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RESUMO 

 
Utilizando um conjunto de 596 empresas brasileiras no período de 1997-2006, esta pesquisa tem 
por objetivo analisar a presença da restrição financeira nas decisões de investimentos em 
condições de incerteza e de irreversibilidade de capital. A incerteza foi incorporada nas variáveis 
vendas e fluxo de caixa, ao implementar o movimento browniano. A irreversibilidade de capital 
foi definida pela variância da razão trabalho-capital, segundo Drakos e Goula (2006). Este 
trabalho mostrou que as diferenças observadas no comportamento do investimento das firmas 
quando a amostra é classificada em alta e baixa irreversibilidade de capital podem ser explicadas 
pela restrição financeira.  
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ABSTRACT 
Using data for 596 Brazilian firms covering the period of 1997-2006, the aim of this paper is to 
analyze the presence of financial constraint on investment’s decisions under conditions of 
irreversibility and uncertainty. The sales and cash flow variable was simulated by Brownian 
motion to consider the uncertain behavior of this variables. The degree of irreversibility is 
defined as labour-capital ratio, according to the Drakos and Goula (2006). The results indicate 
low levels of profitability in more capital-irreversible firms, and the variable cash flow act as a 
proxy for financial constraint. This study showed that the observed differences on firms’ 
investment where sample is classified by levels of irreversibility may be explained by the 
financial constraint.  
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1 Esta pesquisa tem apoio da FAPESP- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
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1. Introdução 
A irreversibilidade de capital é compreendida como todos os custos envolvidos em um 

projeto de um investimento que não podem ser recuperados caso ele não obtenha sucesso. Essa 
abordagem é muito estudada na literatura porque auxilia na determinação do impacto da incerteza 
no comportamento das decisões de investimento. Como conseqüência da irreversibilidade, as 
firmas serão mais cautelosas em suas decisões de investimento, e esse quadro é mais evidente 
quando há elevados níveis de incerteza.   

A literatura tem apresentado alguns métodos para identificar a irreversibilidade de capital 
presente nas decisões de investimento. Goel e Ram (2002) diferenciaram o nível de 
irreversibilidade entre os investimentos em P&D e os investimentos que não envolvem P&D,ou 
seja, consideraram os investimentos em P&D mais irreversíveis e os outros investimentos menos 
irreversíveis. Neste estudo, utilizando observações de nove países no período de 1981 a 1992, os 
autores compararam o efeito da incerteza nos investimentos com diferentes níveis de 
irreversibilidade. Seus resultados indicaram a presença de uma relação entre o nível de 
irreversibilidade de um investimento e o efeito da incerteza, que é, quanto maior o grau de 
irreversibilidade maior é o impacto negativo da incerteza no investimento.  

Ogawa e Suzuki (2000) consideram a irreversibilidade de capital pela atividade principal 
da firma, em que as indústrias químicas, de aço e de metais apresentam maior grau de 
irreversibilidade de capital. Dessa forma, os autores investigaram o comportamento do 
investimento sob condições de incerteza e de irreversibilidade de capital, de um conjunto de 389 
firmas japonesas durante 1970 a 1993. Suas evidências indicaram que a incerteza reduz o 
investimento e essa redução foi mais intensa na presença da irreversibilidade de capital. 

Guiso e Parigi (1999) para considerar o papel desempenhado pela irreversibilidade do 
capital nas decisões de investimentos das empresas, propuseram a construção de dois indicadores 
de irreversibilidade de capital. O objetivo da construção desses indicadores foi investigar se as 
firmas podem liquidar o capital instalado com facilidade quando a demanda for menor do que a 
prevista e se sofrerá ou não os efeitos da incerteza. A construção do primeiro indicador consistiu 
na coleta de um questionário, o qual identificou o nível de irreversibilidade da firma através da 
estimação de um modelo probit, ou seja, a probabilidade de um investimento ser irreversível. O 
segundo indicador, conforme a proposta de Shleifer e Vishny (1992), foi baseado em um grau de 
correlação cíclica das firmas dentro de uma indústria. Os autores encontraram que o papel 
desempenhado pela irreversibilidade do capital nas decisões de investimentos das empresas 
mostra-se mais claro em um ambiente de incerteza. Nessa situação, a 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.  

Esse segundo indicador de irreversibilidade de capital do trabalho de Guiso e Parigi 
(1999) também foi utilizado em estudos brasileiros. Menezes e Ferrua (2002) analisaram os 
efeitos da incerteza inflacionária e da irreversibilidade de capital nas decisões de investimento 
das firmas brasileiras. Seus resultados mostraram que no período de intensa incerteza 
inflacionária as firmas com maior irreversibilidade operaram com fortes restrições financeiras em 
suas decisões de investimento, no entanto após o Plano Real as firmas passaram a operar com 
uma menor restrição financeira.  
 Para Drakos e Goulas (2006) a irreversibilidade de capital, o poder de mercado e o 
retorno de escala são importantes determinantes na identificação da relação entre incerteza e 
investimento. Os dados utilizados referem-se a 330 firmas no período de 1987 a 2002 dos 
seguintes países: Áustria, Bélgica, Itália, França, Holanda, Alemanha, Finlândia, Espanha, 
Portugal, Suécia e Dinamarca. Os autores definiram o poder de mercado pela variável preço-
custo marginal, como proposta de Domowitz et. al. (1987). A irreversibilidade foi dada pela 
variância da razão trabalho-capital. O retorno de escala foi dado a partir das estimativas da 
função de produção log-linear de Cobb-Douglas. As variáveis dummies de poder de mercado, 
irreversibilidade de capital e retorno de escala foram construídas por seus respectivos valor da 
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mediana como ponto de corte. Ainda neste trabalho, a incerteza foi considerada em dois 
ambientes: a incerteza específica da firma, baseada na volatilidade do lucro; e a incerteza do 
mercado, baseada no desvio padrão anual do Economic Sentiment Indicator2.  Seus resultados 
mostraram que o alto poder de mercado, a alta irreversibilidade de capital e retorno de escala 
decrescente, indicando maior incerteza, reduzem a taxa do investimento. 

Esses e outros estudos têm investigado uma forma de representar a irreversibilidade de 
capital e analisar suas implicações na compreensão do comportamento das decisões de 
investimento em condições de incerteza. Entretanto, tanto na literatura internacional como na 
nacional, os estudos na área de decisões de investimento em condições de incerteza e de 
irreversibilidade de capital ignoram a presença da restrição financeira. Dessa forma, considerar o 
papel da restrição financeira na abordagem de incerteza e de irreversibilidade possibilitará novas 
contribuições para a investigação do comportamento das decisões de investimento, 
principalmente para o Brasil em que a carência de estudos é grande.  

Neste sentido, o objetivo do atual trabalho é identificar a presença da restrição financeira 
nas decisões de investimento considerando a incerteza e a irreversibilidade de capital de um 
conjunto de 596 firmas brasileiras no período de 1997 a 2006. As variáveis usadas para construir 
a proxy da incerteza são vendas e fluxo de caixa. A proxy da incerteza para vendas e fluxo de 
caixa foi computada através da implementação do movimento browniano, que é definido como 
um processo estocástico de tempo contínuo. A razão da implementação deste método deve-se ao 
movimento incerto observado nas variáveis vendas e fluxo de caixa, que satisfazem às 
propriedades do movimento browniano. A proxy para incerteza, tanto em vendas e fluxo de 
caixa, mostrou-se apropriado neste estudo já que são altamente significativas para explicar o 
investimento das firmas com alto e baixo nível de irreversibilidade de capital. 

Já a classificação das firmas pelo grau de irreversibilidade de capital, conforme sugestão 
de Drakos e Goulas (2006) foi definida pela variância da razão trabalho capital. As firmas que 
apresentaram a variância da razão trabalho capital abaixo do seu valor mediano foram 
consideradas firmas com maior irreversibilidade de capital, enquanto que as firmas com menor 
irreversibilidade de capital apresentaram a variância da razão trabalho capital acima do seu valor 
mediano. Assim este medida permite considerar o nível de irreversibilidade de capital 
considerando as firmas que apresentam maior ou menor intensidade de trabalho. 

Os resultados obtidos mostraram que os indicadores financeiros apresentados neste 
trabalho evidenciam uma falta de liquidez e uma necessidade de caixa para as firmas com maior 
irreversibilidade de capital. Essas firmas também apresentaram uma maior e estatisticamente 
distinta sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa, quando comparadas com as firmas de 
menor irreversibilidade de capital. 

Portanto, o presente estudo foi proposto de forma a trazer novas contribuições à literatura 
nacional, fornecendo resultados obtidos pela: implementação do movimento browniano para 
considerar a incerteza presente nas decisões de investimentos; e a utilização do modelo misto, 
que com ou sem uma proxy para a incerteza ainda não foi aplicado a estudos de investimento na 
economia brasileira. 

A próxima seção descreve o modelo e apresenta os dados utilizados; a seção 3 apresenta 
e discute os principais resultados econômicos; e a seção 4 conclui. 
 
2. Banco de Dados e Modelo 

Neste trabalho, a incerteza foi incorporada nas decisões de investimento considerando o 
comportamento incerto das variáveis vendas e fluxo de caixa como um movimento browniano 
com drift. O movimento browniano é definido como um processo estocástico de tempo contínuo, 
com 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, ou seja, 

                                                 
2 É um indicador que monitora a evolução econômica em diferentes setores da economia da União 
Européia 
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mudanças no processo são independentes das mudanças passadas; e as mudanças no processo 
seguem uma distribuição normal com uma variância que aumenta com o tempo.  

Nota-se que a última propriedade limita assumir que o comportamento da variável vendas 
segue um movimento browniano, pois isto implica em atribuir valores negativos para vendas. 
Assim sendo, é mais razoável considerar que as mudanças em fluxo de caixa ( FC∆ ) e logaritmo 
natural de vendas ( Vln∆ ) podem ser definidas em termos do incremento do processo de Wiener, 
como: 

lnV t zµ θ∆ = ∆ + ∆                                                                                                 (1)  

 FC t zα σ∆ = ∆ + ∆                                                                                                           (2) 

em que tz tε∆ = ∆  é o incremento do processo de Wiener, com ( )~ 0,1t Nε , µ , θ , α  e σ  são 

valores constantes, sendo as médias e os desvios-padrão de lnV∆  e de FC∆ , respectivamente. 
As medidas de incerteza para vendas e fluxo de caixa são representadas por θ  e σ , 
respectivamente. Assim substituindo o incremento do processo de Wiener nas equações acima, 
pode-se simular a trajetória das variáveis V (vendas) e FC (fluxo de caixa) através das equações 
recursivas:  

)exp()1()( tttVtV t ∆+∆−= θεµ                                                                               (3) 

tttFCtFC t ∆+∆+−= σεα)1()(                                                                               (4)                              

Essas variáveis, vendas e fluxo de caixa, como apresentadas acima foram incorporadas na 
equação do investimento. Para isso, utilizou-se uma amostra contendo informações de 596 firmas 
brasileiras no período de 1997-20063. A equação utilizada é uma versão do modelo Acelerador, 
inicialmente proposto por Jorgenson (1963): 
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em que j = 1, 2,..., 596, t = 1, 2,..., 10, ( )
jtjtjt KI 1−  é a taxa do investimento da firma, 

( )
jtjtjt KV 1−  é a variável vendas gerada em (3), ( )

jtjtjt KFC 1−  é a variável fluxo de caixa 

gerada em (4), ( )
jtjtjt KD 1−  é a variável dívida, jα  é o efeito específico de cada firma, tω  é o 

efeito temporal, jtε  é o erro. 

A escolha das variáveis independentes foi feita considerando os estudos da teoria do 
investimento na literatura4. Em especial, a variável fluxo de caixa é muito importante no modelo 
apresentado, pois além de incorporar a incerteza esta variável pode representar o efeito de 
possíveis restrições de liquidez sobre o comportamento do investimento, embora represente 
também o potencial de rentabilidade futura. 

No modelo é considerado também um efeito específico da firma jα , e um efeito 

temporal tω . Esses efeitos podem ser tratados de duas formas: como fixos ou como aleatórios. 
Quando o efeito específico da firma considera a peculiaridade das variáveis explicativas para 
cada firma e que são constantes no tempo, opta-se pelo modelo de efeito fixo. Por outro lado, 
quando o efeito específico da firma é tratado como um termo aleatório, a preferência é pelo 
modelo de efeito aleatório. 

                                                 
3 A fonte é da Gazeta Mercantil, Revista Exame- Maiores e Melhores – e foi obtida pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras do Departamento de Contabilidade da Universidade de São 
Paulo. 
4 A presença da variável dependente defasada como explicativa no modelo visa proporcionar um caráter 
dinâmico ao modelo. O quadrado da variável dependente defasada como explicativa refere-se à forma 
quadrática de ajustamentos dos custos dos estoques de capital e ao indicativo de não linearidade dos 
resíduos. A variável vendas considera o nível de produção da firma. A variável dívida busca captar os 
benefícios tributários da dívida e se uma maior alavancagem elevaria a taxa do investimento.  
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No atual estudo, o efeito específico da firma e o efeito temporal são tratados como efeitos 
fixos. Além disso, outra abordagem pode ser utilizada para analisar a equação do investimento e 
que pouco tem sido aplicado - o modelo misto. O modelo misto é caracterizado por conter em um 
mesmo modelo tanto efeitos fixos como efeitos aleatórios. A idéia em considerar as estimações 
do modelo misto é que este permitirá incorporar uma aleatoriedade nos parâmetros das variáveis 
explicativas entre as firmas, enquanto o efeito específico da firma é definido como efeito fixo.  

Como dado por Lindstrom e Bates (1988), a notação matricial do modelo misto é: 
nibZXY iiiii ...,,2,1, =++= εβ                                         (6)                                                                                                          

em que, ( )TT
n

T YYY ,...,1= é o vetor de observações da variável dependente para a firma i , iX  e 

iZ  são matrizes de variáveis independentes, ( )TT
p

T βββ ...,,1=  é o vetor de efeitos fixos com 

dimensão 1×p  (em que p é o número de parâmetros de efeito fixo), ( )TT
q

T bbb ,...,1=  é o vetor 

de efeito aleatório com dimensão 1×q  (em que q é o número de parâmetros de efeito aleatório), e 

( )TT
n

T εεε ...,,1=  é o vetor de erros aleatórios.  

No modelo misto assumi-se que ambos, o erro e o efeito aleatório, possuem distribuição 

normal com média zero e não correlacionados, sendo ( )DNbi
2,0~ σ  e ( )INi

2,0~ σε . 

Como no modelo misto tem-se interesse na predição dos efeitos aleatórios e na estimação 
dos efeitos fixos, de forma que conduza ao melhor estimador linear e ao melhor preditor linear é 

necessário que se conheça a matriz de covariância e variância de bi. Quando D2σ  são 
desconhecidos pode-se estimá-los utilizando o método de máxima verossimilhança ou de máxima 
verossimilhança restrita. Os elementos da diagonal principal dessa matriz representam a variância 
de cada efeito aleatório e os outros elementos representam a covariância entre os efeitos 
aleatórios correspondentes. Desta forma, os estimadores dos parâmetros dos efeitos considerados 
fixos e dos efeitos considerados aleatórios no modelo misto são: 

yVXXVX TT 111 )(ˆ −−−=β                                                                      (7)                                 

)ˆ(
~ˆ 1 βXyVZDb T −= −                               (8)  

onde V é a matriz de covariância de Y, TZDZIYV
~

)var( +== , e DD 2~
σ= .  

A aplicação do modelo misto na análise de decisões de investimento permitirá que os 
efeitos específicos da firma e o efeito temporal sejam considerados como efeitos fixos, e também 
permitirá considerar um efeito aleatório para refletir um comportamento individual para cada 
firma. A possibilidade de que os efeitos específicos das firmas sejam tratados como fixos refere-
se ao fato de tais efeitos estarem correlacionados com as variáveis explicativas5. Além do mais, 
adicionar um efeito aleatório para explicar a variabilidade observada entre as firmas torna-se 
mais apropriado. Nota-se que essa combinação proporcionada pelo modelo misto permite 
incorporar algum grau de incerteza, já que inclui um efeito aleatório que representa uma 
aleatoriedade entre as firmas para os parâmetros das variáveis explicativas. 
 
3. Análise Econômica             

Nesta seção são analisados os principais resultados econômicos tendo como base a 
equação do investimento apresentada em (5) e os indicadores econômicos, da amostra 
classificada por alto e baixo grau de irreversibilidade de capital. 

A tabela 1 apresenta os valores médios e os desvios padrão dos principais indicadores 
financeiros agrupados por irreversibilidade de capital. Nota-se que os valores médios das 
variáveis - investimentos, fluxo de caixa, vendas, lucro líquido e variação do capital circulante 

                                                 
5 Cabe ressaltar, que o teste de Hausman, proposto por Hausman (1978), foi utilizado para corroborar a 

escolha do modelo de efeito fixo, fornecendo o resultado 2χ = 642.31 e Prob. = 0.000, ou seja, rejeita-se a 

hipótese nula de não correlação entre o efeito específico e qualquer um dos regressores 
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líquido, todas pelo estoque de capital são maiores para as firmas com menor irreversibilidade de 
capital. Isto implica que os melhores indicadores financeiros pertencem essas firmas, pois essas 
apresentam uma maior eficiência com que utilizam seu imobilizado para gerar investimentos, 
vendas, fluxo de caixa e lucro líquido quando comparado com as firmas de maior 
irreversibilidade.  
 
Tabela 1: Características Financeiras das Firmas Agrupadas por Irreversibilidade de Capital. 

 Irreversibilidade de Capital 

Variáveis Baixa Alta 

 Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

I/Kt-1 0.192 0.888 0.122 0.626 

FC/Kt-1 0.565 1.306 0.271 0.512 

V/Kt-1 10.198 19.406 3.599 4.537 

D/Kt-1 1.069 3.483 0.602 0.796 

D/PL 0.947 8.515 0.767 4.868 

∆CCL / Kt-1 0.026 2.099 0.010 0.569 

LL /PL 0.044 0.939 0.026 1.122 

LL /K 0.408 1.273 0.169 0.498 

LL /Ativo 0.045 0.120 0.0360 0.130 

Índice Liquidez 2.602 9.310 1.877 2.244 
a As variáveis I/Kt-1, FC/Kt-1, V/Kt-1, D/Kt-1, ∆CCL / Kt-1, LL /K, são respectivamente, o investimento, o fluxo de caixa, 
vendas, dívida, variação do capital circulante líquido e lucro líquido, todos divididos pelo estoque de capital; D/PL e 
LL /PL são respectivamente, a dívida e o lucro líquido divididos pelo patrimônio líquido; e o Índice de Liquidez é a 
razão do ativo circulante pelo passivo circulante. 
b Na escolha do ponto de divisão em maior e menor grau de irreversibilidade de capital utilizou-se o valor mediano da 
variância da razão trabalho-capital 
 

A variável lucro líquido em relação ao patrimônio líquido além de apresentar um valor 
médio menor para as firmas com maior irreversibilidade de capital apresentam uma maior 
volatilidade. O menor valor médio para a variável variação do capital circulante líquido em 
relação ao estoque de capital aponta para uma maior necessidade de liquidez para as firmas mais 
irreversíveis em capital. Desta forma, a menor disponibilidade de caixa e o menor capital de giro 
das firmas com maior irreversibilidade de capital relatam a fraca posição financeira dessas 
firmas. Esse resultado é importante, pois se a estimativa do parâmetro fluxo de caixa estiver 
representando uma proxy para restrição financeira, espera-se que as firmas com maior 
irreversibilidade de capital apresentem uma maior sensibilidade do investimento ao fluxo de 
caixa. 

A tabela 2 apresenta as estimativas dos parâmetros da equação do investimento (5) para 
os grupos de maior e menor irreversibilidade de capital. A análise dos resultados foi concentrada 
no método de variável instrumental e no modelo misto. A justificativa pela preferência desses 
modelos deve-se ao fato de que o método de variável instrumental considera o problema de 
endogeneidade que surge em função da presença da variável dependente defasada como 
explicativa6. Do mesmo modo, para evitar o problema da endogeneidade o modelo misto 
considerou as variáveis instrumentais em sua estimação. 
 
 
 

                                                 
6 Neste estudo foi considerado como instrumento a própria variável endógena defasada em um período 
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Tabela 2: Estimação dos parâmetros.  

Irreversibilidade de Capital 

Baixa  Alta  Variáveis 

E.F VI Misto E.F VI Misto 

(I/Kt-1)t-1 
-0.140*** 

(0.036) 
-0.064 
(0.262) 

-0.004 
(0.014) 

-0.048 
(0.032) 

-0.109 
(0.224) 

0.004 
(0.031) 

(I/Kt-1)
2

t-1 
0.005 
(0.004) 

0.041 
(0.045) 

-0.003 
(0.002) 

0.001 
(0.006) 

0.047 
(0.046) 

-0.005 
(0.005) 

(V/Kt-1)t 
0.014*** 
(0.001) 

0.017*** 
(0.003) 

0.017*** 
(0.002) 

0.075*** 
(0.005) 

0.076*** 
(0.009) 

0.076*** 
(0.005) 

(FC/Kt-1)t 
0.021** 
(0.008) 

0.027*** 
(0.010) 

0.026*** 
(0.007) 

0.093*** 
(0.013) 

0.100*** 
(0.015) 

0.101*** 
(0.013) 

(D/Kt-1)t 
0.044*** 
(0.007) 

0.050*** 
(0.009) 

0.041*** 
(0.007) 

0.243*** 
(0.019) 

0.261*** 
(0.026) 

0.230*** 
(0.020) 

2R   0.165 0.140 0.278 0.202 0.203 0.335 

2σ  0.770 0.831 0.622 0.505 0.521 0.260 
a Os símbolos *, ** e *** significam os níveis de significância 10%, 5% e 1%, respectivamente. Os valores entre 
parênteses são os erros padrão. 
 
 As variáveis vendas e fluxo de caixa, como apresentadas em (3) e (4), são 
estatisticamente significativas para explicar as decisões de investimento das firmas, tanto para um 
alto como para um baixo grau de irreversibilidade de capital. O valor da estimativa da proxy para 
variável vendas é positiva e maior para as firmas com maior irreversibilidade de capital, enquanto 
seu valor é de 0.076, para as firmas com menor irreversibilidade seu valor é de 0.017, mostrando 
que essas firmas dependem mais de vendas pelo estoque de capital.  

 A proxy para fluxo de caixa também mostrou-se positiva e maior para as firmas com 
maior irreversibilidade de capital, com uma diferença de quase quatro vezes. Esta maior 
sensibilidade do investimento em relação ao fluxo de caixa observada nas firmas mais 
irreversíveis em capital juntamente com sua baixa rentabilidade pode estar indicando uma maior 
restrição financeira para essas firmas. Esses resultados são similares aos resultados de Hsiao e 
Tahmiscioglu (1997), em que as firmas de alta intensidade de capital apresentaram maiores 
valores para o coeficiente da variável fluxo de caixa devido à presença de elevados custos fixos, 
uma estrutura de propriedade mais diversificada, elevando os custos de agência. 

A variável dívida além de estatisticamente significativa entre os grupos, também 
apresentou comportamento distinto. Os resultados mostram que a estimativa do coeficiente da 
variável divida é bem maior para as firmas com maior irreversibilidade de capital. Isto implica 
em uma maior dependência de fontes externas para essas firmas realizarem seus investimentos, o 
que é razoável já que essas firmas apresentaram uma baixa liquidez. 

Embora observado que o comportamento do coeficiente da proxy de fluxo de caixa difere 
entre os grupos, não se pode afirmar a priori que essa diferença é estatisticamente significativa. 
Para tanto, utilizou-se uma variável dummy de inclinação para fluxo de caixa em cada um dos 
grupos. As estimações mostraram que o coeficiente da variável fluxo de caixa é estatisticamente 
distinta para as firmas classificadas por irreversibilidade de capital.  
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Tabela 3: Estimação com dummies de Inclinação 

Irreversibilidade de Capital 
Variáveis 

E.F VI Misto 

(I/Kt-1)t-1 -0.128*** 

(0.024) 
0.047    
(0.191) 

-0.012    
(0.014) 

(I/Kt-1)
2

t-1 0.005    
(0.003) 

0.037    
(0.033) 

-0.003    
(0.002) 

(V/Kt-1)t 0.017*** 

(0.001) 
0.022*** 

(0.002) 
0.019*** 

(0.001) 

(FC/Kt-1)t 0.018**   

(0.007) 
0.096*** 

(0.020) 
0.026*** 

(0.006) 

(D/Kt-1)t 0.053*** 

(0.006) 
0.062*** 

(0.008) 
0.052*** 

(0.006) 

Dummy de Inclinação 0.067*** 

(0.018) 
0.070*** 

(0.022) 
0.054*** 

(0.014) 
2R  0.182 0.145 0.296 
2σ  0.663 0.723 0.456 

a Os símbolos *, ** e *** significam os níveis de significância 10%, 5% e 1%, respectivamente. Os valores entre 
parênteses são os erros padrão. 
 

Portanto, a análise do comportamento do investimento em condições de incerteza 
apresenta evidências de que as firmas com maior irreversibilidade de capital podem estar 
operando com restrição financeira em suas decisões de investimento. Como apontado no trabalho 
de Hsiao e Tahmiscioglu (1997), as firmas mais intensivas em capital tendem a ser mais restritas 
financeiramente. Essas firmas possuem uma maior dependência no mercado de capital do que as 
firmas menos intensivas devido a sua escala de investimento, além de apresentarem uma 
lucratividade menor devido seus altos custos fixos. 

 
4. Conclusão 

Este trabalho procurou investigar a presença de restrição financeira nas decisões de 
investimento de firmas brasileiras. Para encontrar as estimativas dos parâmetros da equação do 
investimento utilizou-se o método de variável instrumental, o modelo de efeito fixo e o modelo 
misto. A abordagem do modelo misto não ignorou as diferenças entre as decisões de 
investimento das firmas, proporcionando melhores conclusões a respeito do impacto das 
variáveis nos investimentos da firmas. A incerteza nas variáveis vendas e fluxo de caixa foi 
considerada em todas as estimações, apresentando-se estatisticamente significativas para explicar 
o investimento.  

Os resultados das estimações da equação do investimento e os valores médios dos 
indicadores financeiros apresentados neste trabalho mostraram que as firmas com maior 
irreversibilidade de capital estão sujeitas a restrições financeiras. O baixo índice de lucratividade, 
e a maior e estatisticamente distinta sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa dessas firmas 
indicam que a variável fluxo de caixa não estaria sujeita à crítica de que poderia estar 
representando a lucratividade futura.  
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