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RESUMO 
Esta pesquisa tem por objetivo analisar o comportamento das decisões de investimentos 

em condições de incerteza de um conjunto de empresas brasileiras. A análise econométrica do 
investimento foi realizada considerando informações dispostas na forma de dados longitudinais 
de 331 empresas no período de 1997-2006 e a amostra classificada por intensidade de capital e 
tamanho. Este estudo introduziu componentes específicos para cada firma e efeitos temporais nas 
estimações do modelo de efeito fixo e variável instrumental. A inovação do atual estudo é a 
incorporação da incerteza nas decisões de investimento das firmas brasileiras proporcionando 
assim importantes conclusões a respeito da teoria das decisões de investimento empresarial.  
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ABSTRACT 
The aim of this research is to analyze the behavior of investment’s decisions in 

conditions of uncertainty in Brazilian companies groups. Some econometrics analyzes of the 
investment were carried out considering the information in longitudinal data of 331 companies 
from 1996-2006 and these samples classified by capital intensity and size. This paper introduced 
specific components for each firm and temporary effects in estimation for fixed effects methods 
and Instrumental Variable. The innovation of the current study is the incorporation of uncertainty 
in the investment decisions of the Brazilian companies, thus providing important conclusions 
about the theory of the decisions of managerial investment. 
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1. Introdução 
Teorias recentes desenvolveram relatos sobre a importância da análise da incerteza no 

processo de decisão de investimento. Isto tem estimulado o crescimento da literatura empírica 
que analisa incerteza aplicada a uma variedade de métodos e uma medida proxy da incerteza. 

Existe uma escassez de estudos no Brasil sobre a análise de investimento em incerteza, 
apesar da literatura reconhecer a sensibilidade nas decisões de investimento e a alta incerteza 
presente na demanda. Neste sentido, esse estudo procura contribuir para o melhor entendimento 
do complexo processo decisório do investimento da firma considerando a incerteza presente na 
demanda. Como a variável vendas é demanda e a variável fluxo de caixa é derivada da demanda, 
o estudo propõe o método do movimento Browniano para simular a incerteza presente em 
demanda através das  variáveis vendas e fluxo de caixa. 

Contudo, este estudo colabora com o melhor entendimento do papel das variáveis 
financeiras, analisando a presença de restrição financeira no comportamento do investimento da 
firma incorporando a incerteza nas variáveis vendas e fluxo de caixa. A identificação e a 
compreensão dos fatores que influenciam e restringem as decisões de investimento torna-se de 
grande relevância, principalmente para economias em desenvolvimento como o Brasil.  

Neste estudo foi usado dados em painel balanceado de um conjunto de 331 firmas 
brasileiras no período de 1997 a 2006, e para as estimações do modelo de efeito fixo e variável 
instrumental (VI) as firmas foram classificadas por intensidade de capital e tamanho.  

Este estudo está estruturado da seguinte maneira, inicialmente apresenta-se uma revisão 
bibliográfica da análise do investimento sobre incerteza na seção 2. A seção 3 descreve o banco 
de dados e o modelo teórico. A seção 4 apresenta uma breve explicação da construção da medida 
de incerteza. A seção 5 apresenta os resultados da análise econométrica. Por fim a argumentação 
da conclusão está na seção 6. 
 
2. Investimento e Incerteza: Uma Revisão Bibliográfica 

A relação entre incerteza e decisões de investimentos tem atraído uma série de pesquisas 
recentes usando dados de firmas. Renovado interesse no papel da incerteza tem-se originado da 
literatura de opções reais, cuja característica está relacionada à opção de realizar ou adiar o 
empreendimento de um projeto até que mais informações estejam disponíveis e possam ser 
avaliadas. A existência de uma opção proporciona um valor para esta opção de espera, a qual será 
maior para maiores níveis de incerteza, fazendo com que o investimento seja adiado para altos 
níveis de incerteza. Investigando o comportamento ótimo do investimento em um ambiente de 
incerteza, Abel (1983) obtém resultados em que elevados níveis de incerteza poderiam estar 
associados a maiores investimentos para um modelo no contexto de q de Tobin, em que o custo 
de ajustamento é considerado linear. Caballero (1991) mostra que os resultados dependem da 
natureza da função receita líquida e do custo de ajustamento da firma. Para o autor, a interação 
entre a assimetria dos custos de ajustamento e a competição imperfeita é que caracterizaria a 
configuração encontrada entre investimento e incerteza. Na presença de competição imperfeita, a 
relação entre investimento e incerteza seria negativa à medida que o grau de assimetria dos custos 
de ajustamento aumentasse. Por outro lado, na presença de custo de ajustamento simétrico, a 
relação entre investimento e incerteza enfraquece e eventualmente apresenta-se negativa.   

Analisando o comportamento do investimento em condições de irreversibilidade e 
incerteza na acumulação de capital, Abel e Eberly (1994) encontraram resultados ambíguos do 
efeito de elevados níveis de incerteza sobre o nível de acumulação de capital da firma. Mesmo na 
presença de irreversibilidade de capital uma firma poderia ter maiores ou menores níveis de 
estoque de capital esperado. Semelhante resultado é encontrado quando comparado com firmas 
em que o capital é totalmente reversível. Da mesma forma, um aumento da incerteza poderia 
aumentar ou diminuir o estoque de capital esperado das firmas sob irreversibilidade do capital ou 
firmas com capital totalmente reversível.  

Estudando a dinâmica do investimento em condições de incerteza, Bloom et. al. (2001) 
usando dados em painel de firmas britânicas e uma medida de incerteza, baseada no retorno do 
mercado de ações das firmas, obtém um resultado em que elevados níveis de incerteza estariam 
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associados a baixo ajustamento do estoque de capital, em especial, responderiam menos a 
choques de demanda sobre o investimento. 

A grande dificuldade de trabalhos empíricos que procuram analisar o comportamento do 
investimento da firma tem sido encontrar uma variável que possa representar o conceito de 
incerteza. O problema definido pela função objetivo da firma é essencialmente um problema 
relacionado a melhor escolha da seqüência de fluxos de caixa aleatórios. Neste caso, o impacto 
da incerteza sobre as decisões de investimento da firma pode ocorrer em relação aos preços dos 
bens de capital, aos retornos esperados, as taxas de desconto e as demandas. De uma forma geral, 
uma firma irá aumentar seus investimentos em resposta à incerteza da demanda se elevados 
lucros são esperados. Diversos autores têm fundamentado seus estudos em medidas de incerteza 
baseadas na volatilidade do retorno do mercado de ações. No entanto, críticas quanto à utilização 
dessa variável apontam que ela poderia estar exposta a um excesso de volatilidade, 
principalmente porque, os preços poderiam estar sujeitos a comportamentos irracionais, bolhas 
especulativas, boatos e outros fatos que não estariam relacionados aos fundamentos econômicos. 

Investigando o efeito da incerteza sobre as decisões de firmas italianas, Guiso e Parigi 
(1999) encontraram que o impacto da incerteza pode apresentar resultados ambíguos dependendo 
das suposições feitas sobre a tecnologia de produção, da competição no mercado de produtos, da 
forma de ajustamento de custos e do comportamento dos gestores da empresa. No entanto, o 
papel desempenhado pela irreversibilidade do capital nas decisões de investimentos das empresas 
mostra-se mais claro em um ambiente de incerteza. Nesta situação, irreversibilidade aumenta o 
valor da opção de espera relativo à incerteza e adia as decisões de investimentos, já que a 
irreversibilidade do investimento provoca um custo de oportunidade devido à presença de uma 
opção de investir no futuro. O custo de oportunidade aumenta com a incerteza e ocasiona uma 
redução do investimento presente. 

A relação negativa entre incerteza e investimento é mais forte para firmas que apresentam 
uma reduzida elasticidade preço da demanda. Da mesma forma, quanto maior a incerteza 
percebida pelos agentes, menor a resposta derivada de aumentos na demanda futura. Por outro 
lado, o resultado da relação negativa entre investimento e incerteza não pode ser representado por 
restrições de liquidez, ou seja, quando medidas de racionamento de crédito são utilizadas para 
controlar o acesso ao crédito, o efeito da incerteza sobre o investimento é reduzido. No entanto, a 
resposta do investimento ao fluxo de caixa mostrou-se maior para firmas com elevada 
irreversibilidade de capital. Apesar das firmas com maior grau de irreversibilidade mostrar maior 
dependência de recursos internos em suas decisões de investimentos, as diferenças no efeito da 
incerteza sobre os dois grupos de firmas - alto e baixo grau de irreversibilidade - não puderam ser 
explicadas pelo diferencial no acesso ao mercado de crédito. 

Além do papel da liquidez sobre as decisões de investimento, Boyle e Guthrie (2003) 
consideram o papel da incerteza, já que projetos de investimentos apresentam um valor futuro 
incerto e um custo de irreversibilidade. A idéia é que maiores saldos de caixa reduziriam o grau 
de restrição financeira da firma sobre investimentos presentes, mas também poderiam provocar 
menores riscos associados à espera, aumentando assim o custo de oportunidade do investimento 
corrente. Segundo os autores, enquanto o primeiro efeito estimula novos investimentos, o 
segundo age no sentido oposto. Como o risco associado à espera de se investir é maior para 
firmas com baixa disponibilidade de caixa, aumento no fluxo de caixa pode ter um efeito positivo 
maior sobre o investimento em empresas com maior liquidez. 

A incerteza e a irreversibilidade têm sido alvos de muitas pesquisas devido às grandes 
mudanças no comportamento das decisões de investimento.  Muitas sugestões têm sido feitas 
para avaliar tais efeitos e para mostrar como estão relacionados com o investimento. Baseando-se 
em pesquisas anteriores, não é possível afirmar que existe uma relação negativa ou não, antes de 
observar quais fatores financeiros estão afetando o comportamento do investimento. 

Assim, a literatura econômica reconhece que a decisão de investir é sensível em relação à 
incerteza e à irreversibilidade. Nesse sentido, o atual trabalho propõe-se analisar o 
comportamento do investimento da firma considerando condições de incerteza. A utilização de 
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dados longitudinais com informações financeiras é fundamental para que se possam identificar os 
principais efeitos da incerteza no comportamento das decisões de investimento da firma. 

Dentro deste contexto, a utilização de grandes amostras com longos períodos de tempo, 
juntamente com uma metodologia apropriada para considerar a incerteza nas decisões de 
investimento é de fundamental importância para se obter conclusões mais contundentes e 
robustas sobre os determinantes de investimentos da firma. 

No Brasil poucos estudos tratam da relação entre investimento e restrição financeira. 
Esses estudos são mais escassos quando se trata da incerteza presente nas decisões de 
investimento. O único trabalho encontrado foi realizado por Menezes F. e Ferrua N (2002) neste 
estudo eles usaram um conjunto de 559 firmas brasileiras dividida em dois períodos, um de 1986 
a 1993 para capturar as incertezas do processo inflacionário, e outro de 1994 a 1997 período pelo 
qual a inflação teve menor oscilação, usando o critério de classificação das firma por grau de 
irreversibilidade como Guiso e Parigi (1999). Os autores concluíram que as firmas com maior 
grau de irreversibilidade exigem um maior retorno nos investimentos.  

 
3. Banco de Dados e Modelo 

 As informações coletadas para a análise do comportamento do investimento são de um 
conjunto de dados de 331 empresas no período de 1997-2006, que tem como fonte as 500 
maiores e melhores da Gazeta Mercantil. Revista Exame- Maiores e Melhores - e foi obtido pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras do Departamento de 
Contabilidade da Universidade de São Paulo (http://www.fipecafi.com.br/exame/indica.asp). 

O modelo utilizado é uma versão do modelo de Acelerador, inicialmente proposto por 
Jorgenson (1963), e procura explicar as decisões de investimento em um ambiente de incerteza:  
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onde, t  é ano, j  é a firma, jtI   é o investimento da firma, 1−jtK  é o estoque de capital; 

jα  é o efeito especifico de cada firma, tϖ  é o efeito temporal, V  é a variável vendas, FC  é a 

variável fluxo de caixa,  FIN  é a variável dívida e nε  é o erro. 

A escolha das variáveis foi feita considerando os estudos da teoria do investimento na 
literatura. A variável fluxo de caixa deve-se ao efeito de possíveis restrições financeiras sobre o 
comportamento do investimento. A variável venda considera o nível de produção. A variável 
dívida busca captar se uma maior alavancagem elevaria o valor da firma. A presença da variável 
dependente defasada como explicativa no modelo é para proporcionar um caráter dinâmico ao 
modelo. A variável quadrática deve-se ao indicativo de não linearidade dos resíduos e a forma 
quadrática de ajustamento de custos. A divisão das variáveis pelo estoque de capital tem a 
finalidade de medir o investimento em taxa, como na grande maioria dos estudos sobre o 
investimento. 

A introdução de um componente de efeito temporal verifica se as decisões de 
investimentos variam ao longo do tempo, por exemplo, fatores macroeconômicos que durante o 
tempo não são quantificados. A utilização de um efeito específico da firma consiste em 
considerar as características individuais da firma, tornando a amostra mais homogênea.  

 A estimação usando dados em painel permite que a heterocedasticidade seja corrigida 
por agrupamentos como intensidade de capital e tamanho da firma. A classificação das firmas por 
tamanho ocorreu segundo critério do BNDES, onde as firmas de grande porte apresentam sua 
receita bruta anual superior a sessenta milhões de reais, e esta amostra contém apenas firmas de 
médio e grande porte. A intensidade de capital foi definida pela relação capital/produto, dividindo 
o grupo entre baixa e alta intensidade de capital usando o ponto de corte proposto por Hsiao & 
Tahmiscioglu (1997), que é definido pelo coeficiente de liquidez contra os valores médios de 
intensidade de capital de cada firma. 
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Figura 1: Diagrama de Dispersão. 
 
 
A figura 1 apresenta o gráfico de dispersão para diferenciar o agrupamento de baixa e alta 

intensidade de capital, por análise visual teve o ponto de corte de 0.25, ou seja, firmas com 
valores inferiores ao ponto de corte formam o grupo com baixa intensidade de capital, e para 
firmas com valores superiores ao ponto de corte formam o grupo com alta intensidade de capital. 
Para uma melhor análise da inferência dos resultados, a amostra também foi dividida pelo ponto 
de corte igual a 0.20 e 0.30. Não foi verificada nenhuma alteração nos resultados. O teste de 
Chow foi usado, pois este determina se coeficientes estimados nos modelos de regressão são 
iguais. O resultado deste teste é F(6, 2967) = 46.14 e Prob > F = 0.0000, ou seja, rejeitando a 
hipótese nula de que os coeficientes dos grupos são iguais. 

 
4. Decisões de Investimentos da Firma: Uma abordagem de Incerteza 

Esta seção apresenta como foi incorporada a incerteza no modelo proposto em (1), tendo 
como objetivo verificar a presença da incerteza nas decisões de investimento da firma. 

Neste artigo, para a análise do comportamento das decisões de investimento, a incerteza 
do modelo será incorporada nas variáveis vendas e fluxo de caixa considerando que tais variáveis 
seguem um Movimento Browniano, definido como um processo estocástico de tempo contínuo 
devido a três importantes propriedades: é um processo de Markov, ou seja, as informações 
passadas e outros tipos de informações não influenciam a estimação futura do processo sendo 
importante para esta previsão somente a informação atual; possui incrementos independentes, isto 
é, mudanças no processo são independentes das mudanças passadas; e as mudanças nos processo 
possuem distribuição normal com uma variância que aumenta com o tempo. 

Como proposto por Dixit e Pindyck (1994) não é razoável assumir que a variável vendas 
satisfaça a ultima propriedade, já que esta não assume o valor negativo, sendo assim coerente 
assumir que mudanças no logaritmo de vendas possui distribuição normal  

Neste sentido, a suposição é de que as mudanças no logaritmo de vendas e as mudanças 
no fluxo de caixa seguem um Movimento Browniano com drift, ou seja, as variáveis podem ser 
definidas em termos do incremento do processo de Wiener dz , como a seguir: 

 
dzdtVd σµ +=log                                                                                                         (2) 

dzdtdFC θα +=                                                                                                             (3) 
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onde µ  é a média e σ  é o desvio padrão de Vd log , e são valores constantes 
representando respectivamente, a taxa esperada do retorno e a incerteza sobre o logaritmo das 
vendas futura, e  α  é a média e θ  é o desvio padrão de dFC , cada um representando a taxa 
esperada do retorno e a incerteza do fluxo de caixa.  O incremento de Wiener é definido como: 

 

dtdz tε=                                                                                                                        (4) 

 
onde ε  é uma normal padrão, não possui correlação serial, e dt  é um intervalo de 

tempo. 
Substituindo a equação (4) nas equações (2) e (3) pode-se simular a trajetória das 

variáveis V  (vendas) e FC  (fluxo de caixa) pelo algoritmo: 
 

dtdttVtV tσεµ ++−= )1(log)(log                                                                      (5) 

     )exp()1()( dtdttVtV tσεµ +−=  

dtdttFCtFC tθεα ++−= )1()(                                                                                (6) 

 
Desta forma, o presente trabalho incorpora a incerteza para considerar presença de 

restrição financeira nas decisões de investimento através da simulação das variáveis vendas e 
fluxo de caixa usando o algoritmo (5) e (6).  
 
5. Análise Econômica  

Com o objetivo de atender as especificações acima, esta seção contém as características 
das firmas e os resultados da estimação dos parâmetros do modelo de efeito fixo e variável 
instrumental, agrupando a amostra por intensidade de capital e tamanho. A escolha entre o 
modelo de efeito fixo pareceu ser a apropriada após análise do teste de Hausman que obteve o 

resultado, 2χ = 243.86 e Prob. =0.0000, ou seja, rejeita-se a hipótese nula de não autocorrelação.  
A tabela 1 apresenta os valores médios e o desvio - padrão dos principais indicadores 

financeiros, a fim de fornecer uma evidência adicional para as estimações dos diferentes modelos 
da equação (1) e a presença da restrição financeira. Nota-se que a maioria dos valores médios dos 
indicadores financeiros são melhores para as firmas menos intensas em capital. Quando 
analisando as características das firmas pelo seu tamanho nota-se que as maiores firmas 
apresentam os melhores indicadores, pois estas investem, vendem e se endividam em média mais 
do que as firmas menores. 

A variável investimento por estoque de capital não apresenta diferença entre as firmas de 
menor e maior intensidade de capital, porém na classificação por tamanho as firmas grandes 
investem um pouco mais do que as firmas de médio porte.  

O variável lucro líquido em relação ao patrimônio líquido das firmas mais intensas em 
capital é quase a metade da rentabilidade das firmas de baixa intensidade, além de apresentarem 
uma volatilidade maior. O indicativo de uma maior necessidade de liquidez para as firmas mais 
intensivas em capital também pode ser verificado no baixo valor médio da variável capital 
circulante líquido em relação ao estoque de capital. 

Para as firmas classificadas por tamanho, nota-se que as variáveis de liquidez 
apresentam-se com valores médios maiores para as grandes firmas do que as médias. A única 
variável de liquidez que não apresenta o mesmo comportamento é o capital circulante líquido por 
estoque de capital.  
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Tabela 1: Características das firmas por agrupamento. 

 
A tabela 2 apresenta as estimações do modelo de efeito fixo e variável instrumental da 

equação (1) incorporando a incerteza nas variáveis vendas e fluxo de caixa conforme descrito na 
seção 4. Na análise econômica serão usados os resultados do último modelo, pois o modelo de 
variável instrumental é utilizado para contornar o problema de endogeneidade, o qual surge em 
função da presença da variável dependente defasada como explicativa. Neste modelo foram 

considerados como instrumentos as variáveis 21 )/( −− ttKI  e 2
21 )/( −− ttKI  respectivamente das 

variáveis 11 )/( −− ttKI  e 2
11 )/( −− ttKI ,como proposto por Anderson & Hsiao (1982). 

O coeficiente da variável desafada ao quadrado, 2
11)/( −− ttKI , e o coeficiente da variável 

vendas para as firmas classificadas por intensidade de capital e por tamanho são não 
estatisticamente significativo para explicar a taxa de investimento. 

A variável fluxo de caixa como razão do estoque de capital (FC/Kt-1) é estatisticamente 
significativa para as firmas classificadas como alta e baixa intensidade de capital, e na 
classificação das firmas por tamanho a variável é significativa somente para as firmas grandes. O 
coeficiente das firmas de alta intensidade de capital é superior das firmas de baixa intensidade, 
indicando uma maior sensibilidade do investimento em relação ao fluxo de caixa dessas firmas.  

O parâmetro da variável dívida em relação ao estoque de capital, (FIN/Kt-1) apresentou-se 
estatisticamente significativo, sendo o coeficiente das firmas de alta intensidade maior, mais de 

Intensidade de Capital Tamanho da Firma 

Baixa Alta Médio Grande Variáveis 

Média D.P Média D.P Média D.P Média D.P 

Investimento/estoque 
de capital 

0.1618 0.680 0.1610 0.725 0.130 0.681 0.157 0.66 

Fluxo de caixa/estoque 
de capital 

0.676 1.412 0.309 0.518 0.315 0.522 0.447 0.89 

Vendas/estoque de 
capital 

11.736 11.366 2.551 1.996 5.260 6.946 6.052 7.39 

Dívida/estoque de 
capital 

0.981 1.855 0.628 0.902 0.538 0.723 0.809 1.38 

Dívida/ativo total 0.123 0.120 0.221 0.219 0.166 0.183 0.187 0.19 

Dívida/patrimônio 
líquido 

0.475 1.364 0.841 5.209 0.609 1.890 0.776 4.87 

CCL/estoque de capital 0.041 1.111 0.004 0.552 -0.003 0.506 0.029 0.78 

Lucro líquido/estoque 
de capital 

0.521 1.387 0.192 0.499 0.194 0.509 0.315 0.87 

Lucro 
líquido/patrimônio 

Líquido 
0.081 0.646 0.045 0.954 0.017 0.549 0.023 1.71 

Lucro Líquido/Ativo 
total 

0.062 0.095 0.047 0.127 0.038 0.107 0.055 0.12 

Índice de liquidez 2.070 1.660 1.930 1.797 2.347 2.284 1.888 1.56 

Número de firmas 126 126 205 205 65 65 266 266 
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três vezes, do que das firmas menos intensivas em capital. Já a variável dívida, das firmas 
agrupadas por tamanho, é maior e mais significativa para as firmas consideradas menores. 

 
Tabela 2: Parâmetros estimados pelo método do efeito fixo e Variável Instrumental, considerando 
a incerteza do ambiente 

 Intensidade de Capital Tamanho 
 Baixa Alta Médio Grande 

 
Efeito 
Fixo 

VI 
Efeito 
Fixo 

VI 
Efeito 
Fixo 

VI 
Efeito 
Fixo 

VI 

11 )/( −− ttKI  -0.14**   
(0.059)   

-
0.158**   
(0.065)    

- 
0.109**  
(0.045)   

-
0.147***    
(0.048)    

-0.048   
(0.090)   

-0.050   
(0.10)    

-
0.148***   
(0.04)    

-
0.191***   
(0.042)    

2
11 )/( −− ttKI  0.005    

(0.012)   
0.008   

(0.013)  
0.010   

(0.009)    
0.014   

(0.009)    
-0.007    
(0.018)   

-0.009   
(0.019)   

0.013   
(0.008)     

0.020**   
(0.008)    

( )
tjtKV ,1−  0.0008 

(0.001)    
0.0001   
(0.001)    

0.0003 
(0.001)    

0.0003   
(0.001)    

-0.001   
(0.008)   

-0.003   
(0.009)    

0.0001   
(0.0009)     

0.0001  
(0.0009)  

( )
tjtKFC ,1−  0.022*   

(0.011)    
0.030**   
(0.012)    

0.106***  
(0.017)    

0.071***   
(0.022)     

0.024   
(0.049)     

0.021   
(0.056) 

0.041**   
(0.008)     

0.038***   
(0.009)    

( )
tjtKFIN ,1−  0.115***   

(0.014)    
0.117***   
(0.015)    

0.340***   
(0.021)   

0.379***   
(0.024)   

0.329***   
(0.059)    

0.408***    
(0.069)     

0.184***   
(0.012)    

0.184***   
(0.013)   

Nº de observ. 1134 1008 1845 1640 576 512 2403 2136 
2R  0.322 0.323 0.300 0.305 0.299 0.252 0.291 0.2692 
2σ  0.148 0.161 0.193 0.203 0.204 0.153 0.187 0.105 

*** Significativo a 1% 
** Significativo a 5% 
* Significativo a 10% 
Os valores entre parênteses são os erros padrões 
Foi estimado os coeficientes pelo método GMM, porém o testes de Sargan inviabilizou os instrumento. O 

resultado de teste de Sargan para a classificação por intensidade de capital apresentou uma estatística 2χ = 

208.23 e Prob. > 0.000 para as firmas menos intensas e 2χ =438.42 e Prob. > 0.000 para as firmas mais 

intensas, e para a classificação por tamanho apresentou uma estatística 2χ = 138.91 e Prob. > 0.000 nas  

firmas menores e 2χ = 776.01 e Prob. > 0.000 nas grandes firmas 

 
A fim de verificar se o coeficiente do fluxo de caixa é estatisticamente distinto das firmas 

classificadas por intensidade de capital, usou-se uma dummy de interação, confirmando que esta 
diferença é estatisticamente significativa. 

 
6. Conclusões  

Este trabalho procurou investigar a presença de restrição financeira nas decisões de 
investimento de um conjunto de 331 firmas brasileiras, incorporando a incerteza presente na 
demanda através das variáveis vendas e fluxo de caixa, classificando as firmas por intensidade de 
capital e tamanho.  

O principal resultado econômico indica que as firmas mais intensas em capital sofrem 
restrições de liquidez. O baixo índice de lucratividade dessas firmas indica que a variável fluxo 
de caixa não estaria sujeita a crítica de que poderia estar representando uma lucratividade futura. 

Este resultado atende às expectativas teóricas, já que firmas com alta intensidade de 
capital tendem a apresentar baixa rentabilidade devido à presença de elevados custos fixos, além 
da presença de uma estrutura de propriedade mais diversificada, elevando os custos de agência, 
conforme evidências apontadas nos estudos de Schiantarelli e Devereux (1990), Hsiao e 
Tahmisciolglu (1997). Por outro lado, o menor coeficiente do fluxo de caixa para as firmas de 
baixa intensidade de capital deve-se a maior proporção dos lucros retidos, indicando que tais 
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firmas são menos restritas financeiramente que as firmas mais intensivas em capital. Deve-se 
considerar também que estas firmas podem apresentar menores custos de agência, já que 
freqüentemente apresentam uma estrutura de propriedade mais concentrada, reduzindo assim o 
conflito de interesses entre os gestores e os acionistas. 

A classificação por tamanho pode apresentar alguma ambigüidade, pois pode estar 
misturando firmas com diferentes maturidades e setores. Apesar do parâmetro do fluxo de caixa 
das firmas grandes serem estatisticamente significativo, não se pode afirmar que sejam restritas 
financeiramente. Neste caso, a variável fluxo de caixa em relação ao estoque de capital poderia 
estar atuando como uma proxy da lucratividade futura, impedindo assim de se afirmar que tais 
firmas sejam restritas financeiramente. 

O coeficiente da variável dívida em relação ao estoque de capital apresentou-se 
estatisticamente significante para todos os grupos de firmas, indicando que o acesso a fontes 
externas exerce um papel importante nas decisões de investimentos das firmas, com uma maior 
sensibilidade para as firmas classificadas como médias e mais intensivas em capital. 
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