estatístico.
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Tabela 4.3 Estimativa da Função Investimento - 2 Estágios

Varo Modelo IV ModeloIVA
Independente C/ Vendas S/ Vendas

S,/K, -0.028328***
(0.0047)

S,-t!K, 0.041913***
(0.0064)

CF,/K, 0.695512*** 0.705115***
(0.086) (0.084)

CF,_t!K 0.171370*** -0.268314***
(0.061) (0.057)

VCG,/K, -0.552114*** -0.626835***
(0.064) (0.065)

R2 0.1175 0.0857
F 18.086 17.189

N.OBS 1027 1036

Desvio Padrão entre parênteses
*** Indica que a variável é significante a 1%
** Indica que a variável é significante a 5%
* Indica que a variável é significante a 10%

A teoria neoclássica afirma que o efeito de CF sobre o investimento deve ser interpretado

como uma pro:x:y para fatores que alteram a demanda por investimento, ao invés de servir de

evidência de restrição financeira. Se isso é verdade, então a variação do capital circulante líquido, o

qual é positivamente relacionado com os lucros e com vendas, deveria ter um sinal positivo na

.equação de demanda por investimento dos modelos IV e IVA. Porém, como as firmas enfrentam

racionamento de crédito, o capital circulante compete com o investimento, contendo um sinal

negativo.

o valor de, que poderia ser considerado baixo, sofre influências da heterogeneidade da

amostra e, utilizando o método de dois estágios, não há consenso de sua irnportânciaê",

Segundo Villela (1995), os desembolsos do BNDES em relação à formação bruta de capital

no período de 90 a 94, representaram 7,3%, 8,7%, 8,9%, 8,3% e 12,8% respectivamente. Isso

coloca uma questão importante: qual o efeito sobre o modelo IV, se considerados os empréstimos

de longo prazo como variável determinante do investimento? Isso poderia reduzir a importância da

variação do capital de giro? Os empréstimos de longo prazo podem ter vindo não só do BNDES;

porém isso não está especificado na amostra e não altera o sentido de nossas questões.

Conforme os resultados da tabela 4.4, a importância da variação do capital de giro continua,

37 O artigo de Fazzari & Petersen (1993), nem o apresenta.
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surpreendendo, de certo modo, diante da presença de recursos de longo prazo. A explicação

possível é de que as firmas conseguem o financiamento do maquinário, ou para a expansão das

instalações. O suporte a gastos indiretos necessários para o investimento foi fornecido pelos

recursos circulantes.

Tabela 4.4 Estimativa da Função Investimento ~2 Estágios

Varo Modelo V ModeloVA
Independente Com Vendas Sem Vendas

S./K. 0.005434***
(0.001)

S.-t!K.

CF./K. 0.220436** 0.1160
(0.096) (0.095)

CF.-t!K -0.431531 *** -0.164***
(0.065) (0.0417)

VCG./K. -0.723235*** -0.75***
(0.029) (0.032)

ELP/K. 1.980940*** 2.50***
(0.29) (0.282)

R2 0.8349 0.8162
F 199.446 202.080

N.OBS 314 317

- .DesV10Padrão entre parenteses
*** Indica que a variável é significante a 1%
** Indica que a variável é significante a 5%
* Indica que a variável é significante a lO%

O sinal positivo do coeficiente do cash jlow e o sinal negativo do coeficiente da variação do

capital circulante líquido provam que os lucros não estão representando a lucratividade esperada. O

coeficiente do capital circulante não perde relevância, muito menos importância, quando a variável

vendas está no modelo. As fontes de longo prazo não são suficientes para fornecer todo volume de

recursos para o investimento e não haveria condições para o completo financiamento externo. O

financiamento interno é fundamental até para se consegwr o complemento externo. Porém,

entendendo financiamento interno como contração de capital circulante ao lado dos lucros,

evidencia-se uma restrição ao crédito muito forte no Brasil, causa básica da incapacidade da

economia em expandir o emprego e renda. Mais do que fontes de longo prazo, os fator~s que

alimentam a liquidez das empresas, sobretudo das pequenas e médias, é que possibilitam' uma

expansão do investimento. Os resultados indicam a magnitude do racionamento de crédito que

afeta as empresas no Brasil. Nossos resultados nessa direção, como já demonstrado, não foram os
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únicos. Há, contudo, estudos recentes que avançam em relação ao período proposto por este

trabalho.

Zonneschain (1998) analisou a estrutura de capital das empresas do Brasil, de 1989 a 1996,

procurando comparar seus resultados com Singh (1995). Esse último encontrou uma média de 46%

de autofin~nciamento para as empresas de capital aberto no Brasil entre 1985/91. Segundo

Zonneschain (1998), na percepção de Singh (1995), as empresas nos países em desenvolvimento

financiariam seus investimentos com uma ênfase muito maior em fontes externa do que a

verificada nos países mais avançados; e, das fontes externas, a emissão de ações assumiria

importância maior do que o endividamento.

Para realizar tal comparação, a autora utilizou uma amostra de 216 empresas de capital

aberto da indústria de transformação. As empresas selecionádas foram as quem mais tiveram seus

papéis negociados na bolsa de valores. Durante o período analisado, 1989-96, o número de

empresas da amostra não é constante. Logo, a autora não tem a prioridade de acompanhar a

evolução do mesmo grupo de empresas ao longo do tempo. Os dados sobre as fontes de

financiamento foram obtidos a partir dos seguintes quocientes:

Autofinanciamento
mI (Lucro líquido - dividendos)

jJ+1

mIô (Ativo total- passivo circulante)
p+1

Endividamento
mI ô exigível a longo prazo

p+1

mI ô (ativo total-passivo circulante)
p+1

Emissão

(1- auto financiamento - endividamento)

onde, m = último ano do período
p = primeiro ano do período

Para cada ano foi calculada a média móvel trienal e, em seguida, a média do período
....~.
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1989/96, utilizando a fórmula acima. Os resultados alcançados foram os seguintes:

Tabela 4.5 Padrão de Financiamento das Empresas no Brasil-1989j96

(Em%)
Ano Autofinanciamento endividamento Emissões amostra
1989 42 20 38 111
1990 10 13 78 94
1991 14 18 68 92
1992 21 15 64 85
1993 55 22 23 128
1994 58 23 19 135
1995 53 28 19 104
1996 58 38 4 88-Elaboração da propna autora

A amostra do estudo acima é restrita ao setor industrial e a grandes empresas de capital

aberto mais negociadas na bolsa de valores. São empresas que mantêm uma relação muito próxima

com os investidores do mercado de capitais. As decisões estratégicas dessas empresas influenciam

os preços de seus títulos e sua capacidade de obter financiamento através da emisão acionária.

O financiamento através da emissão foi importante no ínicio da década, exatamente quando

havia uma grande instabilidade econômica e política. O congelamento de ativos financeiros durante

o Plano Collor poderia ter levado as empresas a se financiarem através de emissões. Por serem

grandes empresas, podem ter conseguido tomar recursos sinalizando que seus pápeis são seguros.

Contudo, segundo Zonneschain (1998) uma explicação para a baixa participação do

auto financiamento em 1990 decorreu da correção dos balanços segundo o B1N fiscal, apresentava

uma inflação de acumulada de 845% no ano de 90 contra o !PC, que apresentava uma inflação de

1.794%. Essa diferença explicaria a redução do lucro líquido e o aumento das emissões. Porém, nos

anos seguintes, Zonneschain (1998) identifica uma falta de correlação entre o comportamento do

mercado secundário (em termos de volume negociado e preço) e o indicador de financiamento

através de emissões. Mesmo em 1990, o volume negociado na Bolsa de Valores do Estado de São

Paulo e do Ibovespa caem abruptamente. De maneira contraditória, a partir de 1994, quando

predominou estabilidade econômica, o volume de emissões cai drasticamente e a participação do

autofinciamento toma-se predominante.

Zonneschain (1998) conclui que tanto no estudo de Singh como no dela os recursos

internos parecem consistir em uma fonte muito importante de financiamento para as empresas.

Entretanto, segundo a autora, a metodologia usada não é adequada para evidenciar com precisão as

fontes de financiamento das empresas de capital aberto. Serve todavia para indicar que, a despeito

do elevado volume de emissões em 90, e 92, para um grupo seleto de empresas, o
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auto financiamento foi decisivo em 5 dos 8 anos do estudo. Diante dos aspectos legais que

minimizaram os lucros em 1990 e de outros problemas como a inflação elevada, parece ser pouco

crível a análise de que as emissões tenham assumido uma importância na dimensão identificada por

Singh (1995), como resultado da liberalização do mercado acionário. Para controlar com mais

eficiência as informações financeiras, a autora. sugere a análise de dados agregados (fluxo de

fundos), metodologia essa aplicada nos testes econométricos deste capítulo e e nos estudos

financeiros do capítulo anterior.

De maneira geral, as entrevistas e estudos financeiros feitos no capítulo 3 e os

econométricos deste capítulo, confirmam os resultados obtidos pela Revista Conjuntura

Econômica, segundo a qual, no Brasil, o autofinanciamentb é a principal fonte de recursos

utilizada. Contudo, não havia evidências de que grande parte dos recursos próprios que financiaram

os investimentos estava no capital circulante líquido. Diante do contexto da economia entre 1990-

94 e a restrição creditícia muito acentuada no período, a contração do capital circulante líquido

como determinante do investimento constituí uma expressão fundamental do quadro de

anormalidade da economia brasileira. Em contraste com os estudos resenhados no segundo

capítulo desta tese, a variação do capital circulante é importante para as grandes, pequenas e médias

empresas do Brasil.
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CONCLUSÃO

Esta tese combinou revisão teórica, estudos financeiros e econométricos. No pnmelro

capítulo ressaltamos as inter-relações patrimoniais entre tomadores e emprestadores,

principalmente em condições de incerteza.

As restrições ao gasto de investimento começam com as expectativas. A decisão empresarial

considera muitos cálculos, mas depende essencialmente do estado das expectativas dos empresários

sobre o que será o futuro. Os empresários dos setores financeiros e não financeiros são os

principais agentes que determinarão a magnitude do gasto de investimento. A decisão de investir-

financiar não acontece 'isoladamente, é resultado da agregação de empresários de setores diferentes,

com perfis de empresas e maturidade de ativos e passivos desiguais, atuando em mercados com

regulações próprias, e inevitavelmente sujeitos a uma correlação positiva perversa: o insucesso de A

(tomador) significa o insucesso de B (emprestador) e vice-versa. A teoria de Shackle -Vickers tem

os elementos necessários para interpretar o que acontece nesse processo de decisão que implica na

conjugação das expectativas de dois tipos de empresários.

O grau de fragilidade financeira das firmas, derivado das decisões de investir e financiar,

pode ser minimizado na medida em que o formato institucional, principalmente do sistema

financeiro, colabora para um elevado grau de endividamento das empresas, para o saneamento

financeiro frente a surpresas e, finalmente, para relaxar restrições derivadas dos problemas do

conhecimento assimétrico. Nessa lógica, a análise isolada dos resultados empíricos contida no

segundo capítulo não conduz plenamente ao entendimento das circunstâncias que limitam o gasto

de investimento. A teoria do investimento não constitui, em nosso entender, uma teoria

independente, pois a investigação estatística entre as variáveis que compõem a função investimento

apenas vai informar quais são as fontes de financiamento.

A compreensão sobre as fontes de financiamento do investimento tem ligação umbilical

com a· formação das expectativas e, portanto, com o relacionamento dos conceitos de risco e

incerteza discutidos no primeiro capítulo. Assim, os diversos estudos sobre o comportamento do

investimento, feitos no segundo capítulo para comprovar a hipótese da assimetria de informações e

refutar a teoria neoclássica, podem, agora, ser reinterpretados.

O f?nnato institucional de diversos sistemas, visto no primeiro capítulo, trouxe para o

debate a necessidade de recuperar a influência das instituições e a importância de suas formas de

regulação em favor do emprego produtivo do dinheiro. Além disso, serviriam como instrumentos
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facilitadores para as relações entre tomadores e ernprestadores. O fato. das variáveis que explicam o.

investimento. mostrarem que as fontes internas são. essenciais no. financiamento. invalida as

proposições neoclássicas, mas não. invalida a noção de incerteza. Corno propusemo.s no. primeiro.

capítulo, a distância entre tomadores e emprestadores de recursos não. acontece exclusivamente em

função. das assimetria de conhecimento e da incerteza, mas da combinação de ambas.

Para o. Brasil, a assimetria de conhecimento é apenas mais um ingrediente que torna o.

processo. de investir-financiar mais difícil. O sistema financeiro. do. país, que não. é desenvolvido, em

épocas de anormalidade, corno a do. período entre 1990 a 1994, tornou o. financiamento. interno.

decisivo. e mostrou a indisposição do. setor financeiro. em pro.ver recursos de longo prazo. para a

economia. Nenhum critério. a priori foi estabelecido. para afirmar que um certo. grupo. de empresas,

dentro. da amostra SERASA, estaria mais sujeito. ao. racionamento de crédito. do. que outro. Ao.

contrário, a crença foi de que todas as empresas da amostra estariam sujeitas ao. racionamento,

exatamente corno comprovado.

A anormalidade do. funcionamento da economia brasileira confere ao. capital circulante

líquidoum papel fundamental no. processo. de investimento. Sua importância torna-se relativa, em

muitos caso.s, conforme se viu no. segundo. capítulo, dependendo. do. formato institucional das

economias. Entretanto, corno o. capital de giro. tem a função. de atenuar os impactos financeiros

provocados pelas flutuações de demanda, a rigor, a sua aplicação. em ativos de longo prazo. pode

fragilizar a posição. financeira da empresa, principalmente em situações de grande instabilidade

econômica.

A composição de endividamento. e o. perfil das entradas de caixa co.nfiguram a noção de

fragilidade, conforme teorizou Minsky. O grau de cobertura entre as entradas de caixa e as saídas

definem o. grau de risco de uma empresa. É sempre mais seguro. para uma empresa ter mais de

capital próprio. no. financiamento. dos ativos permanentes do. que capital de terceiros. Também é

sempre mais seguro. possuir mais endividamento. de longo do. que de curto. prazo.. Tais perfis de

endividamento. criam um passivo. financeiro, definido. corno o. volume de recursos devidos a

terceiros po.r ocasião de empréstimos e financiamentos. O volume de capital circulante líquido.

serve para garantir os pagamento.s das obrigações financeiras e operacionais, quando. ocorrem

dificuldades de faturamento. e recebimentos.

O capital circulante líquido. constitui, então, do. lado. do. tomador de recursos, a principal

variável na administração. financeira do. negócio. devido. à questão. de insolvência: uma empresa

pode sobreviver com prejuízo. (algum tempo), mas não. sem liquidez. Do. lado. do. ernprestador, a
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existência de liquidez confere certa estabilidade em suas expectativas, deixando-o confiante na

capacidade do. tomador saldar compromissos O.Sfinanceiros.

o deslocamento do. capital circulante para outros usos seria, em tese, de caráter excepcional,

Deve haver muita confiança do. empresário. na tendência dos negócios para trocar a segurança da

liquidez imediata pela rentabilidade e liquidez de longo prazo., proporcionada pelos investimentos

em ativos imobilizados. Há uma ressalva a ser feita, O.Useja, quando. uma empresa possuí um

grande volume de capital circulante líquido, pO.r sua vez deprime a rentabilidade dos ativos. Em

tese, O.Sativos de longo prazo. são. mais rentáveis dos que O.Sde curto' prazo.. Muitas empresas,

contando com um volume muito. gtande de capital circulante, utilizam-no. para financiar aquisição.

de ativos imobilizados,

CO.mexceção. da ressalva acima, a utilização. do. capital circulante para investimento. deve ter

outras explicações, dada a exposição ao. risco que esse financiamento. proporciona, Utilizado. em

larga escala pelas empresas, esse tipo de financiamento. pode causar graves problemas para a

economia. PO.rexemplo, nas recessões, em que há queda de faturamento. e do. capital circulante, se

não. houver redução. proporcional do. passivo. circulante, O. grau de fragilidade da empresa

aumentará. A recessão. também produz queda dos preçO.s dos bens, reduzindo. O. faturamento.

CO.mO.O.Spassivos, na maioria dos casos, têm cláusulas rígidas de pagamentos, multas e juros pO.r

atrasos, ocorrem nessas fases da economia transferência de recursos de tomadores para

emprestadores.

Se a economia funcionar na perspectiva de Hyman Minsky, O.Sernprestadores, percebendo. O.

grau de risco financeiro, tendem a emprestar e refinanciar menos posições. Contudo, em

economias tidas corno normais, O.uso do. capital circulante líquido. é freqüente devido. às restrições

creditícias que O.setor financeiro. aplica sobre uma parcela de empresas do. sistema, pO.rnão. as julgar

confiáveis. Geralmente, empresas recentes de alta tecnologia, não. associadas a grupO.s financeiros,

têm dificuldades para conseguir acesso. a recursos dos mercados financeiros. No. Brasil a fragilidade

teria origem na incapacidade das empresas conseguirem obter recursos externos para financiar suas

posições, exceto' a curto' prazo.. Contudo, devido. ao. elevado. custo' dos recursos bancários, a

contração do. capital circulante para financiar investimentos e absO.rver O.Simpactos da recessão. faz

com que O.Sefeitos recessivos da economia sejam amplos, causando. grande impacto' sobre O.

emprego. e renda. Conclui-se que O.Srecursos externos não. são. substitutos perfeitos aos internos,

corno afirmava a teoria neoclássica.

Para mostrar de que O.S fundos externos não. são. perfeitos substitutos aos internos,
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reunimos, no segundo capítulo, uma longa série de estudos empíricos sobre o comportamento do

investimentos. Analogamente, comprovamos o mesmo fato, também para a economia brasileira, no

quarto capítulo.

No capítulo dois, os estudos, sem exceção, tiveram o objetivo de deslocar a supremac1a

neoclássica na explicação do investimento, constatando a hipótese da assimetria de informações.

Isso foi feito, identificando a função do capital circulante líquido no financiamento do

investimento, principalmente em Fazzari & Pertesen (1993). Contudo, avaliando de maneira geral

os resultados, a teoria neoclássica demonstrou-se coerente quando tratava do investimento apenas

das grandes firmas que não encontravam dificuldades para obter recursos externos. Temos, assim,

um resultado contraditório, justificado pela hipótese da assimetria de informações. Grandes firmas

têm habilidade, políticas definidas e condições financeiras para reduzir os efeitos da assimetria.

Mas, é inegável que as variáveis financeiras, como o capital circulante líquido, foram também

importantes para elas. É difícil obter uma explicação genérica para esse resultado. Como é difícil

também explicar se a assimetria toma-se mais intensa em tempos anormais do que em normais.

Nos estudos sobre o Japão e Canadá, aspectos institucionais ficaram mais evidentes, mostrando,

inclusive, que há problemas de acesso de grandes corporações aos mercados financeiros.

Refletindo sobre o caso brasileiro, conclui-se que na situação recessiva, instável e incerta da

economia no período analisado, toma-se extremamente desvantajoso para uma empresa utilizar a

variação do capital circulante para se financiar. Conforme já exposto, a contração do capital

circulante na recessão ocorre naturalmente, ou seja, em função da redução do ritmo dos negócios.

Isso reduz automaticamente as entradas de caixa. As saídas não se reduzem automaticamente. Se é

anormal para uma economia as empresas dependerem basicamente das contrações do capital

circulante líquido para se financiarem, o que dizer quando isso também ocorre nos períodos

recessivos como de 91 a 93?

o quadro de anormalidade no Brasil é tal que, mesmo com recessão e forte concorrência

externa de produtos estrangeiros - provocada pela abertura comercial em 1990, as firmas tiveram

que realizar tal prática para não perderem mais mercado ou para continuarem a sobreviver. Essa

prática foi ampla, pois, como se verificou no quarto capítulo, as empresas, independentemente do

tamanho, contraíram o capital circulante para investirem.

Se em tempos normais os lucros serviram como uma importante fonte de financiamento,

como revelou Filardo (1986), em tempos anormais, na inexistência de lucros as firmas contraíram o

capital circulante. Esse tipo de gerenciamento de recursos, que as empresas da amostra fizeram,
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merece ser ressaltado. O contexto de alta inflação e indexação obrigava as empresas a utilizarem as

aplicações financeiras para valorizar seus recursos. Nos anos de 91 e 92, segundo mostramos no

terceiro capítulo, tanto a parcela operacional do capital circulante quanto a financeira foram

contraídas. Também nesses anos verificou-se que a participação do investimento das empresas

(grandes, médias e pequenas) em relação ao total da utilização de recursos foi a mais elevada do

período.

As análises sobre as informações econômico-financeiras da amostra não deixam dúvidas

sobre o esforço das empresas para realizarem investimentos. Sem as entrevistas teríamos somente

parte das conclusões sobre as razões do investimento realizado. A necessidade de investir,

principalmente em modernização, foi quase que obrigatória para a sobrevivência das empresas. O

funcionamento dos mercados financeiros no Brasil não tem formato para apoiar o investimento

produtivo. Ao contrário, geralmente drena recursos do setor produtivo, através do custo elevado

dos empréstimos, de elevadas taxas de descontos de recebíveis e do financiamento do capital de

giro.

A importância central dada pelos empresários à taxa de juros em 1990 - importância que

não existia vinte anos antes - Bresser Pereira (1993), dada a inexistência de empréstimos de longo

prazo no Brasil, significou que os empresários estavam preocupados com os custos da contração

do capital circulante e não com a comparação da taxa de juros com a taxa de lucro. O juros

elevados incidiam na cadeia de financiamento de fornecedores, por exemplo, que aceitavam atrasos

de pagamentos em troca de mais juros. Toda movimentação das contas passivas para gerar

recursos, como empréstimos de curto prazo, atrasos ou aumento das contas de fornecedores,

impostos etc, tinha pesados custos financeiros. Do outro lado, do ativo circulante, a recessão fazia

sua parte na redução das entradas de caixa.

Assim, a função investimento, discutida no quarto capítulo, revela que, no Brasil, de maneira

semelhante às evidências internacionais, a contração do capital circulante líquido foi uma última

condição de financiamento das empresas para investir. De maneira contrária às evidências

internacionais, as empresas brasileiras, independentemente de critérios de separação entre grupos,

sofrem com as restrições creditícias. No conjunto, a aplicação da função de investimento não deixa

exceção à regra geral: o racionamento de crédito é geral, não se limitando a certos grupos de

empresas, o que contradiz a tese neoclássica do investimento.

As causas do racionamento de crédito no Brasil não são fruto exclusivamente dos

problemas da assimetria de informações, mas da característica do perfil institucional do sistema
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financeiro nacional, tal qual mostrou Leal Ferreira (1995). Dentro dessa característica do sistema

financeiro, encontramos nas entrevistas depoimentos que confirmaram os benefícios da

proximidade entre a gerência de bancos e proprietários de empresa, favorecendo a obtenção de

empréstimos.

É compreensível tal evidência, pois, sem um sistema de crédito, é natural que existam

soluções específicas e de diversas naturezas que acabam por solucionar problemas das empresas

individualmente, mas que criam restrições quase que insuperáveis para os tomadores no conjunto.

Logo, entende-se que a contração do capital circulante líquido é um forte indicador da

desejabilidadê de endividamento pelos tomadores no período estudado, a despeito dos juros

elevados, contrariando a lese de que não há demanda de crédito no Brasil, em função das elevadas

taxas reais de juros.

Os bancos alegam que fatores como inadimplência, altos impostos e recolhimento

compulsórios impedem a expansão do crédito. O incipiente desenvolvimento de análises a partir de

rating não permite que haja definição mais pontual sobre os riscos envolvidos em negócios de

empréstimos.

As principais perguntas feitas ao longo deste trabalho sobre as fontes de financiamento do

investimento não deixam dúvidas da relevância dos fundos internos, especialmente o capital de

curto prazo (capital circulante líquido). A funcionalidade do sistema bancário, em tempos anormais,

toma o processo de financiamento mais difícil, sendo, em termos relativos, mais útil nas épocas de

inflação e instabilidade por participar do circuito de empréstimos de curto prazo e aplicações

financeiras, mostrando-se frágil em épocas estáveis, como se revelou após 1995. Muitas empresas

de nossa amostra dependeriam de bancos regionais de desenvolvimento, algo pouco crível de ser

verificado nas atuações dos bancos comerciais.

Em relação às principais variáveis deste estudo, apresentamos as seguintes conclusões:

A decisão

A construção do entendimento sobre o comportamento do investimento começou com a

exploração do processo de decisão. Refutando a teoria neoclássica, que não coloca o indivíduo na

posição de escolher, mas na de observar os resultados calculados, debateu-se sobre a utilidade das

informações que, conhecidas assimetricamente no mercado, criavam aspereza no processo

alocativo de crédito. A oferta de recursos limitava-se a um volume abaixo da demanda,

independentemente da taxa de juros. A abordagem novo keynesiana enfatiza, então, o problema de
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coordenação. Enquanto os tomadores conhecem a verdadeira taxa de retomo de seus projetos, os

emprestadores não, formando um cenário dominado pela dúvida, com seus limites firmados no

âmbito do risco moral e da seleção adversa.

A contribuição importante dessa escola é explorar as implicações microeconômicas da

assimetria de informações, nos mercados de crédito e de capitais. O comportamento desses

mercados revela-se através do comportamento racional dos bancos e dos investidores, que julgam

as informações disponíveis adicionando ao risco do projeto uma parcela derivada da assimetria de

informações. Assim, nos países em que o financiamento através mercado de capitais é muito

presente, a política de distribuição de dividendos é decisiva para as empresas obterem recursos via

emissão de novas ações sem custos adicionais. A distribuição sistemática de dividendos informa

que uma empresa não necessita desses recursos para se financiar, enquanto as que não distribuem

sistematicamente, estão informando que precisam daquele financiamento. Na perspectiva do

investidor, a aquisição de novos títulos só pode ser feita se o prêmio for suficiente -rnente elevado

para compensar esse risco adicional. Nada assegura que, com a exigência do prêmio adicional, a

empresa terá condições de prosseguir com seu investimento. O prêmio elevado é uma forma de

restringir a liquidez. No caso dos bancos, a restrição é feita por meio da negação do empréstimo.

Se as causas das restrições de liquidez encontraram respaldo empírico, como demonstrado

no segundo capítulo, e constatada a restrição para a economia brasileira, em que medida a origem

do racionamento de crédito repousa na hipótese das informações assimétricas no Brasil? Quais os

benefícios dessa abordagem para a superação das barreiras no ambiente econômico brasileiro?

Através das entrevistas das empresas e da SERASA, ficou evidente que o fornecimento de

informações contábeis e financeiras por parte das empresas para o mercado é de fato um grave

problema. Exceto as demonstrações das grandes empresas, as demais (pequenas e médias) não são

de total confiança. A dificuldade, segundo a própria SERASA, é quanto ao grau de

representatividade daquelas informações. Os balanços, muitas vezes, espelham parte dos

movimentos financeiros das empresas. Portanto, a análise dos índices financeiros não é suficiente

para caracterizá-las. Segundo os próprios empresários, as informações contábeis que

disponibilizaram para a SERASA mostravam muito da realidade, porém a informalidade tanto do

lado da contratação de mão de obra, quanto na venda de bens e serviços esconde a verdadeira

condição financeira das empresas ..

Um outro aspecto importante foi a constatação da capacidade analítica pelos bancos sobre

as informações disponíveis. Muitos bancos faziam um julgamento equivocado a partir das
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informações disponibilizadas pela SERASA. Valorizavam o comportamento de certos índices,

como o da liquidez, desprezando outros, como a rentabilidade. A proximidade, através da história

de relacionamento das empresas com os bancos, mostrou-se um ingrediente capaz de permitir o

acesso ao crédito. Nesses casos, apesar da exigência de informações econômico-financeiras, a

intimidade entre esses agentes foi apontada como decisiva para minimizar os problemas de

informação.

Ainda no âmbito dos financiamentos dos projetos, os empresários afirmaram que não

tinham tantos problemas para convencer os emprestadores acerca da lucratividade do novo

empreendimento em questão. Contudo, os ernprestadores, segundo os empresários, preocupavam-

se com o fluxo de juros e amortização do principal, dadas 'as dificuldades da economia brasileira.

Nos projetos financiados pelo BNDES, através dos bancos de comerciais, o foco de preocupação

não era também a viabilidade do projeto, mas o desconhecimento de comportamento entre as

partes, levando o emprestador a exigir que boa parte do financiamento total fosse disponibilizado

pelo tomador. Destaca-se aqui um caso particular da empresa Prodesa que tinha sucesso em tomar

empréstimos do BNDES através de seu banco e, após a mudança da gerência, teve um pedido de
- .

financiamento' de ampliação recusado. Em outro caso, como da Duratex, os empréstimos via

BNDES nunca foram problema; questionado se essa facilidade era devido ao fato da empresa

pertencer ao grupo ltaú, o diretor administrativo alegou que não, mas devido ao histórico de

sucesso e rentabilidade da empresa.

A seleção de clientes para a concessão de crédito é um grande problemas para os bancos de

modo geral. Os obstáculos à seleção, que encontramos, não se configuram em tomo do

conhecimento dos projetos de investimento exclusivamente. As discussões centravam-se na dúvida

do emprestador quanto ao destino dos recursos, ou seja, o foco de preocupação era do tipo de

utilização que o tomador faria dos recursos (risco moral) e se teria capacidade de pagamento no

futuro.

De maneira marcante, a incerteza política e econômica da econonua brasileira naquele

período, aliada à baixa preferência dos bancos em concederem empréstimos, sobretudo de longo

prazo para o setor privado, constituíram razões suficientes para explicar o racionamento. Porém,

reforça-se novamente que a condição particular e grau de relacionamento estabelecido com o

emprestador surgem como elementos potenciais facilitadores do crédito, mesmo em situações

anormais. Muito embora não se esteja estudando o comportamento dos emprestadores em detalhes

no circuito de financiamento da economia brasileira, nota-se claramente a indisposição dos mesmos

em estabelecer um circuito de financiamento no contexto de instabilidade, como caracterizou
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Minsky, mantendo recursos, em sua maioria disponíveis, somente no curto prazo.

A conjuntura estável, embora necessária para a fluidez do sistema de crédito, não é

condição suficiente, se as instituições não constróem o formato adequado no qual tomadores e

emprestadores estejam amparados. Na investigação sobre a decisão, o modelo de Shackle mostrou

os ingredientes que, em qualquer formato, são importantes, como o retomo esperado de um

projeto e a surpresa potencial a ele associada. A proximidade entre firmas financeiras e não

financeiras é que determina a trajetória da concessão de crédito.

A teoria de Shackle que enfatiza as expectativas empresarias, segundo Ford (1994), foi um

desenvolvimento necessário devido às lacunas deixadas por Keynes quanto ao mecanismo de

formação das expectativas e relações com as expectativas de lucros e as intenções de investimento.

Raaonamento

Se a oferta de crédito limitada ao curto prazo não for uma evidência de racionamento, uma

outra explicação seria que não haveria demanda por recursos de longo prazo. Porém, segundo se

pode extrair das entrevistas e dos indicadores financeiros, gerenciar passivos de curto prazo e

aplicações de longo, sob flutuação de faturamento, não parece ser comportamento racional, a

menos que os recursos de longo prazo não estejam disponíveis. Nesse caso, dada a necessidade

intrínseca do uso do sistema bancário, apesar das elevadas taxas de juros, os tomadores corriam o

risco de endividar-se ou reduzir seus ganhos através de descontos de recebíveis. Essa situação

configura uma enorme dificuldade do sistema financeiro em estabelecer um sistema de crédito

adequado à economia brasileira.

o racionamento acontece, portanto, não depois dos desapontamentos dos empresários

quanto ao volume de lucros previstos pelos tomadores, como mostrou Minsky, mas antes do gasto

de investimento ser feito.

Financiamento no Brasil

Não é exagero afirmar que a economia brasileira caracteriza-se pela existência de relações

superficiais entre bancos e empresas. O baixo grau de intimidade entre o setor produtivo e

financeiro impossibilita a manutenção de elevados índices de endividamento bancário a longo

prazo. O endividamento de curto prazo, combinado ao volume de recursos próprios, confere a

capacidade de investimento às empresas. A emissão de titulos é uma forma de financiamento

restrita ao grupo de 500 grandes empresas brasileiras e não tem importância como tem para os
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países desenvolvidos, sendo uma alternativa muito restrita e limitada aos empréstimos bancários.

Uma das grandes dificuldades encontradas pelo setor produtivo brasileiro é utilizar o

sistema financeiro como instrumento para o crescimento e desenvolvimento. Stiglitz (1990)

explicita a interação necessária que deve haver entre os setores real e financeiro para que uma

economia se desenvolva, principalmente através da internacionalização dos mercados. Porém, a

integração que, por sua vez, implica na existência de uma certa unidade de objetivos empresariais,

ou seja, o desenvolvimento, não constituí um elemento que simplesmente aparece da natureza das

relações econômicas de empresas financeiras e não financeiras. Há um longo caminho a ser

percorrido no interior da economia brasileira para que as instituições se aproximem, a partir de uma

proposta de ação direcionada à sustentação financeira das empresas. Segundo Zonneschain (1998),

a liberalização dos mercados financeiros não se traduziu no aparecimento de financiamento de

longo prazo para as empresas no Brasil.

É indispensável observar que, empresas financeiras e não financeiras buscam de maneira

especulativa os lucros. O puro jogo do mercado não tem muita história na própria história do

financiamento do processo de industrialização brasileira. Assim, a canalização de recursos para o

financiamento da industrialização no Brasil contou com a presença marcante do Estado,

compondo diversos arranjos para manter a lucratividade em cada setor. Nem por isso as fontes

próprias de recursos das empresas deixaram de ser fundamentais para o financiamento. Porém,

como se verificou ao longo do terceiro e quarto capítulos, essa fonte tem contado com menos

suporte externo adequado. Essa é uma questão crucial e inadiável para o crescimento do

investimento e do emprego no Brasil.

A questão mais imediata a ser debatida, para aumentar o volume de investimentos no curto

prazo, não se concentra no desenvolvimento dos intermediários financeiros para, finalmente,

resultar em condições favoráveis ao investimento mas, sobretudo, na desconcentração do crédito

fornecido pelo BNDES que, agenciado pelos bancos privados, tem limitado o acesso de muitas

empresas independentemente da qualidade de seus projetos. Uma segunda via de ação consiste no

estabelecimento de créditos de curto prazo, desvinculados da taxa de juros - instrumento da política

monetária.

A recuperação da atividade econômica alimenta o faturamento das empresas que, por sua

vez, fortalece o capital circulante. Sendo um investimento passível de ser contraído fornece a

liquidez necessária para o investimento (fixo), uma vez que o setor bancário não provê

adequadamente a economia com liquidez a um custo aceitável.A política monetária não seletiva, ou
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seja, a mesma taxa de juros que incide sobre os redescontos, não separa o crédito que beneficia a

parcela destinada ao setor produtivo daquela destinada à especulação, inibindo a possibilidade de

endividamento e alongamento das dívidas.

Uma questão não menos imediata é quanto à atividade dos intermediários financeiros, que

lidam essencialmente com os recursos da sociedade e não com os recursos próprios, financiando

diversas atividades... Os elevados custos de intermediação financeira no Brasil permitem

extraordinária lucratividade do setor financeiro em detrimento do setor produtivo. As restrições de

liquidez para as pequenas, médias e grandes empresas, no Brasil, contrastam com as evidências

internacionais. De acordo com as últimas, somente as empresas com uma política de dividendos

instável (EUA), com baixo grau de 'suporte corporativo entre empresas e bancos (Canadá) e fora do

sistema do Keiretsu (Iapão) é que enfrentavam o custo adicional ao crédito e o racionamento. Nesses

países havia um formato institucional do sistema financeiro que incorporava em diferentes graus o

mercado de capitais e o mercado de crédito oferecendo o funding. Mesmo com mercados

financeiros cumprindo a função esperada, problemas de ordem microeconômica acarretaram

entraves à. expansão do investimento. Os problemas microeconômicos são de maior amplitude no

Brasil.

As firmas, em grande número familiares, dependem de laços pouco objetivos para manter o

acesso ao crédito bancário. Os bancos não estão preparados para julgar e monitorar

adequadamente os tomadores de recursos. Há uma enorme carência de recursos humanos

especializados para fornecer informações empresariais adequadas, além das resistências culturais.

Financiamento e Estudos EmPíricos

Não é surpresa encontrar no conjunto de informações das diversas fontes - revista

Conjuntura Econômica, SERASA e entrevistas qualitativas, que as principais fontes de

financiamento do investimento no Brasil tenham sido os recursos próprios. A investigação

econométrica, feita por Filardo( 1986), destacou os lucros como a principal fonte. No período

estudado, sob inflação alta e prejuízos líquidos das firmas, a contração do capital circulante denota

dois aspectos. Primeiro, as firmas não acumulam recursos e depois investem, ainda mais em

períodos de sucessivos prejuízos. Segundo, a contração do capital circulante, além de mostrar a

origem dos recursos que compensam a ausência de lucros, prova que o faturamento não é proxy de

lucratividade.

Estudos econornétricos realizados no Brasil sobre o comportamento do investimento que,
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segundo a metodologia, não identificaram as variáveis fluxos como fonte de financiamento, embora

reafirmem a condição de autofinanciamento das empresas, não podem oferecer políticas objetivas

direcionadas à expansão dos investimentos.

A preocupação nos estudos empíricos do capítulo dois foi mostrar que, além da

importância das fontes internas de financiamento para certas classes de firmas, há necessidade de

propostas capazes de diluir as restrições ao crédito para as mesmas. No caso brasileiro é necessário

construir mecanismos de curto prazo, baseados por exemplo na política seletiva de redesconto para

reduzir os encargos sobre os financiamentos aplicados na produção. A taxa de juros, por compor o

custo de capital, toma-se um grande adversário à decisão de investimento. Os esforços presentes

nos estudos empíricos foram feitos para demonstrar que não é a taxa de juros que determina o

investimento, mas a restrição de liquidez.

No caso brasileiro, ambos entraves valem. Primeiro: a restrição de liquidez, por não haver a

oferta, tanto de crédito rotativo finance com custos passíveis de serem assimilados, quanto de funding

- recursos de longo prazo de financiamento e de um mercado de capitais desenvolvido. Segundo: a

taxa de juros que forma o custo dos empréstimos de curto prazo, do desconto de duplicatas, do

custo de financiamento dos fornecedores etc, tomou crítica e custosa a contração do capital de

giro, que foi feita somente em situações de grande oportunidades de investimento ou devido a uma

forte ameaça à concorrência.

Diante das evidências sobre as condições de financiamento do investimento no· Brasil, a

orientação das políticas públicas deve estar concentrada na atenuação dos fortes movimentos

cíclicos da economia e na sustentação financeira das empresas. A recente transformação da

economia brasileira (1994-98) ainda não modificou de fato as condições de financiamento para as

empresas nacionais. Embora o padrão de financiamento esteja sendo alterado, os exemplos

empíricos do que acontece nos países desenvolvidos sugerem que as alterações devem contemplar

as condições financeiras diferenciadas que as empresas têm para tomar recursos no mercado de

crédito. Ignorar esse fato é continuar reproduzindo um sistema que, embora seja capaz de ofertar o

funding, não eliminará o problema do racionamento, que é de grau elevado no Brasil

comparativamente aos estudos observados.

A predominância da teoria neoclássica na mente dos formuladores de política econômica

por muito tempo impediu que políticas adequadas de financiamento fossem implantadas em

diversos países. Os estudos empíricos, responsáveis pela demonstração da inoperância daquela

teoria, deram, contudo, pouca atenção aos formatos institucionais do sistema de crédito nos

120



respectivos países. Não basta reconhecer que a assimetria de conhecimento é o obstáculo, porque,

mesmo nos casos em que ela é reduzida, o comportamento do emprestador e tomador não se altera

a ponto de relaxar permanentemente a restrição de liquidez. O formato institucional é o meio pelo

qual emprestadores e tomadores produzem expectativas em conjunto, compartilhando o mesmo

estado de confiança. Shackle percebeu o isolamento a que um indivíduo está submetido no

momento em que deve escolher entre alternativas ou projetos. A inexistência de informações

quanto ao futuro não o coloca diante de uma escolha" não racional, mas diante de uma situação que

deve ser constnúda segundo seus princípios, experiências passadas e, sobretudo, a partir de sua

disposição de correr riscos. O risco, não no sentido do desvio padrão, mas do grau de surpresa que,
o indivíduo contemplaria se ocorresse a ruína total ou o sucesso.
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ANEXO A

TabelaA1
ANO Crescimento Poupança Interna Investimento

Privada Estatal Total Externa Privado Estatal Total

1970 8.3 - - 24.1 1.4 - - 25.5
1971 11.3 - - 23.3 2.7 - - 26.0
1972 12.1 - - 23.5 2.6 - - 26.1
1973 14.0 15.7 9.5 25.2 2.0 19.7 5.7 27.2
1974 9.0 15.4 8.1 23.5 6.7 19.6 8.0 30.2
1975 5.2 18.2 8.2 26.4 5.3 20.9 8.6 31.7
1976 10.1 16.2 7.1 23.3 3.8 16.1 10.5 27.1
1977 4.5 15.9 7.6 23.5 2.2 15.7 9.4 25.7

'1978 4.7 15.6 7.6 23.2 3.3 13.6 10.7 26.5
1979 7.2 15.1 3.8 18.9 3.1 8.2 14.0 22.0
1980 9.1 15.6 2.2 17.8 4.5 12.6 9.0 22.3
1981 -3.1 16.3 2.3 18.6 4.5 13.0 10.1 23.1
1982 1.1 13.5 1.8 15.3 5.8 12.2 8.9 21.1
1983 -2.8 12.7 0.6 13.3 3.4 9.6 7.1 16.7
1984 5.7 15.0 0.8 15.8 -0.1 8.3 7.4 15.7
1985 8.4 18.8 0.3 19.1 0.1 9.8 9.4 19.2
1986 8.0 15.2 1.9 17.1 2.0 7.3 11.8 19.1
1987 2.9 23.0 -1.2 21.8 0.5 12.6 9.7 22.3
1988 -1.0 26.5 -2.4 24.1 -1.3 14.1 8.7 22.8
1989 3.3 30.4 -5.3 25.1 -0.2 17.6 7.3 24.9
1990 -4.0 20.4 0.8 21.2 0.5 14.8 6.9 21.7
1991 0.3 20.0 -1.2 18.8 0.4 14.4 5.2 19.6
1992 -0.8 26.0 -5.0 21.1 -1.6 13.9 5.7 19.6
1993 4.2 23.1 -3.3 19.8 0.2 15.5 4.9 20.4
1994 5.9 21.3 -0.8 20.5 0.3 15.8 4.9 20.7
1995* 4.2 21.3 -1.0 20.3 2.7 15.3 3.9 19.1

FONTE: Bresser Pereira (1996), p.83 ate 1990. Pinheiro (1996), p. 7, ate 1995.

Tabela A2 Índice de Base Fixa da Produção Industrial (Base: média de 1991=100)

1989 1990 1991 1992 1993 1994

112,71 102,68 100,00 92,27 103,50 111,37
,Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Industna, Pesquisa Industnal Mensal de Produção

Física.

Tabela A3 Déficit Público Operacional (NFSP) (% PIB)

1988 1989 1990 ·1991 1992 1993 1994

4.8 6.9 -1.2 -1.4 2.2 -0.2 -1.3

Fonte: Banco Central

/
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Tabela A4 Rentabilidade do Patrimônio Líquido (%) das Mil S.As.
Privado Multi Estatais Total
Nacional nacional

1989 9.03 17.92 3.76 6.54

1990 -2.56 -9.14 -7.28 -~.55

1991 -2.66 -5.48 -1.80 -2.21

1992 -0.99 2.52 -1.17 -0.95

1993 0.96 4.08 -0.04 0.40

1994 9.80 1.39 5.05

- , . . AFonte: Fundaçao Getúlio Vargas, Grupo de Análise Econorruca, em Conjuntura Econômica, dezembro de 1994 e
dezembro de 1995.

Tabela AS Rentabilidade do Patrimônio Líquido das 596 Empresas (%)

1989 8.0

1990 6.0

1991 -6.0

1992 -4.0

1993 -3.0

1994 5.0

Fonte: SERASA

Tabela A6 Tarifa Média de Importação - todos o bens

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

41,0 35,5 32,2 25,3 21,2 16,5 14,0

Fonte: Pinheiro & Almeida (1995) e Secex

Tabela A7 Remuneração nas aplicações e Custo Efetivo dos Empréstimos (% Real a.a.)

ANO INFLAÇÃO OVER CDB CAPo GIRO DESC. DUPL

90 1794.8 -21.6 14.1 106.4 323.9

91 478.1 19.1 30.4 80.1 85.0

92 1149.1 33.8 33.6 85.9 94.3

93 2489.1 23.0 18.6 60.5 56.9

94 948.8 20.6 13.4 42.9 378.2
I"

, . - .Fonte: Cenános Análise e Projeção Econômica, dezembro de 1997.
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Tabela AS Indústria de Transformação
ORIGENS DE RECURSOS RP EA EP RE IF NE

1989 58 3 18 2 1 18
1990 58 3.5 24 4,5 1,4 9
1991 55 5,4 27 3,4 1,8 7
1992 46 3,1 24 7,7 2,5 16
1993 . 58 2,2 21 2 3,4 13
1994 31 2,1 11 3,5 1,5 51

APLICAÇÕES DE RECURSOS VE EN EE NF AI NE

1990 4.6 46 12 7.1 22 9.1
1991 6.1 40 17 5.8 21 9.7
1992 4.7 44 14 4.1 21 13
1993 4 35 21 3.6 22 13
1994 5.8 25 6.7. 1.9 10 50

Fonte: Conjuntura Econônuca, 1989-1994
Origens: RP= recursos próprios; EA = emissões de ações; EP = empréstimos; RE =
recursos no exterior; IF não informados= NE = outros. Aplicações: VE = veículos;
EN == equipamentos nacionais; EE = equipamentos estrangeiros; NF = novas
fábricas;AI = aumento de instalações;NE = outros
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ANEXOB
Empresas Entrevistadas

1. Empresa: FERBELA COM. IND. TÉCNICA AGRÍCOLA LTDA (C)
Entrevistado: Sr.João Benedito Pasquotti
Cargo: Gerente financeiro e procurador da empresa
Fone: 019 5419798

2. Empresa: PAULO SACHI & CIA LTDA (C)
Entrevistado: Sr. Geraldo Sachi
Cargo: Adrrúnistrador - Proprietário
Fone: 019 571 42 07

3. Empresa: GRUPO PÃO DE AÇUCAR (C)
Entrevistado : Ricardo Florence
Cargo: Diretor de planejamento e relações com o mercado
Fone: 011 886 0421

4. Empresa: CAIUA SERVIÇOS DE ELETRECIDADE (5)
Entrevistado: Sebastião Bimbati
Cargo: Diretor Financeiro
Fone: 3060-9588

5. Empresa: DURATEX S/ A (I)
Entrevistado: Roberto Simonsem
Cargo: Diretor Financeiro
Fone:

6. Empresa: SUPERAGRO FERTILIZANTES S/ A (I)
Entrevistado: Luiz Michellete
Cargo: Diretor Financeiro
Fone: 011 78492040

7. Empresa: MANAHS/A (I)
Entrevistado: 'r». Luiz Carlos Lazarini
Cargo: Diretor Financeiro
Fone: 011 831 8122

8. Empresa: DUREX (I)
Entrevistado: Dr. Obara
Cargo: Diretor Financeiro
Fone: 011 5423344

9. Empresa: PRODESA (I)
Entrevistado: Dr. Abrão
Cargo: Diretor Financeiro - Proprietário
Fone: 55610868
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10. Empresa: CASA CARVALHO COM DE VIDROS LTDA (C)
Entrevistado: Maria Aparecida
Cargo : Diretora Financeira - Proprietária
Fone: 011 6081499

11. Empresa: VULCABRAS S/AOM DE VIDROS LTDA (I)
Entrevistado: Dr. José Ferrari
Cargo: Da Diretoria Financeira
Fone: 011 7342 1000

12. Empresa: MULTIBRAs S/ A ELETRODOMÉSTICO (I)
Entrevistado: Dr. Rui de Campos Filho
Cargo: Diretor Financeiro
Fone: 011 55866100

13. Empresa: IMPLASTEC PLÁSTICOS
ESPECIAIS LTDA (I)
Entrevistado: Valter Massaglia
Cargo :Diretor Financeiro - Proprietário
Fone: 011 6081499

TÉCNICOS E LUBRIFICANTES

.14. Empresa: ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
Entrevistado: Carmem Silvia Pompeu Carvalho
Cargo: Gerente do Depto de Orçamento
Fone: 0112146177

Questões ."

1. Após o anúncio do
plano Collor, a
empresa teve
dificuldades com a
retenção, no Banco
Central, dos recursos
aplicados?

Ferbela Comi. Indl.Técnica .
Agrícola Ltdâ.

1. Não, porque utilizamos a
maior parte dos recursos
retidos para o pagamento de
impostos.

, PauloSachi ôc.CiaLtdà.,.
". ",Leme .

Em termos. Foram
retidos valores baixos,
liberados para pgto de
impostos e salários.A
empresa tinha muito a
receber.

Grupo Pão de Açucar, ,....Caiua ,.....,
".' . São Pawo ,.,: "', ", "',',:.,, .

Mais competitivi.dade.
A empresa delineou
um plano completo de
reestrururação.
Diminuímos o número
de lojas, funcionários e
renovamos
completamente a
diretoria. A
reestruturação não foi
originada por pressão
de mercado. Foi uma
decisão interna.

Sim, tivemos
dificuldades em utilizar
aqueles recursos. A
venda da subsidiária
em Portugal é que
garantiu a liquidez.

Não. Primeiro deve-se
entender que as empresas de
energia elétrica têm um
funcionamento muito
particular. As sobras de caixa
não eram aplicadas em títulos
mas investidas em materiais, já
que o investimento acompanha
o crescimento vegetativo da
região de concessão.

2. Qual o impacto do
plano Collor e da
concorrência de
produtos importados
para a empresa?

2. Nossos clientes tiveram
graves problemas de caixa,
acentuando-se na entre safra;
porém não afetou o nosso
faruramento porque as
compras de insumos, sementes
e defensivos agricolas eram
feitas com lucros retidos.

A empresa teve elevados
lucros entre 86-89. Em
90 tivemos problemas
devido à margem de
lucro baixa. O grau de
dificuldade de realizar
vendas aumentou.
Os clientes passaram a
comprar pequenos
valores.

Não houve diferença no
mercado depois do plano
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',', Questões Caiua ,Ferbela Coml.Jndl.Técnicaj.: .PauloSachi & CiaLtda. ,GrupoPão de Açucar.
. "~cola Ltda. ~;>.,.::,,)!;, 'Leme"";' ':SãoPaulo "

3.. Os negócios da
empresa eram dirigidos
para a realização de
lucros no mercado
financeiro?

Comeráalização visando o
mercado financeiro.
Utilizávamos o mercado
financeiro para gerar lucros.
Comprávamos a prazo e
vendíamos com prazo inferior
ao da compra. A diferença
entre o preço de comprá e
venda era como é muito
pequena. O diferencial eram os
lucros financeiros.

O incentivo era
especular com as
mercadorias. Após os
recebimentos aplicava-se
no mercado financeiro.
Era difícil saber qual era
a margem de lucro.
Havia extrema pressa em
receber as duplicatas
para realizar aplicações -
compras de mercadorias
- vendas.

O incentivo era
realizar a venda,
mesmo com margens
negativas para muitos
produtos para
recupera-las no
mercado financeiro. O
potencial do lucro
financeiro dependia
exclusivamente do
volume de giro das
mercadorias. Logo, a
empresa desenvolveu
um sofisticado modelo
de coleta de caixa das
mais de 600 lojas pelo
País, de modo a
realizar aplicações
financeiras,

Basicamente ao atendimento
dos consumidores na área de
concessão.

Sempre
elevar o

4. Como era a postura
da empresa frente ao
mercado? Agressiva?

Agressiva.
procurando
faturamento.

Não. Estávamos acomodados.
Não havia concorrência. Dado
o ciclo produtivo, os clientes
compravam o que precisavam
para o ano todo, evitando
assim a inflação em seus
insumos. Nosso faturamento
era produzido praticamente no
início da safra.

Agressiva. Sempre
buscando a eficiência,
especialmente no que
concerne ao
recolhimento dos
recursos de caixa para
aplicação.

A empresa sempre manteve
uma postura agressiva no
sentido de investir para
cumprimento dos contratos de
prestação de serviço.

S. A empresa era líder
no mercado?

maior
das

Não é lidero Segue as
ações. de seu matar
concorrente.

Não.Na região
concorrência

a
era

cooperativas que atuavam
muito pouco. A empresa foi
pioneira na região e tem cerca
de 30 anos de existência.

Sim. O
comportamento
sempre foi de empresa
lidero

6. Sim Veículos, ampliação
das instalações e
reformas.

Fez muitos Poucos. A empresa procurou
reformular seus procedimentos
administrativos, mas não em
função de obter melhor
desempenho. Os investimentos
necessários foram após o plano
real, devido ao aumento li'!

concorrência e com o fim do
lucro financeiro. Lucro mesmo
só com vendas. O ponto de
equilíbrio da empresa subiu; há
necessidade de maiores vendas;
expandimos assim o número
de filiais.

investimentos entre 90
e 94? Por que?

Não. os investimentos
não eram prioridades
nessa época, mas o
contrário, o
desinvestimento
devido ao plano de
restruturação e
redução da diversidade
de negócios do grupo.
Houve uma total
reformulação do
conceito de
gerenciamento
procurando elevar a
eficiência do grupo.

Em média a empresa investiu
US$ 10 ao ano. Essa aplicação
de recursos é necessária e
contínua.

7. Como a empresas
financia o
investimento?

Nunca pensamos em utilizar
empréstimos bancários.
Quando necessitávamos de
financiamento para
investimento utilizávamos
recursos próprios.

Evita financiamentos em
bancos. Utiliza recursos
próprios e recursos de
gtro.

As fontes de
financiamento foram,
redução de capital de
giro, como aumento de
prazo com
fornecedores, redução
de aplicações
financeiras e venda de
ativos, principalmente
o de Portugal. O
financiamento
tradicional provinha
do excedente gerado
pelas aplicações
financeiras.

A empresa tem um
planejamento de longo prazo e
se financia basicamente com
recursos de longo prazo e
lucros. '
No setor, é normal trabalhar
com o capital circulante liquido
negativo,
destinamos

porém
fundos

não
do

circulante para investir.
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Questões' Caiua

7A. Defina
recursos próprios.

8. O que fez com os
estoques pós plano
COLaR?

10. Quais os principais
fatores que limitaram o
investimento no
periodo 90-94?

Ferbela COmI.Indl. Técnica ··.·.PauloSacbi & Cia tida;
.." Agrícola Ltda, ".!.' .Leme,".' .

Redução de aplicações Lucros acumulados e
financeiras e lucros sobre recursos de caixa.A
vendas. Os lucros retidos eram empresa nunca teve
todos distribuídos. A muitos recursos ociosos,
depreciação me parece só um
aspecto contábil.

Diminuímos os estoques para
pagar fornecedores e fazer
CaIX .•ã.

pois estavam sempre
sendo aplicados na
compra de mercadorias.

Diminuímos as compras,
procurando reduzir o
valor aplicado no item.

Juros elevados? Sim.
Queda do faturamento ?
Sim principalmente em
relação a 86-89.
Oportunidades de
investimento? Não
Crédito negado ?
indiferente.
Crédito negado? Não.
Procuramos manter o
capital de giro. Não
havia segurança para
aumentar a empresa ou
expandir suas atividades.

Grupo Pão de Açucar .:'.
.. .'.' SãoPaulo ,','.:.

Geração interna de Lucros e Depreciação.
recursos (lucros
operacionais) mais
receita financeira
liquida.

Os investimentos exigiam:
estoques constantes. Logo,
sempre foi necessário manter o
material disponível exigindo
uma regularidade dos estoques.

O grupo mantinha
estoques baixíssirnos,
comprometendo a
satisfação do cliente.
Era uma aplicaçãode
'justoin time' aos
estoques de modo a
não reduzir o estoque
de recursos aplicáveis

~~ __~ ~ __~~~~~ __~~ 4-~ ~ ~no~m~e=r~c=a=d~o~a=b=e~rt~o~'__-4 ~ ~~ ~
9. Como o Sr. Devido à liderança e o Não respeitou os preços Õ sucesso deveu-se ao Devido a administração
Descreve o sucesso da domínio do mercado e lucros tabelados. Nunca processo de eficiente no sentido de realizar
empresa no periodo financeiros. dependeu de bancos para reestruturação. a leitura do consumo de
90-94 e para manter tal - Pós 94: elevada concorrência; financiar o negócio. energia do consumidor e emitir
sucesso pós 94? necessidade de capital de giro; a cobrança no mesmo dia.

firma bem estruturada; boa Retiramos a cobrança da rede
Imagem junto aos clientes; bancária, passando o 'floating'
continua com custos elevado exigido pelos bancos
operacionais; investe no imediatamente para a empresa.
atendimento e assistência; Mantivemos uma estrutura de
precisa saber vender muito custo muito enxuta; o setor
bem seu produto; ter bons tem baixa inadimplência e
técnicos, que acompanhem nosso sistema de cobrança é
sistematicamente o agricultor e eficiente (Terceirizada),
que ganhem a confiança dos Em termos de administração
mesmos. de caixa, era possível ter um

ganho equivalente ao mercado
financeiro adquirindo materiais
(estoques) para suportar
nossos investimentos.

Juros elevados? Sim
Queda de faturamento? Não
Baixo lucro operacional? Sim.
O mercado estava adequado.
Não havia atrativos para a
expansão; em vista de um
conflito de proprietários,
acharam por bem não
aumentar a fatia de mercado.
Seria necessário realizar
investimentos e o conflito não
permitia essa decisão.
Crédito negado? Não
Pouca ou nenhuma
oportunidade de investimento?
Com certeza.

Juros elevados? Sim.
Queda de faturamento
? Sim, também afetou.
Crédito negado? Sim,
uma vez que o
mercado sempre foi
sensível à liquidez
corrente, que era
muito baixa.
Pouca ou nenhuma
oportunidade de
investimento ? A
empresa estava
empenhada em
reestruturar-se, com
ênfase em
desinvestimentos.

Juros elevados? Sim.
Queda de faturamento? Não.
Crédito negado? Não.
Pouca ou nenhuma
oportunidade de investimento?
Não somos obrigados a
investir para atender ao
crescimento vegetativo da
demanda.

11. Qual a forma de
financiamento pós 94?

Com lucros retidos. Cessaram
as distribuições. Com redução
de estoques, aplicações
financeiras e leasing, ocorrem
atrasos com fornecedores, uma
vez que essa tem sido a prática
no setor, mas não fazemos isso
para investir. Vendemos ativos
depreciados e reduzimos a
frota de automóveis.

Não temos realizado
investimentos. Mas ainda
dependemos dos lucros e
do aumento de capital
dos sócios.

Abertura de capital e
títulos - debêntures
conversíveis em ações

BNDES e Lucros retidos.
Quanto à política de
financiamento preferimos
financiamento interno.
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1. Após o anúncio do Afetou de imediato o ciclo Os problemas foram Não houve problema Sim, houve retenção de valores
plano COLOR, a operacional; foi necessário diretos, uma vez que de caixa. e os recebíveis foram afetados.
empresa teve definir prioridades dos reteve nossos recursos; e
dificuldades com a pagamentos. indiretos porque
retenção, no Banco afetaram a liquidez dos
Central, dos recursos nossos clientes. A
aplicados? normalização ocorreu

somente após 8 meses.

margens
baixas.

o

Demoramos quase 1 ano para
ter a situação regularizada.

encontrará uma
diferença significativa
para a indústria em
geral. Muito
provavelmente
encontrará para
supermercados. As
vendas da empresa
expandiram cerca de
80% no período,

demanda

2. Qual o impacto do
plano Collor e da
concorrência de
produtos importados
para a empresa?

As vendas estavam estagnadas.
50% do lucro era originário das
aplicações financeiras. A
margem de lucro era positiva e
era aumentada pelas aplicações.

3. Os negócios da
empresa eram dirigidos
para a realização de
lucros no mercado
financeiro?

A empresa sempre buscou em
primeiro lugar o lucro
operacional. O incentivo era o
de atender ao mercado.

As vendas foram dificeis
durante o ano inteiro,
devido às dificuldades
financeiras de nossos
clientes.

Desde 85 já havia
ocorrido abertura
comercial para o setor.
A partir de 90 ela foi,
sem dúvida, rnars
acentuada, porém a
empresa estava \
preparada para esse
cenário.

Foi afetado. Ocorreram muitas
importações.

A empresa sempre teve Os negócios estavam
direcionados ao
mercado. Na verdade,
não se trabalha nesse
setor com elevada
liquidez. Não há
sobras de caixapara tal
fim, Se você dolarizar
aplicações e resgates
financeiros não

A empresa é tomadora de
recursos. A preocupação
sempre foi dirigida ao
mercado. Não fazia sentido a
lógica de produzir para
realização de lucros no
mercado financeiro.

operacionais
Não tinha

excedente para aplicar no
mercado financeiro. É
claro que as possíveis
sobras eram aplicadas,
mas para proteger o
poder de compra dos
recursos.

enquanto a
do mercado
30%, não

cresceu
havendo

recursos para
aplicação.

4. Como era a postura
da empresa frente ao
mercado? Agressiva?

Na época o mercado de
baterias estava consolidado.

Os negócios estão
consolidados. A empresa tem
uma situação muito segura em
relação à concorrência.

A empresa sempre
procurava pelo mercado.
Não podia deixar de ser
agressiva. Não fazemos
ISSO através do
marketing, mas através
do acompanhamento das
necessidades dos
clientes.

A Manah tem uma
postura agressIva no
mercado.

5. A empresa era líder Sim lidero
no mercado?

Ocupava a terceira posição no
mercado.

Não é lidero E líder no segmento de
adubos fertilizantes.

muitos
empresa aproveitou a
capacidade ociosa.

Investiu-se
necessário.

6. Fez A empresa fez poucos
investimentos no periodo.
Basicamente no mesmo valor
da depreciação.

investimentos entre 90
e 94?Por que?

Poucos investimentos no
período. Não foi
necessário aumentar as
instalações, mas trocar
equipamentos.

Fez Apoucos. somente
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7. Como a empresas
financia o
investimento?

lucros. Porém, sempre
Sempre financiou com
capital próprio e
lançamento de ações
(1992). A contração do
capital de giro de fato
ocorria para aquisição de

Utiliza-se
,Su~o Fertilizantes '"~O ..;.Manah S;A :' .... :c.:; :·",i ...,.....Durex .....:. ' ".

não eram
elevados.

entanto,
muito

financiamento
principalmente de
fornecedores (do
exterior); como o
volume investido não é
elevado utilizam-se
recursos que saem de
caixa, através da
contração do capital
circulante.
Evitamos
empréstimos,
exemplo do
(que é um
burocrático).

por
BNDES

Sim,

A empresa não utiliza recursos
de curto prazo, para financiar-
se. Busca Finame ou crédito de
longo prazo no mercado.
Devido à tradição e
conhecimento da postura da
administração ser bastante
conservadora, não temos
problemas 'para obter
empréstimos

Linhas de crédito do BNDES e

comparamos
financeiro de

o custo
capital de

terceiros ao custo de
financiamento interno. Devido
à solidez da empresa sempre
foi possível obter
financiamento no mercado.

ativos
Esses
(investidos), no

permanentes.
valores

7A. Defina
recursos próprios

Lucros e Depreciação. Lucros acumulados. Lucros Acumulados. Lucros e Reservas.

processo

8. O que fez com os
estoques pós plano
COLOR?

A empresa sempre definiu o
valor dos estoques segundo o
cronograma produtivo. Não
houve necessidade de reduzir
os estoque para fazer caixa.

Os estoques sempre
foram elevados porque a
empresa procurava
aplicar as sobras de caixa
em mercadorias,
obtendo até rnais
rentabilidade do que se
aplicasse nos mercados
financeiros.

O volume de estoque
respeita
o ciclo de produção.
Como o
Brasil é tomador de
preços não há
especulação, mesmo
porque os preços são
fixados em U$S.

Mantinha-se quase trinta dias
de estoque. Depois reduzimos
os níveis a 10 dias devido à
falta de recursos para
imobilizar nesse ativo. Sem
dúvida atribuo à escassez de
recursos essa nova política de
estoque.

9. Como o Sr.
Descreve o sucesso da
empresa no período
90-94 e para manter tal
sucesso pós 94?

Baixa concorrência, devido às
características da atividade.
Redução de quadros (cerca de
50%) em relação a década de
80; de maneira geral
reestruturação. Acesso a
crédito barato.

A empresa reduziu
custos (fixos e variáveis).
Reduzimos também
despesas gerais.

Eficiência de custos;
política comercial e
mercadológica
agressiva.

A empresa teve dificuldades no
setor de auto peças. Tivemos
que SaJ..[. Concentramos as
atividades no ramo químico. O
mercado de baterias encolheu
devido à produção de segunda
linha de baixo preço,
principalmente porque fornece
produtos sem nota fiscal. Em
termos de sucesso, se houve,
foi a procura de uma outra
atividade para a empresa.

10. Quais os principais
fatores que limitaram o
investimento no
período 90-94?

juros elevados? Sim
Queda de faturamento? Não
Crédito negado? Não
Pouca ou nenhuma
oportunidade de investimento?
Exato. Como dito antes, os
investimento foram para repor
o equipamento depreciado.

Juros elevados? Não
seria problema. O capital
de giro escasso era nosso
maior impedimento.
Queda de faturamento?
Sim, o faturamento caiu
de 90 a 94.
Crédito negado? Sim,
Pouca ou nenhuma
oportunidade de
investimento?
A empresa trabalha há
dez anos com capacidade
ociosa,

juros elevados? Mais
disponibilidade de
recursos.
Queda de
faturamento? Não. Na
verdade
expansão
faturamento.
Crédito negado?

tivemos
de

juros elevados? Sim,
Queda de faturamento? Sim,
perdemos cerca de 40% de
faturamento no período.
Crédito negado? Não. A
empresa é conhecida, isso não
ocorre.
Pouca ou nenhuma
oportunidade de investimento?
Sim, tanto que mudamos para
a produção de produtos
químicos.
Desempenho de lucros
passados? Inicialmente (90)
tinhamos boas perspectivas,
mas houve frustração.

mas não caracterizaria
uma restrição ao
mercado de crédito.
Pouca ou nenhuma
oportunidade de
investimento? Sim.

11. Qual a forma de
financiamento pós 94?

Da mesma manerra que no Não
passado. investimentos.

fizemos Com capital próprio. Com emprcsnrnos de curto
prazo (90 dias); recursos dos
acionistas; e linhas do BNDES.
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tem

Sim. Particularmente em
93 e 94. Escolhemos um
outro nicho de mercado
que nos pareceu
oportuno. Mudanças na
estocagem dos produtos
também nos forçaram a
construir um depósito
novo.

1. Após o anúncio do
plano COLOR, a

Questões ::',;:;,;",,:',' ,.;. .';, ";... :PRODESA ..:., ..;:;, .:.:., ".:CASACARVAlRO ..·C: ... c"VULCABRAS':'.:

empresa
dificuldades
retenção no
Central dos
aplicados?

teve
com a

Banco
recursos

2. Qual o impacto do
plano Collor e da
concorrência de
produtos importados
para a empresa?

3. Os negócios da
empresa eram dirigidos
para a realização de
lucros no mercado
financeiro?

4. Como era a postura
da empresa frente ao
mercado?Agressiva?

Sim. A retenção afetou a
liquidez imediatamente. Pela
via direta, retendo as aplicações
e indiretamente através dos
recebíveis, uma vez que os
clientes também foram
afetados. A situação foi
contornada devido a um
cliente em especial que pode
adiantar os pagamentos.
Um reajuste no valor
inicialmente tomado no
BNDES causou dificuldades
financeirasnesse ano (90).

empresa não

Tivemos muitos recursos
retidos. Boa parte não
conseguimos resgatar.
Além disso, tivemos
muita inadimplência
porque, da mesma
maneira, os clientes não
conseguiram reaver suas
aplicações. Não havia
como justificar a origem
do dinheiro.

Tivemos queda de
faturamento. Houve uma
recuperação em 91.

Aplicávamos muito
pouco no mercado
financeiro pós plano
Color. O primeiro
motivo foi a falta de
confiança nas aplicações.
O segundo, foi que o
fornecedor reduziu em
muito o prazo de
pagamento e como

Posso apenas afirmar
que houve problemas
de c~
principalmente porque
financiamos os
clientes.

A abertura comercial
afetou diretamente os
negócios da Vulcabras.
Sofremos muito com a
concorrência, devido
ao diferencial de custos
entre nossos produtos
e os importados. De
acordo com nossos
preços não havia a
menor chance de
competição.

O perfil de
administração não era
de mexer muito com
os bancos. A empresa
VIsava ao mercado
produtivo.
Obviamente
aplicávamos
excedente.

A empresa, como
perdeu muito mercado,
deixou de ser
agressiva. Concentrou-
se na mudança da
fábrica para o nordeste
de modo a recuperar
sua posição
competitiva.

o

Em um nível razoável,
praticamente próximo à
depreciação.

concorrentes no território
nacional. Porém tivemos
redução de faturamento devido
à queda de nossas exportações
para o Japão e E.UA. Um
cliente japonês foi à falência,
causando graves problemas
para a empresa.
Coincidentemente,
alguns países
substituir nosso
(extrato de levedura).

na AL
tentaram
produto

Muito pouco. Apenas o
excedente para aproveitar a
correção.

Este é um negócio que
necessita de constante
pesqUlSa. Dessa maneira não
aguardamos a demanda surgir,
mas temos que estar à frente.

mantivemos os prazos
para os clientes nosso
capital de giro encolheu.

Procuramos trabalhar só
com clientes do Estado
de São Paulo para evitar
perdas com duvidosos. A
empresa tem 68 anos e
muitos clientes antigos.
Não fazemos grande
esforços para obter
vendas.

.MULTIBRAS (Brastemp).
Ocorreram dificuldades para
obter o ajustamento. A
empresa apoiava-se em
operações de vendor. Houve
uma parada no fluxo de
pagamentos dos clientes.
Procuramos liberar recursos
através do mercado secundário
de títulos (venda de recebíveis).
Essa tentativa era realizada
fora do mercado financeiro,
basicamente entre empresas,
envolvendo assim um aspecto
elevado de mútua confiança.
(somente entre grandes
empresas).

Não fomos afetados pela
abertura comercial. O setor
tem uma proteção natural
(logísitica). A comercialização
de produtos de linha branca
requer a produção no país,
principalmente a necessidade
de prestar serviços de
assistência técnica.

Existiu
período.
empresa

duas fases nesse
Entre 90-92 a
era tomadora de

recursos. O grau de
endividamento era elevado.
Assim não havia sobras para
gerar lucro financeiro. Em 93
ocorreu a transição para em 94
nos tornarmos emprestadores.
Houve, assim, ganhos
financeiros importantes, mas
não era a filosofia da empresa.
A filosofia era de manter
liquidez para evitar torna-se
tomador novamente.

A postura sempre foi agressiva
nas áreas comerciais, de
desenvolvimento de produto,
marketing e nos pontos de
venda.

5. A empresa era líder
no mercado?

Líder. 37% do mercado total
dos produtos fabricados.

Sim. Foi até 1996. A empresa foi líder até
94.

6. Fez muitos
investimentos entre 90
e 94?Por que?

A maior parte já havíamos
feito anteriormente. Mas
tínhamos que conclui-lo.

Começou
investimentos para se
transferir para o
nordeste.

os
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Questões

Lucros acumulados Geração interna de recursos e
contração do capital de giro.

.> PRODESA" . ···.....CASACARyAIRO, I :::~~CABRAS.;",:: I.·.~TIBRAS (Brastemp)

• ..'.,.,.,:.,.:c/." '.'; :,0•....· '.:: .' ·,··...":·;:,,',,,>:::':0:.; :'. /1'0"" .:",'.<... ...'0'
Com recursos próprios. Recursos do capital A construção da Existem três fontes de
Utilizamosos recursos de caixa circulante e através de fábrica foi financiada funding: investimento da
para adquirir o equipamento bônus obtido de quotas integralmente pelo controlada (Brasmotor);
necessário. de compras de BNDES. Porém as emprestlmos bancários (63,

mercadorias do transferências de 433) e contração do capital
fornecedor. máquinas e circulante. Uma forma de

equipamentos, novas utilizar menos recursos
instalações, externos é contrair o capital de
treinamento do pessoal giro, principalmente quando se
e desativação da antiga é tomador. A contração desse
fábrica foram capital é fundamental para

7. Como a empresas
financu o
investimento?

7A.Defina
recursos próprios.

Lucros acumulados. Não
fazemos reservas de
depreciação de fato.

financiadas
recursos.

com investir.
Do

investimento total,
cerca de 30% foi
financiamento próprio.

Geração interna de
recursos, que inclui
lucro e depreciação.

8. O que fez com os
estoques pós plano
COLOR?

Para a atividade, o satisfatório
é ter estoque para 30 dias.
Porém, como temos contrato
com as cervejarias de retirar o
resíduo (que para nós é matéria
prima), quando se vende mais
cerveja temos que adquirir
mais; e, quando se vende
menos, corremos o nsco de
ficar sem o produto.

9. Como o Sr.
Descreve o sucesso da
empresa no período
90-94 e para manter tal
sucesso pós 94?

Desde a criação as decisões
partiram dos proprietários, que
também executam muitas das
tarefas administrativas e
operacionais. Temos uma
estrutura muito enxuta.

Reduzimos devido às
dificuldades de
armazenamento do
materíal que devido à
mudança de processo e
produção exigia um
acondicionamento
diferente. Em segundo
lugar, reduzimos as
vendas porque não os
benefícios eram muito
baixos em relação ao
volume de vendas
realizadas.

Devido à tradição da
empresa, atendimento e
constante
acompanhamento do
cliente.

A empresa trabalhava
com elevados
estoques, tanto de
produtos acabados
quanto de matéria
pnma. Em geral,
tinhamos que manter
um volume de
estoques equivalente a
dois meses de
produção. A perda
paulatina dos estoques
nos levou a redefinir
os valores aí aplicados.
O alto volume de
estoques deve-se aos
ganhos possíveis na
época inflacionáría,
através das
remarcações dos itens.
Assim não era oneroso
manter estoque ao
invés de aplicar os
recursos no mercado
financeiro.

Não houve grandes mudanças
nesse item

Devido ao aporte
financeiro do grupo
grandente. De outra
maneira a empresa
teria falido nesse
período.

Estar sempre observando o
mercado. Capitalizamos na
marca, na atividade e no
relacionamento com o
consumidor.
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Questões '" .'.

"',,, '<'," ",", •••,.""" i\
.:MULTIBRAS (Brasternp)

10. Quais os principais
fatores que linútaram o
investimento no
período 90-94?

PRODESA'C,M, SA CARV",AIRO

',.: • "." ••'......:':,::,. '. "', "./0< "',,',
Juros elevados? Sim
Queda do faturamento? Sim
Disponibilidade de crédito?
Não era tão dificil conseguir,
dada uma a proximidade com a
gerência do principal banco
com que a empresa trabalhava.
Pouca ou Nenhuma
oportunidade de investimento?
Não havia oportunidade.
Desempenho dos lucros em
anos anteriores? As
expectativas eram positivas,
mas foram frustradas.

':·',,:.":.,VULCABRAS,'.'.:

•. ....:", ....", '.' :,:', ' "::::', , " .. ,,,,,

Juros elevados?Sim
Queda de faturamento?
Sim; o que indiretamente
afetou nossa capacidade
de compra e o valor do
bônus.
Disponibilidade de
crédito? Não.

Juros elevados? Não.
Os juros atrapalhavam
as vendas financiadas.
Queda de
faturamento? Foi uma
adversidade que
prejudicou
investimentos
principalmente em 92.
Como a empresa
contava com aporte de
capital do grupo
Grandene, havia
condições de
investimento
independente. Mas a
queda do faturamento
começou a drenar
recursos.
Disponibilidade de
crédito? Não, pois
tinha crédito devido ao
aval Grandene.
Pouca ou nenhuma
oportunidade de
investimento? Pelo
contrário, havia.
Desempenho dos
lucros? Na verdade
nunca foi bom

Juros elevados? Sim Na época i
em que éramos tomadores, I
havia dificuldades em separar
os juros da inflação.
Queda de faturamento? Não i
tem correlação direta. O nosso '
investimento é sempre um
olhar sobre o futuro.
Disponibilidade de crédito?
Sim, tanto para o setor
produtivo como para o
consumo.
Pouca ou nenhuma
oportunidade de investimento?
Não.
Desempenho dos lucros
anteriores? Muito forte para a
Brastemp; para a Consul nunca
foi problema e para a Sernmer
foi suficiente.

Pouca ou
oportunidade
investimento?

nenhuma
de

Pelo

os

11. Qual a forma de
financiamento pós 94?

Através da combinação de
recursos de caixa e BNDES.

Com recursos de caixa e sobras
de anos anteriores.

contrário, havia muitas.
Porém todos os fatores
atingiram a capacidade
de gerar caixa.

Principalmente com o
capital circulante.

Através de operações
com mercado externo,
63 e aporte do grupo.

, Questões

1. Após o anúncio do
plano COLOR, a

teveempresa
dificuldades
retenção, no
Central, dos
aplicados?

com a
Banco

recursos

2. Qual o impacto do
plano Collor e da
concorrência de
produtos importados
para a empresa?

"IMPLASTEC

Tivemos muitos problemas
porque vinhamos de uma fase
de expansão. Trabalhávamos
praticamente com recursos
próprios 'aplicados na
atividade.
Tivemos que entrar nas
reservas pessoais para suportar
a crise de liquidez. Os cliente
não tinham dinheiro para fazer
os pagamentos. O primeiro
faturamento depois do plano
ocorreu somente após 60 dias.
•-\ solução foi descontar
duplicatas.

Teve recuperação após 90.
Também enfrentamos
dificuldades com os produtos
importados, porque com outra
tecnologia dispensava nossos
componentes eletrônicos.

ELETROPAULO

Ocorreram diversos
problemas de caixa, mas
não é possível afirmar
qual a extensão.
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3. Os negócios da
empresa eram dirigidos
para a realização de
lucros no mercado
financeiro?

Aplicávamos no mercado
financeiro porque a
rentabilidade era muito boa.
Embora a filosofia fosse a
produção, trabalhávamos para
ter recursos livres para
aplicação.

A empresa mantinha
suas atenções no
mercado. Não havia
flexibilidade para
aplicação financeira. Os
recursos iam para o
banco arrecadador.
Durante os anos 91 e 92,
especialmente, a margem
operacional foi negativa.
Só há recuperação em
93.

4. Como era a postura
da empresa frente ao
mercado? Agressiva?,

Nossa demanda é um tanto
rigida. Só ocorre com
encomendas. Buscar novos
clientes era difícil. Preferíamos
buscar a valorização da
liquidez nos mercados.
Nossa agressividade está na
qualidade do produto e no
atendimento e
acompanhamento do cliente.
Nos deslocamos para qualquer
parte do país para resolver
problemas. Isto significa os
proprietários.

Atuava dentro
limites legais.

dos

5. A empresa era líder
no mercado?

Em certos produtos sim, como
pastas industriais.

6. Fez muitos
investimentos entre 90
e 94? Por que?

Sim, tanto em máquinas como
em novas construções. Pressão
de mercado.

Sim. Em. função da
concessão temos que
atender certos critérios
de fornecimento de
energia que implicam em
investimentos.

7. Como a empresas
financia o
investimento?

Financiamos cerca de 65%
com o finame (máquinas) e a
construção (cerca de 35% ) foi
com o capital próprio. Usamos
o finame embora tivéssemos
recursos para investir. Porém
deixamos esses aplicados.

Captação com aval do
tesouro nacional.
Captamos para capital de
giro e investimentos,
com lançamento de
debêntures (Banco
Mundial) e internamente
com garantias através de
securitização de
recebíveis.
Utilizávamos a prática de
atrasar o passivo,
especialmente
fornecedores.

7A. Defina
recursos próprios.

Lucros. Geração interna de
Recursos

8. O que fez com os
estoques pós plano
COLOR?

Havia a necessidade de manter
um estoque de segurança. A
entrega das matérias primas era
problema. Após o plano Color
diminuímos esse item para
fazer caixa.
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9. Como o Sr.
I>escreve o sucesso da
empresa no período
90-94 e para manter tal
sucesso pós 94?
10. Quais os principais
fatores que limitaram o
investimento no
período 90-94?

Os produtos são de ótima
qualidade. O custo é muito
baixo. Temos um nicho de
mercado.

Juros Não. Não
éramos tomadores Nos
olhamos sempre o mercado
para investir.
Queda de faturamento? Sim,
pior que os juros altos.
Disponibilidade de crédito?
Não encontraria problemas se
prensasse de dinheiro em
bancos.
Oportunidade de
investimento? Na verdade
havia muitas para aplicar.
Lucros passados? Não tem
importância para nós. Nosso
enfoque é o futuro.

Difícil devido ao
congelamento dos
preços e elevação de
custos em US$.

Juros -~Não.
Queda de faturamento?
Não
I>isponibilidade
crédito? Não,
acesso a crédito.
Oportunidade
investimento?
verdade atendia
crescimento vegetativo ..
Lucros passados? Não.

de
havia

de
Na
ao

11. Qual a forma de
financiamento pós 94?

Com recursos próprios,
principalmente de giro e lucros

..i

Basicamente com
captação no exterior.
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ANEXO C
APRESENTAÇÃO DOS DESVIOS

Modelo de Regressão IA
Variável Dependente: Investimento
Variáveis Independentes:
S = Vendas
S1 = Defasagem de Vendas - um período
CF = Lucro + Depreciação
CF1 = Defasagem de CF - um período

Plot of RES·PRED. legend: A = 1 obs, B = 2 obs, etc.

20 +
A

Ar
I

R st
A A

A
A A

A AA A
A A A A A IW>SA

A A AA AAAO C CEIKIDIlC A
1 0+ A BAABJLZZZZZPKCA AA A

A MACJK.JGBB ABC AA A A
MAABAA AAAA A

A A A A A
A

A

A

-5 t

AA

-10 t
A

-15 t
-3 o-2 -1

Predicted Value of CAP_KR1
NOTE: 669 obs hidden.
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Plat Df RES·CF_KR1.Legend: A = 1 obs, B = 2 obs, etc.
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NOTE: 730 obs hidden.
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Plot ct RES'*CF1_KR1.Legend: A :c 1 obs, B :::2 000, etc.
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NOTE: 653 obs hidden.
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Plat 01 RES'*S_KR1. Legend: A ~ 1 obs I B ::::I: 2 obs, etc.
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NOTE: 853 obs hidden.
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Pjot of RES·S1_KRt. Legend: A = 1 obs, B •• 2 obs, etc.
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NOTE: 799 obs hidden.
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Modelo de Regressão nA
Variável Dependente: Variação do Capital de Giro (Capital Circulante Líquido)
Variáveis Independentes:

S = Vendas
CF = Lucro + Depreciação

I
40 +

Plat cr RES"PRED.Legend: A "" 1 cee, B = 2 oba, etc.
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I
40 +

Plot 01"RES·VCG_KR1.legend: A = 1 obs, B = 2 000, etc.
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Plot 01 RES*S_KR1. Legend: A:::!I 1 oba, B •• 2 oba, etc.
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Plot 01 RES·CF_KR1. legend: A = 1 oba, B = 2 oba, etc.
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Modelo de Regressão llB
Variável Dependente: Investimento Total (em Capital Circulante e Imobilizado)
Variáveis Independentes:
S = Vendas
CF = Lucro + Depreciação

Plot of RES·PREO. Legend: A = 1 oee, B = 2 obs, etc.
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Plot Df REseI_KR1. Legend: A"" 1 obs, B ::o 2 obs, etc.
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Plot: 01 RES·S_KR1. legend: A '" 1 obs, B ::o 2 oba, etc.
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Plot of RES'CF_KR1. Legend: A = 1 obs, B = 2 obs, etc.
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Modelo de Regressão IV
VariávelDependente: Investimento
V ., . I d danaveis n epen entes:
S = Vendas
S1 = Defasagem de Vendas - um período
CF = Lucro + Depreciação
CFl = Defasagem de CF - um período
VCG = Variação do Capital de Giro

Plot cr R-P. legend: A = 1 cbe , B = 2 obs, etc.
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Plot 01 R*CAP_KR1. legend: A = 1 cbs , B::o 2 obs, etc.
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Plat 01 R-CF_KR1. Legend: A = 1 oba, B '""2 obs, etc.
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Plot of R·CF1_KR1. legend: A ""1 oba, B = 2 obs, etc.
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Plot 01 R·VCO...J<R1. Legend: A = 1 000, B = 2 000, etc.
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Plot 01 R'*S_KR1. Legend: A"" 1 oba, B :::I 2 Oba, etc.
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Plot of R"S1_KR1. legend: A - 1 Oba, B ~ 2 oba, ~tc.
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