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RESUMO 

 

 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar a relação existente entre o capital de giro e o 

valor da empresa. A hipótese central é que, em média, o investimento adicional de uma 

unidade monetária em capital de giro, nos níveis atuais do capital de giro, reduz o valor da 

empresa. Além disso, buscou-se analisar o impacto causado pela alavancagem financeira na 

relação existente entre capital de giro e valor da empresa e de que forma restrições no acesso a 

financiamentos afetam essa relação. Este estudo utilizou a base de dados do software 

Economatica para extrair uma amostra de ações de empresas não-financeiras de capital aberto 

listadas na BM&FBOVESPA e testar as hipóteses indicadas. As regressões realizadas foram 

estimadas anualmente durante o período de dezembro de 1995 a dezembro de 2009. Os 

resultados encontrados trazem evidências que favorecem as seguintes conclusões: 1) o 

investimento adicional de um real em capital de giro vale significativamente menos do que o 

valor percebido pelos acionistas do investimento adicional de um real em caixa; 2) em média, 

ao se aumentar, no início do ano fiscal, o nível do investimento em capital de giro, reduz-se o 

valor da empresa; 3) de acordo com evidências estatísticas, não é possível afirmar que o 

aumento da alavancagem financeira para financiar o investimento adicional em capital de giro 

reduz o valor da empresa; e 4) não é possível afirmar, estatisticamente, se restrições no acesso 

a financiamentos afetariam a relação existente entre capital de giro e valor da empresa. 

 

 

Palavras-chave: capital de giro; avaliação da empresa; restrições financeiras; dados em 

painel. 

 



ABSTRACT 

 

 

The main objective of this research is to analyze the relationship between working capital and 

firm value. The central hypothesis is that, on average, the additional investment of one 

monetary unit in working capital, at current levels of working capital, reduces the firm value. 

In addition, we have analyzed how the financial leverage influences this relationship and how 

financial constraints on access financing affect this relationship. This study used Economatica 

database to extract a sample of non-financial companies listed on BM&FBOVESPA and test 

the stated hypotheses. The estimated regressions were performed annually during the period 

December 1995 to December 2009. The results lead to the following conclusions: 1) an 

additional real of investment in working capital is worth significantly less, on average, than an 

additional real of investment in cash, 2) on average, increasing the beginning of fiscal year 

level of investment in working capital reduces firm value; 3) based on statistical evidence, it 

is not possible to assert the increase in financial leverage to financing additional investment in 

working capital reduce firm value; and 4) it is not possible to affirm, based on statistical 

evidence, if financial constraints on access financing affect the relationship between working 

capital and firm value. 

 

 

Keywords: working capital; valuation; financial constraints; panel data. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A literatura de finanças corporativas tem sido tradicionalmente centrada no estudo das 

decisões financeiras de longo prazo, especialmente aquelas relativas aos investimentos, à 

estrutura de capital, aos dividendos ou às decisões de avaliação (valuation) da empresa. 

Contudo, os ativos e os passivos de curto prazo são componentes importantes do ativo total de 

uma empresa e também precisam ser cuidadosamente analisados. A gestão desses ativos e 

passivos de curto prazo justifica uma análise cuidadosa, considerando que a gestão do capital 

de giro1 desempenha um papel muito importante para a lucratividade (Shin e Soenen, 1998; 

Deloof, 2003; entre outros) e o risco (Gardner et al., 1986; e Weinraub e Visscher, 1998), bem 

como para o valor de uma empresa (Kieschnick et al, 2009). Nesse sentido, pode-se afirmar 

que a gestão eficiente do capital de giro é uma parte fundamental da estratégia global de 

qualquer empresa para se criar valor aos acionistas.  

 

Na prática, a gestão de capital de giro tornou-se um dos assuntos mais importantes nas 

empresas e muitos executivos financeiros buscam identificar, dentro de seus nichos 

específicos, os principais drivers e níveis adequados do capital de giro. Dessa forma, as 

empresas podem minimizar os riscos e melhorar a performance geral do negócio através da 

compreensão do papel e dos drivers do capital de giro. Uma empresa pode adotar uma 

estratégia agressiva de gestão do capital de giro por meio da manutenção de um baixo nível de 

ativos correntes em relação aos ativos totais ou ainda por meio de decisões de financiamento 

que buscam manter um elevado nível de passivos correntes em relação ao passivo total. A 

manutenção de níveis excessivos de ativos correntes pode ter um efeito negativo sobre a 

rentabilidade da empresa, ao passo que a manutenção de um baixo nível desses ativos pode 

levar a um baixo nível de liquidez e dificuldades com a gestão do estoque, resultando em 

dificuldades em manter o funcionamento adequado da organização. 

 

A gestão do capital de giro é um conceito simples que busca assegurar a capacidade de uma 

organização financiar a diferença verificada entre os ativos e os passivos de curto prazo. Sob 

                                                 
1 O conceito de capital de giro utilizado neste estudo diz respeito à diferença entre ativo circulante e passivo 

circulante. Ou seja, corresponde ao que é comumente chamado de capital circulante líquido. Assim, diz 
respeito à gestão de contas a receber, à gestão de estoques, bem como à utilização de créditos comerciais (trade 
credit). 
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uma perspectiva mais ampla, a gestão do capital de giro deve abranger todas as atividades da 

empresa relativas às estratégias de vendas, de retenção dos clientes e de posicionamento dos 

produtos. Assim, envolve muitos aspectos diferentes da gestão operacional das empresas: 

gestão de contas a receber, gestão de estoques, uso de crédito comercial (trade credit), etc.  

 

Por conseguinte, há diversas pesquisas acadêmicas sobre diferentes aspectos da gestão do 

capital de giro: gestão de caixa e valores mobiliários, como, por exemplo, os trabalhos de Kim 

et al. (1998) e Faulkender e Wang (2006); crédito comercial, como, por exemplo, o estudo de 

Petersen e Rajan (1997); entre outros aspectos. Porém, os trabalhos de Schiff e Lieber (1974), 

Sartoris e Hill (1983) e Kim e Chung (1990) reforçam a necessidade de considerar os efeitos 

conjuntos dessas políticas individuais. Ou seja, é preciso considerar todos esses aspectos 

simultaneamente, pois há uma influência mútua entre eles (por exemplo, a política de crédito 

de uma empresa influencia suas vendas e, ao mesmo tempo, o nível de estoques e a utilização 

de trade credit). Assim, todos os aspectos da gestão do capital de giro influenciam um ao 

outro e o valor da empresa. 

 

Muito embora diversas análises empíricas mostrem que há evidências estatísticas para a 

relação entre a rentabilidade de uma empresa e sua eficiência na gestão do capital de giro (ou 

seja, a rentabilidade de uma empresa é inversamente proporcional ao seu ciclo de conversão 

em caixa), como os estudos de Shin e Soenen (1998), Deloof (2003), Garcia-Teruel e 

Martinez-Solano (2007), não há nenhum estudo empírico publicado que trate da relação entre 

capital de giro e valor da empresa (Kieschnick et al., 2009).  

 

Assim, o objetivo principal desta pesquisa é analisar a relação existente entre o capital de giro 

e o valor da empresa. Mais especificamente, pretende-se analisar qual o valor adicional 

percebido pelos acionistas resultante de alterações no capital de giro ao longo dos anos e 

também se características financeiras das empresas afetam esse valor. A hipótese central deste 

trabalho é que, em média, o investimento adicional de uma unidade monetária em capital de 

giro, nos níveis atuais do capital de giro, reduz o valor da empresa. Este estudo segue a 

metodologia proposta por Kieschnick et al. (2009), que encontraram evidências que 

favorecem essa hipótese.  
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Além disso, buscou-se analisar separadamente as empresas que enfrentariam maiores 

restrições no acesso a financiamentos e o impacto causado na relação entre investimento em 

capital de giro e valor da empresa. Dada a evidência apontada por Fazzari e Petersen (1993) – 

o investimento em capital de giro é mais sensível às restrições financeiras do que o 

investimento em ativos fixos – pode-se esperar que restrições no acesso a financiamentos 

tenham impacto relevante na relação entre investimento em capital de giro e valor da empresa. 

Com isso, a hipótese adicional a ser testada neste trabalho indica que empresas com melhores 

oportunidades de acesso ao mercado de capitais sofrem uma redução menor de valor ao 

financiar o investimento adicional em capital de giro. 

 

Este trabalho foi estruturado da seguinte maneira: após a introdução, o item 2 abordará o 

levantamento bibliográfico; o item 3 descreverá os procedimentos metodológicos utilizados 

neste estudo; o item 4 apresentará o detalhamento dos critérios de escolha da amostra de 

ações, as estatísticas descritivas de cada uma das variáveis utilizadas e a análise da presença 

de multicolinearidade; o item 5 focará na análise dos resultados encontrados; o item 6 

apresentará as conclusões verificadas, as limitações deste estudo, bem como propostas para 

futuras linhas de pesquisa que possam aprimorar o conhecimento do tema aqui abordado. E, 

por fim, as referências bibliográficas encontram-se contidas no item 7. 
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2. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

 

A importância da gestão do capital de giro não é novidade na literatura de finanças. Há 

bastante tempo, muitos pesquisadores analisaram diversos indicadores financeiros como parte 

da gestão do capital de giro. Exemplos dessas pesquisas são os trabalhos de Gupta (1969) e 

Gupta e Huefner (1972), que examinaram as diferenças de médias de índices financeiros entre 

as indústrias e concluíram que existem diferenças de rentabilidade média, atividade, 

alavancagem e índices de liquidez entre grupos de indústria.  

 

Além disso, muitos pesquisadores têm procurado compreender os fatores que determinam o 

capital de giro de uma organização. Horrigan (1965) concluiu que o crescimento da empresa, 

tamanho, alavancagem etc. afetam o capital de giro de uma empresa (em linhas gerais, as 

características da indústria, as características específicas de empresas e o ambiente financeiro 

foram reconhecidos como fatores determinantes do capital de giro).  

 

Ao longo dos anos, um ponto muito estudado por diversos autores diz respeito ao nível ótimo 

do capital de giro das empresas. Pesquisas, como as de Deloof (2003) e Howorth e Westhead 

(2003) confirmaram que as empresas buscam manter um nível ótimo de capital de giro com o 

objetivo de maximizar o seu valor. A otimização do capital de giro significa a manutenção de 

um equilíbrio ideal entre os componentes do capital de giro (essencialmente contas a receber, 

estoque e contas a pagar), utilizando os recursos monetários (caixa) de uma forma eficiente 

para as operações do dia-a-dia. A gestão eficiente do capital de giro aumentaria o fluxo de 

caixa livre das empresas, o que aumentaria as oportunidades de investimento e crescimento e 

também o retorno aos acionistas. 

 

Na literatura, há ainda um longo debate sobre o tradeoff risco / retorno entre as diferentes 

políticas de capital de giro. Uma política mais agressiva de capital de giro está associada a 

maiores retornos e a maiores riscos, enquanto políticas mais conservadoras de capital de giro 

estão preocupadas com menores riscos e retornos, conforme Gardner et al. (1986) e Weinraub 

e Visscher (1998). Assim, quanto maior o investimento em ativo circulante, menor o risco, 

mas também menor seria a rentabilidade obtida pela empresa.  
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Já o trabalho de Shin e Soenen (1998) examinou a relação existente entre diferentes medidas 

contábeis de rentabilidade e o ciclo de conversão de caixa (entendido como uma medida 

síntese de eficiência da gestão do capital de giro de uma empresa). O estudo sugere que as 

empresas que gerenciam seu capital de giro de forma mais eficiente (ou seja, menor ciclo de 

conversão de caixa) apresentam maior fluxo de caixa operacional e são potencialmente mais 

valiosas. Além disso, os autores concluíram que a redução do nível do ativo circulante para 

um nível razoável aumenta a rentabilidade das empresas.  

 

Mais tarde, Deloof (2003) analisou uma amostra de grandes empresas belgas durante o 

período de 1992 a 1996 e os resultados confirmaram que essas empresas poderiam melhorar 

sua rentabilidade através da redução do número de dias das contas a receber e através da 

redução dos níveis dos estoques. Nessa mesma linha, Garcia-Teruel e Martinez-Solano (2007) 

também sugeriram que os gestores podem criar valor por meio da redução do número médio 

de dias das contas a receber e dos estoques.  

 

Outro aspecto individual muito relacionado com a gestão do capital de giro diz respeito à 

utilização de crédito comercial (trade credit) por parte das empresas. Muitos trabalhos 

(Stiglitz e Weiss, 1981; Diamond, 1984 e 1985; entre outros) sobre esse assunto relacionam a 

extensão de crédito de fornecedores para seus clientes com a assimetria de informação 

tipicamente existente entre credores e devedores nas relações de crédito. Além disso, estudos 

como os de Schwartz (1974) e Scherr (1996), ao longo dos anos, analisaram a determinação 

teórica de limites ideais de trade credit. Por outro lado, Petersen e Rajan (1997) analisaram a 

política de trade credit e demonstraram que as contas a receber (receivables) são diretamente 

ligadas à rentabilidade e ao acesso ao mercado de capitais. E Deloof e Jegers (1999) 

estudaram o lado da demanda de crédito comercial e indicaram que as contas a pagar 

(payables) são diretamente relacionadas com déficits de financiamento.  

 

Por outro lado, a gestão do caixa e da liquidez da empresa tem sido o foco de algumas 

pesquisas recentes, como, por exemplo, Kim et al. (1998), Faulkender e Wang (2006) e 

Harford et al. (2007). O estudo de Kim et al. (1998) investigou os determinantes de liquidez e 

a decisão da empresa em investir em ativos de liquidez. Faulkender e Wang (2004) analisaram 

o valor marginal do nível de caixa em função de diferenças nas políticas financeiras das 

empresas (os autores consideraram que o valor marginal de um dólar em caixa variará em 
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função de sua utilização futura, ou seja, distribuição de dividendos ou recompra de ações, 

redução do montante de recursos que devem ser levantados junto aos mercados de capitais ou 

pagamento de dívidas). Já o trabalho de Harford et al. (2007) analisou como a governança 

corporativa das empresas afeta o uso do caixa (segundo os autores, empresas com estruturas 

fracas de governança corporativa normalmente apresentam menores reservas de caixa).  

 

No contexto brasileiro, pode-se afirmar que a pesquisa acadêmica relativa à gestão do capital 

de giro é bastante escassa. Além disso, os trabalhos brasileiros consultados também dizem 

respeito a aspectos individuais da gestão do capital de giro de uma empresa.  

 

Assim, com relação ao trade credit, Bandeira (2008), utilizando uma amostra de empresas 

com ações listadas na BM&FBOVESPA, confirmou as hipóteses de substituição, 

complementaridade e reputação para o uso de trade credit. Já Brando (2010), analisando os 

determinantes da oferta de trade credit para uma amostra de 157 companhias brasileiras, 

encontrou evidências da oferta de trade credit como um elemento estratégico para essas 

firmas e apresentou indícios de que empresas com restrições de crédito e menor margem bruta 

ofertam mais trade credit.  

 

Já Fusco (1996) examinou aspectos correspondentes ao relacionamento entre nível de vendas 

e o capital de giro necessário para manter a continuidade operacional dos negócios em um 

contexto em que o crescimento das vendas ocorre como resultado de um programa de ações 

de pricing. De acordo com o autor, o aumento das vendas produz semelhantes necessidades 

adicionais e imediatas para inventários, contas a receber e balanços de caixa, as quais devem 

ser financiadas. Segundo Fusco (1996), uma vez que são tão estreitamente relacionadas com o 

volume de vendas, é imperativo que o administrador financeiro tome cuidado com a evolução 

desses aspectos do capital de giro de uma empresa.  

 

Por outro lado, Nakamura e Palombini (2010) estudaram os fatores determinantes da gestão 

do capital de giro no mercado brasileiro, explorando os fatores internos das empresas. Usando 

uma amostra de 93 empresas listadas na BM&FBOVESPA durante o período de 2001 a 2008, 

os autores encontraram evidências de que o nível de endividamento, tamanho e taxa de 

crescimento podem afetar a gestão do capital de giro da empresa. De acordo com os autores, a 

relação negativa com o nível de endividamento é consistente com a Pecking Order Theory, 
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sugerindo que as empresas alavancadas procuram trabalhar com baixos níveis de ativos 

circulantes, evitando a emissão de novas dívidas e ações. Além disso, o fluxo de caixa livre 

também apresentou uma relação negativa e significativa com a gestão do capital de giro, o 

que pode sugerir que empresas com maior lucratividade apresentam menores níveis de capital 

de giro. 

 

Portanto, tanto no Brasil quanto no exterior, há diversas pesquisas acadêmicas sobre 

diferentes aspectos individuais da gestão do capital de giro. No entanto, de acordo com os 

trabalhos de Schiff e Lieber (1974), Sartoris e Hill (1983) e Kim e Chung (1990), é preciso 

considerar os efeitos conjuntos desses aspectos individuais, pois há influências mútuas entre 

eles (por exemplo, a política de crédito de uma empresa influencia suas vendas e, ao mesmo 

tempo, o nível de estoques e a oferta de trade credit). Assim, todos os aspectos da gestão do 

capital de giro influenciam um ao outro e o valor da empresa.  

 

Além disso, os trabalhos consultados não fornecem evidências empíricas sobre se as empresas 

realmente maximizam o seu valor por meio de suas escolhas de gestão do capital de giro. Ou 

seja, de acordo com a pesquisa realizada, não se encontra nenhum estudo empírico publicado, 

tanto nacional quanto internacionalmente, sobre a relação existente entre a gestão do capital 

de giro e valor da empresa (Kieschnick et al., 2009). Como já apresentado, existem pesquisas 

que analisam a relação entre a gestão do capital de giro e a lucratividade da empresa, como os 

estudos de Shin e Soenen (1998), Deloof (2003), Garcia-Teruel e Martinez-Solano (2007), os 

quais demonstram que a rentabilidade de uma empresa é aumentada à medida que a empresa 

melhora a gestão do capital de giro.  

 

Com isso, pretende-se, nesta pesquisa, analisar a relação existente entre o investimento em 

capital de giro e o valor da empresa. Assim, dadas as evidências indicadas na literatura, a 

hipótese central formulada neste trabalho sugere que, em média, o investimento adicional de 

uma unidade monetária em capital de giro, nos níveis atuais do capital de giro, reduz o valor 

da empresa.  

 

Além disso, buscou-se analisar separadamente as empresas que enfrentariam maiores 

restrições no acesso a financiamentos e o impacto causado na relação entre investimento em 

capital de giro e valor da empresa. Dada a evidência apontada por Fazzari e Petersen (1993) – 
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o investimento em capital de giro é mais sensível às restrições financeiras do que o 

investimento em ativos fixos – pode-se esperar que restrições no acesso a financiamentos 

tenham impacto relevante na relação entre investimento em capital de giro e valor da empresa. 

Assim, a hipótese adicional a ser testada neste trabalho sugere que empresas com melhores 

oportunidades de acesso ao mercado de capitais sofrem uma redução menor de valor ao 

financiar o investimento adicional em capital de giro. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Como relatado anteriormente, o objetivo primário desta pesquisa é analisar a relação existente 

entre o capital de giro e o valor da empresa. Mais especificamente, pretende-se analisar qual o 

valor adicional percebido pelos acionistas resultante de alterações no capital de giro das 

empresas ao longo dos anos e também se características financeiras das empresas afetam esse 

valor.  

 

Assim, para testar as hipóteses formuladas neste estudo, utilizou-se uma metodologia 

desenvolvida por Faulkender e Wang (2006), que também foi utilizada por Kieschnick et al. 

(2009), cujo objetivo é gerar estimativas do valor adicional percebido pelo mercado resultante 

de variações no capital de giro das empresas durante o ano fiscal.  

 

No modelo proposto, a variável dependente é o excesso de retorno da ação ao longo do ano 

fiscal, que é definido como sendo o retorno da ação i durante o ano fiscal t menos o retorno do 

benchmark da ação i durante o ano fiscal t. Destaque-se que a construção dos portfólios de 

referência (benchmarks) foi concebida para compensar o componente do retorno esperado da 

ação i que é devido ao seu tamanho e à sua relação book-to-market. 

 

Além disso, um dos objetivos deste estudo envolve avaliar mudanças no valor de mercado 

associado a mudanças no capital de giro das empresas; é importante controlar para outros 

fatores que podem estar correlacionados com variações no capital de giro e que podem 

interferir também no valor de mercado da empresa. Assim, o modelo de regressão considera 

como variável independente não apenas mudanças no capital de giro das empresas, mas 

também mudanças em outros fatores das empresas, como o nível de caixa, a alavancagem 

financeira, a lucratividade e o tamanho. Ao longo das análises, o foco do modelo é sobre o 

valor das mudanças inesperadas no capital de giro das empresas, captado através do seu 

coeficiente nos modelos de regressão e também através dos coeficientes correspondentes às 

interações com outras variáveis financeiras. 

 

Para se obter a estimativa do excesso de retorno das ações (variável dependente nos modelos 

de regressão), utilizamos o modelo proposto por Fama e French (1993) para a criação de 25 
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(vinte e cinco) portfólios de referência (benchmarks) formados de acordo com o tamanho e 

relação book-to-market (B/M) das empresas. Segundo Fama e French (1993), o tamanho e o 

B/M são proxy para a sensibilidade a fatores de risco comuns nos retorno das ações, o que 

implica que ações em diferentes portfólios, formados de acordo com o tamanho e B/M, têm 

diferentes retornos esperados.  

 

Em cada ano, agruparam-se cada uma das empresas da amostra em cada um dos 25 (vinte e 

cinco) portfólios de referência com base no cruzamento entre as dimensões tamanho e relação 

book-to-market. O retorno dos portfólios de referência foi obtido através da ponderação do 

valor de mercado de cada empresa incluída nos portfólios (value-weighted approach). 

Portanto, o retorno do benchmark da ação i no ano t é o retorno da carteira de ações da qual a 

ação i pertence no início do ano fiscal t. Além disso, para obter o excesso de retorno de 

qualquer ação i, com base em seu tamanho e B/M, subtraiu-se o retorno realizado da ação i do 

retorno do portfólio de referência a qual pertence a ação i. 

 

Assim, conforme apresentado, o primeiro teste a ser realizado se concentra nas inclinações 

médias das regressões cross-section dos retornos anuais das ações sobre diversas variáveis, 

conforme equação (1) abaixo2: 

 r ,  R ,B  β  β ∆C ,M , β
C ,M ,  β ∆EBIT ,M ,  β ∆NA ,M ,    

 β ∆INTER ,M ,   β ∆DIVID ,M ,  β LEVER ,  β NF ,M ,  ε ,              1  

 

A variável dependente nesse modelo de regressão é o excesso de retorno da ação, ,  , , 

na qual ri,t é o retorno da ação i durante o ano fiscal t e ,  é o retorno do benchmark da ação i 

no ano t. As variáveis independentes são: Ci,t, que é o valor do caixa da empresa i no ano t; 

EBITt, que é o lucro antes dos juros, tributos e itens extraordinários; NAt, que é o valor do 

                                                 
2 Convém destacar que, diferentemente do trabalho apresentado por Kieschnick et al. (2009), que considerou 

uma variável adicional (RDt, a qual buscava evidenciar o impacto dos investimentos com pesquisa e 
desenvolvimento no valor das empresas), o modelo proposto neste estudo não levou em consideração essa 
variável. Isso se deve ao fato de que, de acordo com as normas contábeis brasileiras, esses gastos são 
contabilizados no ativo diferido e amortizados ao longo de determinado prazo, o que impede a obtenção desses 
dados a partir da análise das demonstrações financeiras das companhias. Diferentemente, as normas contábeis 
americanas (Statement Financial Accounting Concepts – SFAS nº 2) recomendam a apropriação dos gastos 
com pesquisa e desenvolvimento direto ao resultado do período em que ocorrerem. 
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ativo total menos o valor do caixa; INTERt, que é o valor das despesas financeiras; DIVIDt, 

que é o valor do dividendo total pago; LEVERt, que é o nível de alavancagem da empresa 

(obtido através da divisão do exigível a longo prazo pelo valor de mercado da empresa); e 

NFt, que é o financiamento líquido da empresa (obtido pela diferença entre o valor das 

emissões de ações e o valor das recompras mais a diferença entre o valor de emissão de dívida 

e o valor de amortização de dívida). E, por fim, ∆X indica variações não esperadas na variável 

X, considerando que a variação esperada é zero.  

 

Além disso, para evitar que as grandes empresas dominassem os resultados, todas as variáveis 

(exceto a alavancagem) foram padronizadas pelo valor de mercado defasado da empresa (Mi,t-

1). Considerando que o retorno das ações é definido pela diferença entre o valor em 

determinado ano e o valor no ano anterior (Mi,t – Mi,t-1) dividido pelo valor no ano anterior 

(Mi,t-1), essa padronização permite interpretar os coeficientes estimados da regressão como 

sendo a variação monetária no valor de mercado decorrente da variação de uma unidade 

monetária em cada uma das variáveis independentes. Dito de outra forma, os coeficientes 

estimados na equação de regressão acima medem a variação na riqueza do acionista resultante 

da variação de uma unidade monetária (um real) em cada variável independente, incluindo o 

capital de giro. 

 

Dada a estimativa de referência em (1), busca-se então analisar o efeito do investimento em 

capital de giro sobre o valor da empresa. Dessa forma, conforme Kieschnick et al. (2009), a 

análise realizada se concentra sobre o valor de uma unidade monetária adicional investida em 

capital de giro. Para isso, incluíram-se as variáveis NWCt-1 e ∆NWCt na equação (1), 

obtendo-se o seguinte modelo: 

 r ,  R ,B  β  β ∆C ,M , β
C ,M ,  β ∆EBIT ,M ,  β ∆NNA ,M ,     

β
∆INTER ,M ,   β ∆DIVID ,M ,  β LEVER ,  β NF ,M ,   

β
NWC ,M ,  β ∆NWC ,M ,  ε ,                                                                    2  
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Na qual NNAt é o valor do ativo total menos o valor do caixa e do capital de giro, e NWCt é o 

valor do capital de giro (obtido através da diferença entre o valor do ativo circulante e o valor 

do passivo circulante, menos o valor do caixa).  

 

Adicionalmente, além das regressões acima indicadas, um novo modelo será então analisado, 

no qual uma nova variável independente é incluída na análise: (NWCi,t-1 / Mi,t-1) x (∆NWCi,t / 

Mi,t-1). Com isso, pretende-se analisar o efeito sobre o valor da empresa da interação entre o 

nível do capital de giro atual (NWCi,t-1) com a variação do capital de giro (∆NWCi,t). O 

objetivo dessa nova variável é capturar os efeitos do investimento de uma unidade monetária 

(um real) adicional em capital de giro, nos níveis atuais do capital de giro. Espera-se que o 

coeficiente dessa nova variável seja negativo, ou seja, o investimento adicional de uma 

unidade monetária em capital de giro, nos níveis atuais do capital de giro, reduz o valor da 

empresa. Assim, esse novo modelo é representado pela equação (3) abaixo: 

 r ,  R ,B  β  β ∆C ,M , β
C ,M ,  β ∆EBIT ,M ,  β ∆NNA ,M ,     

β
∆INTER ,M ,   β ∆DIVID ,M ,  β LEVER ,  β NF ,M ,   

β
NWC ,M ,  β ∆NWC ,M ,  β NWC ,M , ∆NWC ,M ,  ε ,              3  

 

Similarmente, pretende-se analisar a interação entre o nível de alavancagem atual da empresa 

(LEVERi,t) com a variação do capital de giro (∆NWCi,t). Ou seja, da mesma forma que no 

modelo anterior, uma nova variável independente será incluída no modelo proposto em (2): 

(LEVERi,t / Mi,t-1) x (∆NWCi,t / Mi,t-1). O objetivo da inclusão dessa nova variável é capturar 

os efeitos da alavancagem sobre a relação existente entre capital de giro e valor da empresa e 

testar a segunda hipótese indicada neste trabalho (empresas com melhores oportunidades de 

acesso ao mercado de capitais sofrem uma redução menor de valor ao financiar o 

investimento adicional em capital de giro). Com isso, esse novo modelo é representado pela 

equação (4) abaixo: 
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r ,  R ,B  β  β ∆C ,M , β
C ,M ,  β ∆EBIT ,M ,  β ∆NNA ,M ,    

 β ∆INTER ,M ,   β ∆DIVID ,M ,  β LEVER ,  β NF ,M ,   
β

NWC ,M ,  β ∆NWC ,M ,  β LEVER , ∆NWC ,M ,  ε ,                4  

 

Conforme apontado por Faulkender e Wang (2006), a metodologia utilizada neste estudo é 

similar a um estudo de evento de longo prazo. Num estudo de evento convencional, 

geralmente, o foco é avaliar o efeito do evento sobre o retorno das ações de uma empresa e, 

de acordo com a metodologia padrão desses estudos, o valor presente do evento é estimado 

através da análise do retorno anormal observado durante o período do evento. O retorno 

anormal é comparado com o retorno esperado da ação, calculado utilizando um modelo cujos 

parâmetros são estimados fora da janela do evento.  

 

Neste estudo, o foco é analisar como variações no capital de giro afetam o retorno das ações 

(valor da empresa), controlando por outras variações relevantes ocorridas na situação 

financeira da empresa. Dessa forma, o evento no qual estamos interessados é a variação 

inesperada do capital de giro e a janela do evento é definida como sendo o ano fiscal. Como 

não existe uma janela de estimação para comparação, o retorno esperado é obtido através dos 

retornos realizados dos portfólios de referência (benchmarks), formados de acordo com o 

tamanho e B/M das empresas. Ao subtrair-se o retorno do benchmark do retorno das ações, 

controlou-se pelo retorno esperado dessas ações. Assim, as variações inesperadas nas diversas 

características específicas de cada empresa devem, portanto, explicar os retornos anormais, 

similar ao que ocorre num estudo de evento. 

 

Por fim, ainda com o objetivo de testar a segunda hipótese indicada anteriormente (empresas 

com melhores oportunidades de acesso ao mercado de capitais sofrem uma redução menor de 

valor ao financiar o investimento adicional em capital de giro), buscou-se analisar 

separadamente as empresas que enfrentariam maiores restrições no acesso a financiamento. 

Conforme evidenciado por Faulkender e Wang (2006), há um grande debate na literatura 

sobre como mensurar restrições financeiras. Neste estudo, adotou-se a mesma abordagem 

sugerida por esses autores, os quais seguiram a metodologia adotada por Almeida et al. 

(2004).  
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Dessa forma, utilizaram-se três cenários3 alternativos para a separação das empresas da 

amostra em dois grupos: aquelas com restrições e aquelas sem restrições no acesso a fontes de 

financiamentos. Os três cenários são: 

 

o Payout ratio (taxa de pagamento de dividendos): medido pela divisão do valor total 

dos dividendos pagos pelo valor dos lucros em determinado ano. Em cada ano do 

período de análise considerado neste estudo, as empresas foram classificadas de 

acordo com os payout ratios anuais e cada uma delas foi atribuída ao grupo de 

empresas com restrições (sem restrições) financeiras, aquelas cujos payout ratios são 

menores (maiores) ou igual ao payout ratio da empresa no 30º (70º) percentil da 

distribuição anual de payout ratios.  

 

A idéia é que empresas com payout ratio elevados são mais prováveis de gerar 

grandes volumes de recursos internamente para cobrir as dívidas e para financiar os 

investimentos. Além disso, de acordo com Fazzari et al. (1988), empresas com 

restrições financeiras têm payout ratios significativamente baixos. 

 

o Tamanho da empresa: utilizou-se vendas líquidas como a medida de tamanho da 

empresa. Espera-se que empresas maiores tenham melhores condições de acesso aos 

mercados de capitais do que empresas menores e, portanto, devam enfrentar menores 

restrições ao captar recursos para financiar seus investimentos. Em cada ano do 

período de análise, todas as empresas da amostra foram classificadas de acordo com 

suas vendas líquidas no final do ano fiscal anterior e foram atribuídas ao grupo com 

restrições (sem restrições) financeiras aquelas empresas cujas vendas líquidas foram 

menores (maiores) ou igual às vendas da empresa no 30º (70º) percentil da 

distribuição anual de tamanho. 

 

o Debêntures (dívidas de longo prazo) com rating: empresas que emitem debêntures 

com ratings normalmente são mais conhecidas e devem enfrentar menores 

dificuldades em levantar recursos para seus projetos de investimentos. Em cada ano do 

                                                 
3 O trabalho de Faulkender e Wang (2006) considerou quatro cenários alternativos para a separação das 

empresas entre aquelas com restrições e aquelas sem restrições no acesso a fontes de financiamentos. Esses 
autores, além dos três cenários considerados neste estudo, também consideraram a emissão de commercial 
papers com rating. Neste estudo, dada a pouca representatividade da amostra de empresas que emitiram 
commercial papers com rating, optou-se por não considerar esse cenário para a separação das empresas.  
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período considerado, atribuiu-se ao grupo de empresas sem (com) restrições 

financeiras aquelas empresas que possuíam dívidas de longo prazo emitidas com (sem) 

rating. 

 

Faulkender e Petersen (2006) constataram que empresas que emitem dívidas com 

ratings, tanto as de longo prazo (debêntures) quanto de curto prazo (commercial 

papers), têm índices de alavancagem financeira significativamente maiores do que 

empresas que emitem dívidas sem ratings. 

 

A partir dessa separação das empresas da amostra em dois grupos em cada um dos três 

cenários alternativos, analisou-se novamente a regressão prevista em (4) em cada uma das seis 

sub-amostras, cujos resultados são apresentados na Tabela 7. O objetivo dessa análise em três 

cenários alternativos, como apresentado anteriormente, é verificar se empresas com melhores 

condições de acesso ao mercado de capitais sofrem uma redução menor de valor ao financiar 

o investimento adicional em capital de giro. 

 

Por fim, destaque-se que todas as regressões realizadas neste estudo foram estimadas 

anualmente durante o período de dezembro de 1995 a dezembro de 2009, cujos resultados são 

apresentados nas Tabelas 5 a 9. Em todas as regressões, a variável dependente é o excesso de 

retorno da ação ( ,  , ), na qual ri,t é o retorno da ação i durante o ano fiscal t e ,  é o 

retorno do benchmark da ação i no ano t. Além disso, os dados foram agrupados utilizando-se 

a metodologia de painel com base nos dados anuais de 182 empresas, em média, durante o 

período indicado acima.  
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4. DADOS E ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

 

Nesta seção é apresentado o detalhamento dos critérios de escolha da amostra de ações 

utilizada nos cálculos. Em seguida, são apresentadas as estatísticas descritivas de cada uma 

das variáveis utilizadas neste estudo. Por fim, no item 4.3 apresenta-se a análise da presença 

de multicolinearidade entre as variáveis independentes. 

 

 

4.1. Amostra 

 

 

Inicialmente, a amostra das empresas a serem analisadas neste estudo é composta por todas 

aquelas listadas na BM&FBOVESPA entre dezembro de 1995 e dezembro de 2009. Pretende-

se utilizar esse período devido à maior estabilidade macroeconômica da economia brasileira 

após o Plano Real, conforme apontado por Rogers e Securato (2009). Entende-se que dados 

anteriores a esse período poderiam conter distorções que afetariam as conclusões do estudo. 

 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram extraídos do banco de dados da empresa de 

consultoria Economatica. Todos os preços referem-se a preços de fechamento, em valores 

nominais ajustados para bonificações, dividendos, desdobramentos e demais formas de 

proventos.  

 

A partir dessa amostra inicial foram efetuadas as seguintes exclusões: 

 

o Ações de instituições financeiras, mesmo procedimento adotado por Faulkender e 

Wang (2006), Kieschnick et al. (2009) e outros. A exclusão das empresas do setor 

financeiro é devida, principalmente, ao alto grau de endividamento, característico 

dessas empresas; além disso, a exclusão decorre também do fato de que o nível de 

caixa em instituições financeiras não tem o mesmo significado do nível de caixa em 

empresas não-financeiras; 

 

o Ações com valores de patrimônio líquido negativo ou sem valor; 
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o Ações sem dados de valor de mercado; 

 

o Ações cujo índice de liquidez em bolsa, em cada ano do período considerado, é 

inferior a 0,001, conforme sugerido por Argolo (2008). Com esse corte, a amostra 

inclui ações com um mínimo de relevância no mercado, representando ativos com, 

aproximadamente, 0,1% do volume de negócios do mercado; e 

 

o Por fim, se mais de uma classe de ação (ON ou PN) para uma mesma empresa passou 

pelo filtro de liquidez, será selecionada somente a ação mais líquida. 

 

A Tabela 1 apresenta o número de empresas obtido inicialmente em cada ano do período de 

análise e o número de empresas excluídas em função da aplicação dos diversos filtros 

apresentados anteriormente. O filtro 1 apresenta o número de ações de instituições financeiras 

excluídas da amostra em cada ano. O filtro 2 apresenta o número de empresas excluídas que 

apresentavam patrimônio líquido negativo ou não apresentavam dados de patrimônio líquido. 

O filtro 3 apresenta o número de empresas excluídas em função da não obtenção de dados de 

valor de mercado. Por fim, o filtro 4 apresenta o número de empresas excluídas da amostra 

em função do corte pelo índice de liquidez em bolsa. Ao final, pode-se verificar que se obteve 

uma média de 182 empresas por ano. 

 

Destaque-se que para tentar evitar o viés de sobrevivência (Malkiel, 2003), mesmo que uma 

empresa tenha fechado o capital e deixado de ser negociada em bolsa de valores a partir de 

determinada data, ela somente foi retirada da amostra no ano de fechamento de capital, 

permanecendo nos períodos anteriores. 
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Tabela 1 – Número de empresas da amostra por ano 

 
Fonte: elaboração própria com dados do software Economatica. 
 

Cabe destacar que, durante o procedimento de levantamento dos dados para cálculo das 

variáveis, pôde-se verificar que algumas empresas não apresentavam dados em um período 

específico, como conseqüência da não publicação dos demonstrativos naquele período ou de 

uma limitação da própria base de dados do software Economatica. 

 

 

4.2. Estatísticas descritivas 

 

 

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas (máximo, mínimo, média, mediana, desvio 

padrão, assimetria e curtose) de cada uma das variáveis utilizadas neste estudo.  

 

Convém lembrar que todas as variáveis independentes utilizadas neste estudo, com exceção 

da alavancagem (LEVERt), foram deflacionados pelo valor de mercado defasado da empresa, 

o que nos permite interpretar os resultados encontrados como sendo o aumento de valor de 

mercado associado a uma variação de uma unidade monetária na variável explicativa. 

 

Período Total de empresas
Filtro 1

(Ações de instituições 
financeiras)

Filtro 2
(Patrimônio líquido 
< 0 ou sem dados de 
patrimônio líquido)

Filtro 3
(Sem dados de valor de 

mercado)

Filtro 4
(Índice de liquidez em 

bolsa < 0,0001)

Total de empresas da 
amostra

1995 315 28 90 5 32 160

1996 338 29 106 9 28 166

1997 345 31 78 18 47 171

1998 359 31 59 27 50 192

1999 366 31 59 18 64 194

2000 353 27 53 17 64 192

2001 348 29 56 20 66 177

2002 333 29 51 20 62 171

2003 316 26 55 13 60 162

2004 309 26 50 7 63 163

2005 300 24 49 11 50 166

2006 313 23 53 11 47 179

2007 362 35 52 9 49 217

2008 348 33 50 4 46 215

2009 343 33 44 7 54 205

Média 336,5 29,0 60,3 13,1 52,1 182,0
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A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas para a amostra de ações utilizada neste estudo. r ,  R ,B  é o excesso de retorno da ação (definido como sendo o retorno da ação i durante o 

ano t menos o retorno do benchmark da ação i no ano t). Todas as variáveis, exceto LEVERt 

e r ,  R ,B , foram padronizadas pelo valor de mercado defasado da empresa (Mt-1). Ct é o 

valor do caixa da empresa; EBITt: lucro antes dos juros, tributos e itens extraordinários; NAt é 

igual ao ativo total menos o valor do caixa; NNAt é o ativo total menos o valor do caixa e do 

capital de giro; INTERt é o valor das despesas financeiras; DIVIDt é o dividendo total pago; 

LEVERt é o nível de alavancagem da empresa (obtido através da divisão do exigível a longo 

prazo pelo valor de mercado da empresa); NFt é o financiamento líquido da empresa (obtido 

pela diferença entre o valor das emissões de ações e o valor das recompras mais a diferença 

entre o valor de emissão de dívida e o valor de amortização de dívida); NWCt é o valor do 

capital de giro (obtido através da diferença entre o valor do ativo circulante e o valor do 

passivo circulante, menos o valor do caixa). ∆Xt indica variações na variável X durante um 

ano (Xt - Xt-1).  

 
Tabela 2 – Estatísticas descritivas 

 
Fonte: elaboração própria com dados do software Economatica. 

ri,t - Ri,t Ct-1 ∆Ct ∆EBITt ∆NAt ∆NNAt

Média 0,2241 0,3659 0,0381 0,0694 0,3976 0,3452

Mediana 0,0736 0,1512 0,0092 0,0206 0,1299 0,0817

Máximo 9,9445 16,1756 11,4937 7,5737 28,1677 42,5856

Mínimo -2,5054 0,0000 -15,6032 -3,4241 -18,9065 -14,0025

Desvio padrão 0,7945 0,8801 0,7096 0,5049 1,7638 2,1918

Assimetria 4,3551 9,9544 -5,4908 5,5915 4,9578 7,9907

Curtose 39,2647 141,0856 206,5246 78,2359 84,9711 131,6926

Nº. observações 1.914 1.914 1.914 1.914 1.914 1.914

∆INTERt ∆DIVIDt LEVERt NFt NWCt-1 ∆NWCt

Média 0,0308 0,0094 1,1992 0,4236 0,2685 0,0523

Mediana 0,0027 0,0000 0,4259 0,0816 0,2018 0,0257

Máximo 10,7713 1,0183 58,8805 28,0805 37,5162 9,0870

Mínimo -13,1571 -1,5920 -0,1108 -4,2172 -35,0478 -30,5040

Desvio padrão 0,6802 0,0892 3,2197 1,4475 2,0901 1,0964

Assimetria -1,3286 -0,6621 9,8560 8,3375 -1,8506 -12,3401

Curtose 131,6423 81,7360 133,8163 111,0956 143,0847 346,3392

Nº. observações 1.914 1.914 1.914 1.914 1.914 1.914
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A Tabela 2 mostra que o número total de observações da amostra é de 1.914. Além disso, 

observa-se uma grande discrepância quando faz a comparação dos valores das médias e 

medianas das variáveis com os valores mínimos e máximos.  

 

 

4.3. Matriz de Correlações e Fatores VIF 

 

 

Efetuou-se uma análise de multicolinearidade entre as variáveis independentes, primeiramente 

a partir da determinação da matriz de correlações, conforme apresentado na Tabela 3.  

 

A partir da análise dos coeficientes mostrados na Tabela 3, é possível verificar que algumas 

variáveis têm forte correlação com outras: a variável Ct-1 apresentou forte correlação negativa 

com a variável ∆Ct (r = -0,37); por sua vez, a variável ∆NNAt apresentou forte correlação 

com as variáveis ∆INTERt (r = 0,33) e ∆NWCt (r = -0,58); e a variável LEVERt apresentou 

forte correlação positiva com NFt (r = 0,42).  

 

No entanto, como a análise de multicolinearidade é de difícil interpretação a partir somente da 

obtenção dos coeficientes de correlação, adicionalmente se obteve os fatores VIF (variance 

inflation factors) para as variáveis independentes utilizadas neste estudo, conforme 

apresentados na Tabela 44.  

 

A determinação dos fatores de inflação da variância (VIFs) também é um método de medição 

do nível de colinearidade entre os regressores em uma equação de regressão. Os VIFs 

mostram o quanto da variância de um estimador é inflada pela presença de colinearidade com 

os outros regressores. 

 

As Tabelas 3 e 4 apresentam os valores dos coeficientes de correlações de Pearson entre cada 

uma das variáveis independentes utilizadas neste estudo e os valores dos fatores de inflação 

da variância (VIF), respectivamente. Todas as variáveis, exceto LEVERt, foram padronizadas 

                                                 
4 A Tabela 4 apresenta, juntamente com os VIFs, a tolerância para cada variável. A tolerância é obtida pelo 

inverso do VIF e quanto menor ela for, maior a possibilidade da presença de multicolinearidade.  
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pelo valor de mercado defasado da empresa (Mt-1). Ct é o valor do caixa da empresa; EBITt: 

lucro antes dos juros, tributos e itens extraordinários; NAt é igual ao ativo total menos o valor 

do caixa; NNAt é o ativo total menos o valor do caixa e do capital de giro; INTERt é o valor 

das despesas financeiras; DIVIDt é o dividendo total pago; LEVERt é o nível de alavancagem 

da empresa (obtido através da divisão do exigível a longo prazo pelo valor de mercado da 

empresa); NFt é o financiamento líquido da empresa (obtido pela diferença entre o valor das 

emissões de ações e o valor das recompras mais a diferença entre o valor de emissão de dívida 

e o valor de amortização de dívida); NWCt é o valor do capital de giro (obtido através da 

diferença entre o valor do ativo circulante e o valor do passivo circulante, menos o valor do 

caixa). ∆Xt indica variações na variável X durante um ano (Xt - Xt-1).  

 
Tabela 3 – Análise de Multicolinearidade: Coeficientes de Correlação de Pearson entre as Variáveis 

Independentes 

 
Fonte: elaboração própria com dados do software Economatica. 

Ct-1 ∆Ct ∆EBITt ∆NNAt ∆INTERt

Ct-1 1,00

∆Ct -0,37 1,00

∆EBITt 0,16 0,04 1,00

∆NNAt 0,13 0,02 0,01 1,00

∆INTERt 0,17 0,05 0,15 0,33 1,00

∆DIVIDt 0,06 0,09 0,18 0,12 -0,02

LEVERt 0,11 0,00 0,06 0,17 -0,06

NFt 0,22 0,11 0,20 0,26 0,17

NWCt-1 -0,05 0,14 -0,27 0,06 0,10

∆NWCt -0,12 0,28 0,15 -0,58 -0,12

∆DIVIDt LEVERt NFt NWCt-1 ∆NWCt

Ct-1

∆Ct

∆EBITt

∆NNAt

∆INTERt

∆DIVIDt 1,00

LEVERt -0,02 1,00

NFt 0,02 0,42 1,00

NWCt-1 0,00 -0,04 -0,21 1,00

∆NWCt 0,02 -0,13 0,01 -0,02 1,00
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Tabela 4 – Análise de Multicolinearidade: Variance Inflation Factors (VIF) 

 
Fonte: elaboração própria com dados do software Economatica. 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 4, pode-se observar que todos os VIFs são 

inferiores a 105, não sendo possível concluir pela existência de problemas significativos de 

multicolinearidade. Portanto, nenhuma variável do modelo especificado anteriormente foi 

excluída das equações de regressão. 

 

                                                 
5 Ver Kleinbaum, David G.; Kupper, Lawrence L.; Nizam, Azhar e Muller, Keith E. Applied Regression Analysis 

and olher Multivariate Methods. Belmont, CA: Duxbury Press, 4ª edição, 2007, p. 315. 

Variável VIF Tolerância

Ct-1 1,5694 0,6372

∆Ct 1,3931 0,7178

∆EBITt 1,3221 0,7564

∆NNAt 2,2288 0,4487

∆INTERt 1,2628 0,7919

∆DIVIDt 1,1079 0,9026

LEVERt 1,4886 0,6718

NFt 1,7678 0,5657

NWCt-1 1,2977 0,7706

∆NWCt 1,9628 0,5095
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Esta seção trata da análise dos resultados das regressões propostas anteriormente. 

Inicialmente, no item 5.1 analisam-se os resultados encontrados das regressões (1), (2) e (3) 

para o painel amplo de empresas, que buscam analisar o efeito do investimento em capital de 

giro sobre o valor da empresa, compreendendo o período de 1995 a 2009. 

 

Já no item 5.2, com o objetivo de testar a segunda hipótese indicada anteriormente, analisou-

se inicialmente os resultados da regressão (4) para toda a amostra de empresas, com o 

objetivo de capturar os efeitos da alavancagem financeira sobre a relação existente entre 

capital de giro e valor da empresa. Em seguida, buscou-se analisar separadamente as empresas 

que enfrentariam maiores restrições no acesso a financiamento. Assim, utilizaram-se três 

cenários alternativos (payout ratio, tamanho da empresa e debêntures com rating) para a 

separação das empresas da amostra em dois grupos: aquelas com restrições e aquelas sem 

restrições no acesso a fontes diversas de financiamentos.  

 

E, na seqüência, o item 5.3 apresenta os testes indicados nas regressões (1), (2) e (3) para sub-

amostras de controle. Primeiramente, no item 5.3.1, esses testes são apresentados 

considerando uma sub-amostra composta unicamente de empresas comerciais e outra 

composta pelas demais empresas. Além disso, no item 5.3.2 buscou-se analisar empiricamente 

o efeito do investimento em capital de giro sobre o valor de empresas de baixa e alta liquidez 

em bolsa.  

 

Convém lembrar que todas as variáveis utilizadas nas regressões foram padronizadas pelo 

valor de mercado defasado da empresa (Mi,t-1), o que permite interpretar os coeficientes 

estimados como sendo a variação monetária no valor de mercado decorrente da variação de 

uma unidade monetária (um real) em cada uma das variáveis independentes. Ou seja, os 

coeficientes estimados medem a variação na riqueza do acionista resultante da variação de 

uma unidade monetária (um real) em cada variável independente. 
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Os dados coletados foram analisados utilizando-se um modelo econométrico em panel data 

com base nas informações de uma média anual de 182 empresas de capital aberto listadas na 

BM&FBOVESPA durante o período indicado acima.  

 

Destaque-se que, para verificar qual seria o melhor modelo entre efeitos fixos e efeitos 

aleatórios, utilizou-se o teste de Hausman6. De acordo com esse teste, sob a hipótese nula 

(H0), os estimadores do modelo com efeitos aleatórios são consistentes e eficientes; sob a 

hipótese alternativa (H1), os estimadores com efeitos aleatórios são não consistentes, mas os 

estimadores com efeitos fixos são. Realizou-se esse teste para todos os modelos propostos e, 

por exemplo, para (2) o resultado encontrado foi de 30,11 (p-value < 0,01), o que rejeita H0, 

ou seja, o modelo mais apropriado seria o de efeitos fixos. Portanto, como todos os resultados 

desse teste foram similares para os demais modelos, utilizou-se a metodologia de panel data 

com efeitos fixos para todos os modelos propostos. 

 

 

5.1. Efeito do capital de giro sobre o valor da empresa 

 

 

Antes de analisarmos os resultados das regressões (2) e (3), que focam no efeito do 

investimento em capital de giro sobre o valor da empresa e buscam testar a hipótese primária 

deste estudo (em média, o investimento adicional de uma unidade monetária em capital de 

giro, nos níveis atuais do capital de giro, reduz o valor da empresa), o modelo 1 da Tabela 5 

apresenta os resultados da regressão (1) que não utiliza, assim como em Kieschnick et al. 

(2009), as variáveis NWCi,t e ∆NWCi,t para estimar o retorno médio das ações.  

 

Os resultados dessa regressão indicam que a inclinação média da variável ∆Ci,t durante o 

período de análise (dezembro de 1995 a dezembro de 2009) é positiva e bastante significativa 

(p-value < 0,01). Ou seja, de acordo com a metodologia descrita acima, o valor percebido 

pelos acionistas do investimento adicional de uma unidade monetária (um real) em caixa é de 

R$ 1,05 (um real e cinco centavos) ao longo dos anos. 

                                                 
6 Hausman, J. (1978). Specification Testes in Econometrics. Econométrica, 46(6):1251-71. 
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Tabela 5 – Estimativas das regressões (1), (2) e (3): Efeito do capital de giro operacional no valor da empresa 

 
Fonte: elaboração própria com dados do software Economatica. 
Nota: ***, ** e * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
 

 

A Tabela 5 apresenta as inclinações médias (e o nível de significância estatística de cada uma 

delas) das regressões em painel da amostra de ações utilizada neste estudo. Em todas as 

regressões, a variável dependente é o excesso de retorno da ação (r  RB), que é definido 

como sendo o retorno da ação i durante o ano t menos o retorno do benchmark da ação i no 

ano t. Todas as variáveis, exceto LEVERt e r  RB, foram padronizadas pelo valor de 

mercado defasado da empresa (Mt-1). Ct é o valor do caixa da empresa; EBITt: lucro antes dos 

juros, tributos e itens extraordinários; NAt é igual ao ativo total menos o valor do caixa; NNAt 

é o ativo total menos o valor do caixa e do capital de giro; INTERt é o valor das despesas 

financeiras; DIVIDt é o dividendo total pago; LEVERt é o nível de alavancagem da empresa 

(obtido através da divisão do exigível a longo prazo pelo valor de mercado da empresa); NFt é 

o financiamento líquido da empresa (obtido pela diferença entre o valor das emissões de ações 

e o valor das recompras mais a diferença entre o valor de emissão de dívida e o valor de 

amortização de dívida); NWCt é o valor do capital de giro (obtido através da diferença entre o 

Variável Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Intercepto 0,0276** 0,0824** 0,079**

Ct-1 0,7699*** 0,7924*** 0,6505***

∆Ct 1,0464*** 1,0198*** 0,9774***

∆EBITt 0,189** 0,381*** 0,3678***

∆NAt 0,0338**

∆NNAt 0,0113** 0,0153**

∆INTERt -0,0806** -0,0939** -0,1714**

∆DIVIDt 1,8884*** 1,6093*** 1,6083***

LEVERt -0,0749*** -0,1045*** -0,0977***

NFt 0,1055*** 0,0831** 0,1188***

NWCt-1 0,0715** 0,029**

∆NWCt 0,1673*** 0,216***

NWCt-1 x ∆NWCt -0,0075***

R2 Ajustado 0,29 0,31 0,32

Nº. observações 1.748 1.748 1.748
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valor do ativo circulante e o valor do passivo circulante, menos o valor do caixa). ∆Xt indica 

variações na variável X durante um ano (Xt - Xt-1).  

 

Além disso, todos os demais coeficientes das variáveis são significativos estatisticamente a 

5% e com sinais de acordo com o esperado. Cabe destacar os resultados encontrados para as 

variáveis ∆INTERi,t e LEVERi,t, cujos coeficientes são negativos e significantes a 5,00% (t = -

1,98) e 1,00% (t = -5,43), respectivamente.  

 

Destaque-se ainda o resultado encontrado para a variável ∆DIVIDi,t, cujo coeficiente mostrou-

se positivo e altamente significativo (t = 3,68). Pode-se interpretar esse resultado da seguinte 

forma: o valor percebido pelos acionistas da distribuição adicional de uma unidade monetária 

(um real) via dividendo é de R$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos) ao longo do período 

de análise considerado neste estudo.  

 

O modelo 2 da Tabela 5 apresenta os resultados da regressão (2). Nesse modelo, busca-se 

analisar o efeito do investimento em capital de giro sobre o valor da empresa. Basicamente, 

nesse novo modelo incluíram-se as variáveis NWCt-1 e ∆NWCt na equação de regressão do 

modelo (1) para estimar o retorno médio das ações no período.  

 

Novamente, destaque-se que todos os coeficientes estimados no modelo 2 também 

apresentam os sinais esperados para todas as variáveis utilizadas e todos são estatisticamente 

significantes a 5,00%.  

 

Os resultados encontrados no modelo 2 mostram que, sob a perspectiva dos acionistas, o 

investimento adicional de uma unidade monetária (um real) em capital de giro vale R$ 0,17 (t 

= 3,54), o que é significativamente menor do que R$ 1,02 (t = 8,51), que corresponde ao valor 

percebido pelos acionistas do investimento adicional de uma unidade monetária (um real) em 

caixa no mesmo período. Dada essa evidência, a manutenção de níveis excessivos de capital 

de giro pode facilmente resultar em retornos inferiores e menor avaliação da empresa por 

parte do mercado (acionistas). 

 

Assim, entende-se que esse resultado é coerente com diversos estudos (Shin e Soenen, 1998; 

Deloof, 2003 e Garcia-Teruel e Martinez-Solano, 2007), que demonstram que a rentabilidade 
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de uma empresa é inversamente relacionada ao seu ciclo de conversão de caixa (isto é, quanto 

menos se investe em capital de giro, maior a rentabilidade da empresa).  

 

Já o modelo 3 da Tabela 5, por sua vez, apresenta os resultados encontrados da regressão (3), 

que busca especificamente testar a hipótese primária deste estudo (em média, o investimento 

adicional de uma unidade monetária em capital de giro, nos níveis atuais do capital de giro, 

reduz o valor da empresa). No modelo 3, incluiu-se uma nova variável independente na 

análise (NWCi,t-1 x ∆NWCi,t), cujo objetivo é analisar o efeito interativo, sobre o valor da 

empresa, do nível do capital de giro atual (NWCi,t-1) com a variação do capital de giro 

(∆NWCi,t). 

 

Os resultados encontrados para o modelo 3 favorecem a hipótese primária deste estudo. Ao se 

analisar o coeficiente da variável NWCi,t-1 x ∆NWCi,t, observa-se que é negativo e altamente 

significativo estatisticamente (t = -2,86). Ou seja, de acordo com o que foi inicialmente 

previsto, o investimento adicional de uma unidade monetária em capital de giro, nos níveis 

atuais do capital de giro, reduz o valor da empresa em aproximadamente R$ 0,01. Ou ainda, a 

estimativa desse coeficiente sugere que ao se aumentar, no início do ano fiscal, o nível do 

investimento em capital de giro, reduz-se o valor da empresa em, aproximadamente, R$ 0,01 

por unidade monetária.  

 

Entende-se que essa evidência ajuda a compreender a importância da gestão eficiente do 

capital de giro. Além disso, os resultados encontrados estão em linha com pesquisas (Deloof, 

2003; e Howorth e Westhead, 2003) que confirmaram que as empresas buscam manter um 

nível ótimo de capital de giro com o objetivo de maximizar o seu valor. 

 

 

5.2. Efeito das restrições no acesso a financiamentos sobre a relação entre investimento 

em capital de giro e valor da empresa 

 

 

Já o quarto e último modelo, apresentado na Tabela 6, busca analisar a interação entre o nível 

de alavancagem financeira da empresa (LEVERi,t) com a variação do capital de giro 
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(∆NWCi,t). Para tanto, conforme descrito na metodologia, uma nova variável independente foi 

incluída no modelo (2): LEVERi,t x ∆NWCi,t.  

 

Destaque-se que os resultados apresentados na Tabela 6 foram obtidos a partir do painel 

amplo de empresas, servindo de base para comparação com os resultados apresentados na 

Tabela 7, na qual se separou, com base em três cenários alternativos, as empresas da amostra 

em dois grupos: aquelas com restrições e aquelas sem restrições no acesso a fontes diversas de 

financiamentos. 

 
Tabela 6 – Estimativas da regressão (4): Efeito da alavancagem financeira sobre a relação entre investimento em 

capital de giro e o valor da empresa 

 
Fonte: elaboração própria com dados do software Economatica. 
Nota: ***, ** e * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
 

A Tabela 6 apresenta as inclinações médias (e o nível de significância estatística de cada uma 

delas) das regressões em painel da amostra de ações utilizada neste estudo. Em todas as 

regressões, a variável dependente é o excesso de retorno da ação (r  RB), que é definido 

como sendo o retorno da ação i durante o ano t menos o retorno do benchmark da ação i no 

ano t. Todas as variáveis, exceto LEVERt e r  RB, foram padronizadas pelo valor de 

mercado defasado da empresa (Mt-1). Ct é o valor do caixa da empresa; EBITt: lucro antes dos 

Variável Modelo 4

Intercepto 0,0784**

Ct-1 0,7675***

∆Ct 1,0199***

∆EBITt 0,3825***

∆NAt

∆NNAt 0,0108***

∆INTERt -0,0791**

∆DIVIDt 1,6057***

LEVERt -0,0987***

NFt 0,0924***

NWCt-1 0,0509**

∆NWCt 0,1946***

NWCt-1 x ∆NWCt

LEVERt x ∆NWCt -0,0170

R2 Ajustado 0,31

Nº. observações 1.748
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juros, tributos e itens extraordinários; NAt é igual ao ativo total menos o valor do caixa; NNAt 

é o ativo total menos o valor do caixa e do capital de giro; INTERt é o valor das despesas 

financeiras; DIVIDt é o dividendo total pago; LEVERt é o nível de alavancagem da empresa 

(obtido através da divisão do exigível a longo prazo pelo valor de mercado da empresa); NFt é 

o financiamento líquido da empresa (obtido pela diferença entre o valor das emissões de ações 

e o valor das recompras mais a diferença entre o valor de emissão de dívida e o valor de 

amortização de dívida); NWCt é o valor do capital de giro (obtido através da diferença entre o 

valor do ativo circulante e o valor do passivo circulante, menos o valor do caixa). ∆Xt indica 

variações na variável X durante um ano (Xt - Xt-1).  

 

De acordo com os resultados encontrados para o modelo 4, considerando a amostra inteira de 

empresas, o coeficiente da variável que busca avaliar a interação entre o nível de alavancagem 

da empresa (LEVERi,t) e a variação do capital de giro (∆NWCi,t), LEVERi,t x ∆NWCi,t, não se 

mostrou estatisticamente significativo (não é possível concluir que há algum efeito interativo 

entre as variáveis LEVERi,t e ∆NWCi,t). Ou seja, muito embora o sinal encontrado desse 

coeficiente seja negativo (de acordo com o esperado), não se pode afirmar que o aumento da 

alavancagem financeira para financiar o investimento adicional em capital de giro reduz o 

valor da empresa.  

 

Cabe destacar que, com exceção da variável LEVERi,t x ∆NWCi,t, a magnitude e o sinal das 

demais variáveis mantiveram-se similares aos encontrados nos demais modelos. Todos os 

demais coeficientes estimados no modelo 4 também apresentaram os sinais esperados para 

todas as variáveis utilizadas e todos são estatisticamente significantes a 5,00%.  

 

Já com o objetivo de testar a segunda hipótese formulada neste estudo (empresas com 

melhores oportunidades de acesso ao mercado de capitais sofrem uma redução menor de valor 

ao financiar o investimento adicional em capital de giro), buscou-se analisar separadamente as 

empresas que enfrentariam maiores restrições no acesso a financiamento.  

 

Para tanto, adotou-se a abordagem sugerida por Faulkender e Wang (2006), utilizando-se da 

taxa de pagamento de dividendos (payout ratio), das vendas líquidas (medida de tamanho) e 

se a empresa possui debêntures emitidas com rating para separar as empresas da amostra em 

dois grupos: aquelas com restrições e aquelas sem restrições no acesso a fontes diversas de 
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financiamentos. Com isso, estimou-se novamente o modelo 4 usando as observações de cada 

um desses agrupamentos, cujos resultados são apresentados na Tabela 7. 

 

Os resultados encontrados não favorecem a segunda hipótese formulada neste estudo 

(empresas com melhores oportunidades de acesso ao mercado de capitais sofrem uma redução 

menor de valor ao financiar o investimento adicional em capital de giro). Ou seja, analisando-

se os coeficientes da variável LEVERi,t x ∆NWCi,t, a qual busca avaliar a interação entre o 

nível de alavancagem da empresa (LEVERi,t) e a variação do capital de giro (∆NWCi,t) entre 

os grupos de empresas com restrições e sem restrições no acesso a fontes diversas de 

financiamentos, verifica-se que não são estatisticamente significativos.  

 

Ou seja, embora, nos três cenários analisados, os coeficientes da interação entre o nível de 

alavancagem e a variação do capital de giro seja mais negativo para o grupo de empresas com 

restrições, não é possível concluir que há diferença estatística entre os dois grupos.  

 

 
Tabela 7 – Efeito das restrições no acesso a financiamentos sobre a relação entre investimento em capital de giro 

e o valor da empresa 

 
Fonte: elaboração própria com dados do software Economatica e ratings extraídos do Sistema Nacional de 
Debêntures (SND). 
Nota: ***, ** e * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
 

 

Payout ratio Tamanho da empresa Debêntures

Com restrições Sem restrições Com restrições Sem restrições Com restrições Sem restrições 

Intercepto 0,0718 0,0531 0,0593 -0,0264** 0,0681 0,0139***

Ct-1 0,8468*** 0,7473*** 0,97*** 0,7831** 0,8027*** 0,6776***

∆Ct 1,3363** 0,9177*** 1,1576*** 0,9217*** 1,1525*** 0,8746***

∆EBITt 0,3013** 0,3301 0,199 0,5901** 0,2326*** 0,3424***

∆NNAt 0,0051 0,0098*** 0,1357*** -0,0512 -0,0346 0,047***

∆INTERt -0,0237 -0,0974 -0,2929 0,3395 -0,1505*** -0,3053

∆DIVIDt 1,6995*** 1,5307** 1,7944*** 1,4335** 1,9377*** 1,4774**

LEVERt -0,1604** -0,0924*** -0,1802*** -0,1027*** -0,189*** -0,1083***

NFt 0,285 0,0385*** 0,1428 -0,0096 0,1388 0,0836**

NWCt-1 0,1046*** 0,0323*** 0,1072 0,0352 0,1153 0,0531***

∆NWCt 0,2874** 0,1798*** 0,2675*** 0,0108*** 0,3317** 0,1491***

LEVERt x ∆NWCt -0,2709 -0,0036 -0,151** -0,0219 -0,1329*** -0,0037

R2 Ajustado 0,13 0,34 0,16 0,17 0,27 0,28

Nº. observações 729 610 561 622 980 768

Variável
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A Tabela 7 apresenta as inclinações médias (e o nível de significância estatística de cada uma 

delas) das regressões em painel das amostras de ações com restrições e sem restrições 

financeiras (veja o item Metodologia para definições) utilizadas neste estudo. Em todas as 

regressões, a variável dependente é o excesso de retorno da ação (r  RB), que é definido 

como sendo o retorno da ação i durante o ano t menos o retorno do benchmark da ação i no 

ano t. Todas as variáveis, exceto LEVERt e r  RB, foram padronizadas pelo valor de 

mercado defasado da empresa (Mt-1). Ct é o valor do caixa da empresa; EBITt: lucro antes dos 

juros, tributos e itens extraordinários; NAt é igual ao ativo total menos o valor do caixa; NNAt 

é o ativo total menos o valor do caixa e do capital de giro; INTERt é o valor das despesas 

financeiras; DIVIDt é o dividendo total pago; LEVERt é o nível de alavancagem da empresa 

(obtido através da divisão do exigível a longo prazo pelo valor de mercado da empresa); NFt é 

o financiamento líquido da empresa (obtido pela diferença entre o valor das emissões de ações 

e o valor das recompras mais a diferença entre o valor de emissão de dívida e o valor de 

amortização de dívida); NWCt é o valor do capital de giro (obtido através da diferença entre o 

valor do ativo circulante e o valor do passivo circulante, menos o valor do caixa). ∆Xt indica 

variações na variável X durante um ano (Xt - Xt-1).  

 

Por outro lado, cabe destacar alguns dos resultados encontrados entre os grupos de empresas 

com restrições e sem restrições no acesso a fontes diversas de financiamentos. O primeiro 

deles é o valor percebido pelos acionistas do investimento adicional de um real em caixa, 

medido pela variável ∆Ci,t, a qual se mostrou estatisticamente significativa a 5,0% em todas as 

regressões realizadas. Ou seja, a inclinação média da variável ∆Ci,t durante o período de 

análise considerado é significativamente superior para o grupo de empresas com restrições.  

 

Além disso, cabe destacar o resultado encontrado dos coeficientes da variável ∆DIVIDi,t, que 

também se mostrou estatisticamente significativo a 5,0% em todas as regressões realizadas. 

Nos três cenários analisados, a inclinação média dessa variável para o grupo de empresas com 

restrições é superior à inclinação média da mesma variável para o grupo sem restrições.  

 

E, por fim, destaque-se ainda os coeficientes verificados da variável ∆NWCi,t, que também 

nos três cenários analisados se mostrou superior para o grupo de empresas com restrições. Ou 

seja, durante o período de análise considerado, o valor percebido pelos acionistas do 
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investimento adicional de um real em capital de giro em empresas com restrições no acesso a 

financiamentos é superior ao mesmo investimento em empresas sem restrições.  

 

 

5.3. Testes adicionais com sub-amostras 

 

 

O item 5.3.1 apresenta os testes indicados nas regressões (1), (2) e (3) para uma sub-amostra 

composta unicamente de empresas comerciais e outra composta pelas demais empresas. Na 

seqüência, o item 5.3.2 apresenta a análise do efeito do investimento em capital de giro sobre 

o valor de empresas de baixa e alta liquidez em bolsa.  

 

 

5.3.1. Efeito do capital de giro sobre o valor de empresas comerciais e não comerciais 

 

 

Além dos resultados apresentados na Tabela 5 acima, buscou-se analisar separadamente duas 

sub-amostras de empresas, a saber: uma composta unicamente de empresas comerciais e outra 

sub-amostra composta pelas demais empresas7. Entende-se que o valor do investimento em 

capital de giro e, conseqüentemente, o impacto no valor da empresa, sejam diferentes para 

empresas comerciais e para empresas industriais.  

 

As empresas ligadas ao setor de comércio normalmente apresentam maior porcentagem de 

capital de giro (em relação ao ativo total) do que, por exemplo, empresas industriais. Além 

disso, a gestão das atividades operacionais dessas empresas normalmente concentra-se nas 

contas a receber e nos estoques, buscando financiá-las com maiores financiamentos de curto 

prazo. As empresas industriais, por outro lado, possuem uma maior proporção de ativos 

permanentes em relação aos ativos totais e, normalmente, a gestão dessas empresas se 

concentra nas necessidades de caixa de longo prazo.  

 

                                                 
7 As empresas dessa sub-amostra, de acordo com a classificação da Economatica, incluem os seguintes ramos de 

atividade: i) agropecuário e pesca, ii) alimentos e bebidas, iii) construção, iv) eletroeletrônicos, v) energia 
elétrica, vi) máquinas industriais, vii) mineração, viii) outros, ix) papel e celulose, x) petróleo e gás, xi) 
químico, xii) siderurgia e metalurgia, xiii) software e dados, xiv) telecomunicações, xv) têxtil, xvi) transporte e 
serviços e xvii) veículos e peças.  
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Assim, apenas relembrando, o modelo 1 da Tabela 8 apresenta os resultados da regressão (1), 

a qual não utiliza as variáveis NWCi,t e ∆NWCi,t para estimar o excesso de retorno das ações. 

Já os modelos 2 e 3 da Tabela 8 apresentam os resultados das regressões (2) e (3), que focam 

no efeito do investimento em capital de giro sobre o valor da empresa e buscam testar a 

hipótese primária deste estudo (em média, o investimento adicional de uma unidade monetária 

em capital de giro, nos níveis atuais do capital de giro, reduz o valor da empresa). 

 

De acordo com os resultados encontrados no modelo 1, verifica-se que o coeficiente da 

variável ∆Ci,t durante o período de análise (dezembro de 1995 a dezembro de 2009) é 

significativamente superior para a sub-amostra de empresas comerciais. Ou seja, de acordo 

com a metodologia descrita acima, enquanto o valor percebido pelos acionistas do 

investimento adicional de um real em caixa em empresas comerciais é de R$ 1,25 (t = 7,59), o 

mesmo investimento nas demais empresas é avaliado em R$ 1,02 (t = 8,42).  

 

 
Tabela 8 – Estimativas das regressões (1), (2) e (3) para empresas comerciais e não comerciais 

 
Fonte: elaboração própria com dados do software Economatica. 
Obs.: ***, ** e * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
 

 

A Tabela 8 apresenta as inclinações médias (e o nível de significância estatística de cada uma 

delas) das regressões em painel para cada uma das sub-amostras analisadas. Em todas as 

regressões, a variável dependente é o excesso de retorno da ação (r  RB), que é definido 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Empresas 
Comerciais Demais Empresas

Empresas 
Comerciais Demais Empresas

Empresas 
Comerciais Demais Empresas

Intercepto -0,0748 0,0328** -0,0573 0,094** -0,0291 0,0933**

Ct-1 0,8309** 0,7368*** 1,0185 0,7598*** 0,8861*** 0,615***

∆Ct 1,2497*** 1,0217*** 1,2149*** 0,9756*** 1,1830*** 0,9296***

∆EBITt 0,2563** 0,1655*** 0,434* 0,3595*** 0,3292* 0,3466***

∆NAt 0,0622 0,0342**

∆NNAt 0,0261 0,0105** 0,024 0,0149**

∆INTERt -0,0457 -0,0913*** -0,0451 -0,1044** -0,0911 -0,1812***

∆DIVIDt 1,9402*** 1,8851*** 1,8924** 1,5845*** 1,6745** 1,5865***

LEVERt -0,1335 -0,0762*** -0,1204 -0,1064*** -0,1219 -0,0999***

NFt 0,2124*** 0,1017** 0,1335*** 0,0789** 0,1596*** 0,1148***

NWCt-1 0,1369*** 0,0648*** 0,1523** 0,0148**

∆NWCt 0,2818** 0,1488*** 0,3249** 0,2062***

NWCt-1 x ∆NWCt -0,0051** -0,0084***

R2 Ajustado 0,20 0,28 0,28 0,31 0,29 0,32

Nº. observações 83 1.665 83 1.665 83 1.665

Variável
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como sendo o retorno da ação i durante o ano t menos o retorno do benchmark da ação i no 

ano t. Todas as variáveis, exceto LEVERt e r  RB, foram padronizadas pelo valor de 

mercado defasado da empresa (Mt-1). Ct é o valor do caixa da empresa; EBITt: lucro antes dos 

juros, tributos e itens extraordinários; NAt é igual ao ativo total menos o valor do caixa; NNAt 

é o ativo total menos o valor do caixa e do capital de giro; INTERt é o valor das despesas 

financeiras; DIVIDt é o dividendo total pago; LEVERt é o nível de alavancagem da empresa 

(obtido através da divisão do exigível a longo prazo pelo valor de mercado da empresa); NFt é 

o financiamento líquido da empresa (obtido pela diferença entre o valor das emissões de ações 

e o valor das recompras mais a diferença entre o valor de emissão de dívida e o valor de 

amortização de dívida); NWCt é o valor do capital de giro (obtido através da diferença entre o 

valor do ativo circulante e o valor do passivo circulante, menos o valor do caixa). ∆Xt indica 

variações na variável X durante um ano (Xt - Xt-1).  

 

Com relação ao modelo 2, para ambas as sub-amostras consideradas, as conclusões apontadas 

anteriormente continuam valendo, isto é, sob a perspectiva dos acionistas, o investimento 

adicional de uma unidade monetária em capital de giro vale significativamente menos do que 

o investimento adicional de uma unidade monetária em caixa. Além disso, quando se compara 

os coeficientes da variável ∆NWCi,t entre as sub-amostras, verifica-se que, para o grupo de 

empresas comerciais, esse coeficiente é praticamente o dobro do coeficiente observado para o 

grupo das empresas não comerciais.  

 

Já no modelo 3 da Tabela 8, no qual se incluiu uma nova variável independente (NWCi,t-1 x 

∆NWCi,t) com o objetivo de se analisar o efeito interativo entre o nível do capital de giro atual 

(NWCi,t-1) com a variação do capital de giro (∆NWCi,t), verifica-se que os resultados 

encontrados favorecem a hipótese primária deste estudo para ambas as sub-amostras. Ao se 

analisar o coeficiente da variável NWCi,t-1 x ∆NWCi,t verifica-se que é negativo e 

significativo estatisticamente a 5,0% tanto para a sub-amostra de empresas comerciais quanto 

para a sub-amostra de empresas não comerciais (t = -2,28 e t = -2,79, respectivamente).  

 

Além disso, dado que a estimativa desse coeficiente para a sub-amostra de empresas 

comerciais é maior do que o mesmo coeficiente verificado para a sub-amostra de empresas 

não comerciais, pode-se afirmar que empresas comerciais sofreriam uma menor redução de 

valor ao se aumentar, no início do ano fiscal, o nível do investimento em capital de giro.  
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5.3.2. Efeito do capital de giro sobre o valor de empresas de baixa liquidez e empresas 

de alta liquidez 

 

 

Adicionalmente, buscou-se analisar empiricamente o efeito do investimento em capital de 

giro sobre o valor de empresas de baixa e alta liquidez em bolsa8. O termo liquidez em bolsa 

significa a possibilidade de negociar, rapidamente, grandes quantidades de títulos, a um baixo 

custo de transação e com pouco impacto no preço de mercado. O objetivo dessa análise é 

verificar se há diferenças, em termos de impacto sobre o valor da empresa, no investimento 

em capital de giro tanto para empresas que apresentam baixa liquidez quanto para aquelas que 

apresentam alta liquidez.  

 

Entende-se que o preço de mercado de ações de empresas de baixa liquidez pode não refletir 

todas as informações disponíveis no mercado e não ser realista. Assim, o impacto do 

investimento em capital de giro sobre o valor da empresa pode ser diferente daquele 

observado nas ações de empresas de alta liquidez.  

 

No mercado acionário brasileiro, esse fato pode ser ainda mais impactante. Ou seja, muito 

embora a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) seja a 

maior da América Latina em termos de volume de negócios diários, ela possui uma 

característica peculiar: a maior parte dos negócios é concentrada em um número limitado de 

empresas (essencialmente naquelas que fazem parte da carteira teórica do IBOVESPA9), que 

apresentam alta liquidez e são transacionadas diariamente.  

 

Para realizar essa análise, separou-se o painel amplo de empresas em duas sub-amostras: uma 

composta por ações de empresas de baixa liquidez e outra por ações de empresas de alta 

liquidez. Assim, para que houvesse essa separação, em cada ano do período de análise todas 

as empresas da amostra foram classificadas de acordo com a participação ou não na carteira 

                                                 
8 O índice de liquidez em bolsa (IL), utilizado neste estudo, é calculado pela própria BM&FBOVESPA e é 

definido pela equação IL=100 p P⁄  x n N⁄  x v V⁄ , na qual: p é o número de dias em que houve pelo 
menos um negócio com a ação no ano; P é o número total de dias de funcionamento do mercado no ano; n é o 
número de negócios com a ação no ano; N é o número de negócios com todas as ações no ano; v é o volume 
em dinheiro com a ação no ano; e V é o volume em dinheiro com todas as ações no ano. 

9 A carteira teórica do IBOVESPA é reavaliada ao final de cada quadrimestre, utilizando-se os critérios e 
metodologias definidos pela BM&FBOVESPA. Nas reavaliações, identificam-se as alterações na participação 
relativa de cada ação no índice, sua permanência ou exclusão e a inclusão de novos papéis. 
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teórica do IBOVESPA no início de cada ano. Foram atribuídas ao grupo de empresas de alta 

(baixa) liquidez aquelas empresas cujas ações (não) participavam da carteira teórica do 

IBOVESPA no início de cada ano do período considerado neste estudo.  

 

Os resultados da análise realizada são apresentados na Tabela 9. De acordo com os resultados 

encontrados no modelo 1, verifica-se que o coeficiente da variável ∆Ci,t é significativamente 

superior para a sub-amostra de empresas de baixa liquidez. De acordo com a metodologia, 

enquanto o valor percebido pelos acionistas do investimento adicional de um real em caixa 

em empresas de baixa liquidez é de R$ 1,08 (t = 7,63), o mesmo investimento nas empresas 

de alta liquidez é avaliado em R$ 0,64 (t = 1,98).  

 

Com relação ao modelo 2, destaque-se a diferença verificada entre os coeficientes da variável 

∆NWCi,t entre as duas sub-amostras consideradas. Verifica-se que o coeficiente dessa variável 

para o grupo de empresas de baixa liquidez (t = 3,29) é cerca de 80% superior ao mesmo 

coeficiente (t = 2,88) para o grupo de empresas de alta liquidez.  

 
Tabela 9 – Estimativas das regressões (1), (2) e (3) para empresas de baixa liquidez e empresas de alta liquidez 

 
Fonte: elaboração própria com dados do software Economatica. 
Obs.: ***, ** e * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
 

A Tabela 9 apresenta as inclinações médias (e o nível de significância estatística de cada uma 

delas) das regressões em painel para cada uma das sub-amostras analisadas. Em todas as 

regressões, a variável dependente é o excesso de retorno da ação (r  RB), que é definido 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Baixa Liquidez Alta Liquidez Baixa Liquidez Alta Liquidez Baixa Liquidez Alta Liquidez

Intercepto 0,0733** -0,0328** 0,1337*** -0,0461*** 0,131*** -0,0542***

Ct-1 0,7732*** 0,6344** 0,7973*** 0,6145* 0,6622*** 0,6201*

∆Ct 1,0754*** 0,6416** 1,0253*** 0,6297** 0,9816*** 0,5731**

∆EBITt 0,1758** 0,197* 0,371*** 0,3971** 0,3499*** 0,3735***

∆NAt 0,0301** 0,0361**

∆NNAt 0,0034** 0,0119 0,0078*** 0,016

∆INTERt -0,0859** -0,0772** -0,0992** -0,052* -0,1826** -0,122**

∆DIVIDt 1,9897*** 1,4206** 1,6815*** 1,2574* 1,6682*** 1,284*

LEVERt -0,0713*** -0,1367*** -0,1021*** -0,13* -0,0948*** -0,1194**

NFt 0,1164** 0,0834*** 0,0962** 0,0648* 0,1209*** 0,0914**

NWCt-1 0,0781** 0,049** 0,0364** 0,0269*

∆NWCt 0,1812*** 0,1043*** 0,2345*** 0,1323**

NWCt-1 x ∆NWCt -0,0079*** -0,0029

R2 Ajustado 0,28 0,25 0,31 0,28 0,32 0,28

Nº. observações 1.384 364 1.384 364 1.384 364

Variável
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como sendo o retorno da ação i durante o ano t menos o retorno do benchmark da ação i no 

ano t. Todas as variáveis, exceto LEVERt e r  RB, foram padronizadas pelo valor de 

mercado defasado da empresa (Mt-1). Ct é o valor do caixa da empresa; EBITt: lucro antes dos 

juros, tributos e itens extraordinários; NAt é igual ao ativo total menos o valor do caixa; NNAt 

é o ativo total menos o valor do caixa e do capital de giro; INTERt é o valor das despesas 

financeiras; DIVIDt é o dividendo total pago; LEVERt é o nível de alavancagem da empresa 

(obtido através da divisão do exigível a longo prazo pelo valor de mercado da empresa); NFt é 

o financiamento líquido da empresa (obtido pela diferença entre o valor das emissões de ações 

e o valor das recompras mais a diferença entre o valor de emissão de dívida e o valor de 

amortização de dívida); NWCt é o valor do capital de giro (obtido através da diferença entre o 

valor do ativo circulante e o valor do passivo circulante, menos o valor do caixa). ∆Xt indica 

variações na variável X durante um ano (Xt - Xt-1).  

 

Já com relação ao modelo 3 apresentado na Tabela 9, embora o coeficiente da interação entre 

o nível do capital de giro atual (NWCi,t-1) e a variação do capital de giro (∆NWCi,t) seja mais 

negativo para o grupo de empresas de baixa liquidez, não é possível concluir que haveria 

diferença estatística entre os dois grupos, pois esse coeficiente para o grupo das empresas de 

alta liquidez não é estatisticamente significativo. Ou seja, os resultados encontrados para o 

grupo de empresas de alta liquidez não favorece a hipótese primária deste estudo (em média, 

o investimento adicional de uma unidade monetária em capital de giro, nos níveis atuais do 

capital de giro, reduz o valor da empresa). 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

A importância da gestão eficiente do capital de giro é indiscutível. O capital de giro é a 

diferença entre os recursos mantidos em dinheiro ou aqueles facilmente conversíveis em 

dinheiro (ativo circulante) e os compromissos da organização para a qual dinheiro em breve 

será necessário (passivo circulante). O objetivo da gestão do capital de giro é manter um 

equilíbrio ideal de cada um dos componentes do capital de giro, buscando maximizar o valor 

da empresa.  

 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar a relação existente entre o capital de giro e o 

valor da empresa. Buscou-se analisar qual o valor adicional percebido pelos acionistas 

resultante de alterações no capital de giro das empresas ao longo dos anos e também se 

características financeiras das empresas afetam esse valor. A hipótese central é que, em 

média, o investimento adicional de uma unidade monetária em capital de giro, nos níveis 

atuais do capital de giro, reduz o valor da empresa. 

 

Além disso, buscou-se analisar o impacto causado pela alavancagem financeira na relação 

existente entre investimento em capital de giro e valor da empresa e de que forma maiores 

restrições financeiras no acesso a financiamentos afetam essa relação. Assim, dadas as 

evidências verificadas na literatura, a hipótese adicional testada neste estudo indica que 

empresas com melhores oportunidades de acesso ao mercado de capitais sofrem uma redução 

menor de valor ao financiar o investimento adicional em capital de giro. 

 

Para testar as hipóteses indicadas acima, utilizou-se uma amostra de empresas de capital 

aberto listadas na BM&FBOVESPA durante o período de dezembro de 1995 a dezembro de 

2009. Em todas as regressões, a variável dependente é o excesso de retorno da ação ( , , ), na qual ri,t é o retorno da ação i durante o ano fiscal t e ,  é o retorno do benchmark da 

ação i no ano t. Além disso, os dados foram agrupados utilizando a metodologia de painel 

com base nos dados anuais de 182 empresas, em média, durante o período indicado acima.  

 

Os resultados encontrados neste estudo indicam que:  
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1) no período analisado, o investimento adicional de uma unidade monetária (um real) 

em capital de giro vale significativamente menos do que o valor percebido pelos 

acionistas do investimento adicional de uma unidade monetária (um real) em caixa;  

 

2) em média, ao se aumentar, no início do ano fiscal, o nível do investimento em capital 

de giro em um real reduz-se o valor da empresa. Ou seja, o coeficiente da variável 

NWCi,t-1 x ∆NWCi,t no modelo de regressão (3) mostrou-se negativo e altamente 

significativo estatisticamente, o que favorece a hipótese primária deste estudo (o 

investimento adicional de uma unidade monetária em capital de giro, nos níveis atuais 

do capital de giro, reduz o valor da empresa). Além disso, dada a evidência verificada 

no item 5.3.1, pode-se afirmar que empresas comerciais sofreriam uma menor redução 

de valor ao se aumentar, no início do ano fiscal, o investimento em capital de giro;  

 

3) não é possível afirmar que o aumento da alavancagem financeira para financiar o 

investimento adicional em capital de giro reduz o valor da empresa. Ou seja, de acordo 

com os resultados encontrados para o modelo 4 e considerando a amostra inteira de 

empresas, o coeficiente da variável que busca avaliar a interação entre o nível de 

alavancagem da empresa (LEVERi,t) e a variação do capital de giro (∆NWCi,t) não se 

mostrou estatisticamente significativo; e 

 

4) os coeficientes da variável LEVERi,t x ∆NWCi,t dos grupos de empresas com 

restrições e sem restrições no acesso a fontes diversas de financiamentos não são 

estatisticamente significativos, o que não favorece a segunda hipótese formulada neste 

estudo (empresas com melhores oportunidades de acesso ao mercado de capitais 

sofrem uma redução menor de valor ao financiar o investimento adicional em capital 

de giro).  

 

Convém destacar que os resultados deste estudo devem ser considerados com ressalvas, 

devido às limitações da pesquisa realizada. Uma importante limitação diz respeito ao tamanho 

da amostra, tanto em termos de anos utilizados quanto em termos da quantidade relativamente 

pequena de ações disponíveis no mercado brasileiro para a realização de estudos similares10 (o 

                                                 
10 Para efeitos de comparação, o estudo de Kieschnick et al. (2009) utilizou uma amostra composta por uma 

média anual de, aproximadamente, 6.800 empresas no período considerado. 
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número reduzido de ações da amostra reflete a alta concentração do mercado acionário 

nacional). Outra importante limitação pode estar relacionada à baixa liquidez das ações 

brasileiras, notadamente daquelas que não fazem parte da carteira teórica do IBOVESPA. Por 

fim, dada a grande quantidade de missing values na base de dados do software Economatica, é 

possível que os resultados encontrados possam ter sido afetados por essa limitação.  

 

Espera-se que este estudo possa contribuir para o desenvolvimento de pesquisas futuras 

relativas ao tema gestão do capital de giro. Entende-se que novas pesquisas possam ser 

realizadas utilizando-se diferentes períodos amostrais e variando-se os critérios utilizados na 

metodologia. Além disso, sugerem-se alguns desdobramentos para futuros estudos, 

considerando os seguintes aspectos:  

 

o Dadas as diversas restrições para a obtenção de financiamentos no Brasil, muitas 

empresas têm linhas permanentes de financiamento do capital de giro. Portanto, um 

estudo similar a este poderia ser realizado em uma amostra na qual se considerariam 

essas linhas de financiamentos separadamente do montante de capital de giro em cada 

período. 

 

o Acredita-se que as ações excluídas da amostra pelo filtro de liquidez considerado neste 

estudo sejam as que mais sofram impacto da escassez e/ou excesso de capital de giro. 

Um pesquisador poderia analisar essas empresas separadamente e verificar o impacto 

do capital de giro no valor da empresa, lembrando que o valor de mercado dessas 

ações pode não ser realista e sujeito manipulações. 
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