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RESUMO 

Este artigo foca no dark side da governança corporativa com relação ao valor do caixa. 

Especificamente, pretende-se verificar se aumentos da governança podem diminuir o valor do 

caixa das empresas. Argumentamos que a governança é uma espada de dois gumes pois, 

embora  diminua custos de transação para financiamentos, pode impedir que o gestor invista 

em projetos de maior risco, o que pode diminuir o valor do caixa da firma (investimentos 

conservadores). Para conduzir esse estudo, faz-se necessário um evento exógeno que impacte 

diretamente na governança corporativa e que possibilite a separação em grupo de tratamento, 

sujeitas aos efeitos do evento, e controle, não sujeitas aos efeitos do evento. A Sarbanes-Oxley 

será utilizada como um choque exógeno no nível de governança coorporativa de empresas 

brasileiras com ADR’s 2 e 3 (grupo de tratamento) e ADR’s 1 e 144ª (grupo de controle). 

Espera-se que aumentos no nível de governança para empresa com alto monitoramento geram 

queda na precificação do caixa pelos acionistas, contribuindo com avanços nos estudos sobre o 

dark side da governança corporativa. 
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1. INTRODUÇÃO 

São boas as razões para validar o impacto positivo do aperfeiçoamento da governança 

corporativa no valor da empresa. Vários autores dedicaram seu tempo para demonstrar tais 

benefícios, dentre esses, Diamond e Verrecchia (1991) e Leuz e Verrecchia (2000) constataram 

empiricamente que a divulgação pública reduz a assimetria de informação e consequentemente 

o custo de capital, especialmente, Funchal e Monte-Mor (2016) observaram sobre o aspecto do 

custo da dívida e também encontraram resultados que o custo da dívida tende a ser menor e o 

montante contratado maior quando há um aumento nos mecanismos de governança, 

especialmente, diminuindo a assimetria de informação entre empresa e credores. 

Alguns estudos, entretanto, sugerem que melhoria na estrutura de governança 

coorporativa pode ter efeitos negativos no valor para os acionistas. Leuz e Wysock (2008) 

revisita essa literatura que traz como principais prejuízos, quanto ao excesso de divulgação de 

informação, agravamento de problemas de agência e custos indiretos de rivalidade 

(Wagenhofer; 1990; Feltham et al., 1992; Hayes & Lundholm, 1996), além disso os próprios 

custos contábeis com a divulgação (Hermalin & Weisbach, 2012). Hermalin e Weisbach (2012) 

argumentam que melhores regimes de divulgação podem agravar problemas de agência e custos 

relacionados, inclusive remuneração dos executivos. Os autores ainda defendem que a 

divulgação, entre outras reformas de governança, deve ser vista como espada de dois gumes. 

Neste artigo, vamos focar no dark side da governança corporativa com relação ao valor do 

caixa.  

Dentre os trabalhos que analisaram o valor do caixa, temos Pinkowitz e Williamson 

(2004) que examinam o valor marginal do dinheiro com foco em grande parte na variação 

relacionada a oportunidade de investimento da firma. Os seus principais achados são empresas 

com melhores opções de crescimento e oportunidades de investimento mais voláteis tendem a 

ter o valor marginal do caixa superior aquelas com programa de investimento estáveis e mais 
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próximas de dificuldades financeiras.  Faulkender e Wang (2006) analisaram sobre a ótica da 

variação marginal de caixa para diferentes políticas financeiras corporativas, apresentando 

resultados de previsão para o valor de um dólar adicional de caixa, dependendo do seu provável 

uso. Nosso trabalho se diferencia desses estudos ao estudar o efeito negativo da governança 

corporativa no valor marginal do caixa.  

Logo, seguindo essa linha de pensamento, de que forma a governança afeta o valor do 

caixa coorporativo? Argumentamos que a governança é uma espada de dois gumes, pois 

governança diminui custos de transação para financiamentos; contudo, impede que o gestor 

invista em projetos de maior risco, o que pode diminuir o valor da firma (investimentos 

conservadores). 

Nesse caso, argumentamos que o equilíbrio entre benefícios e custos transitam pelos 

mecanismos de controles. Esses argumentos nos conduzem para elaboração da hipótese que 

para empresas com alto nível de monitoramento, choques de governança reduzem o retorno 

marginal do caixa corporativo. 

Para conduzir esse estudo, precisaríamos de um evento exógeno que impactasse 

diretamente na governança corporativa e que possibilitasse a separação em grupo de tratamento, 

sujeitas aos efeitos do evento, e controle, não sujeitas aos efeitos do evento. Por esse motivo, 

escolhemos considerar o efeito da Sarbanes-Oxley como um choque exógeno no nível de 

governança coorporativa e empresas brasileiras, por oferecer grupo de tratamento (ADR’s 2 e 

3) e controle (ADR’s 01 e 144A). Além disso, conforme defendido por Funchal e Monte-Mor 

(2016), o Brasil é a economia em desenvolvimento com o maior número de companhias cross-

listed no mercado norte-americano (portanto, sujeitas à regulação SOX). 

Para testar a hipótese nula deste trabalho, utilizaremos modelagem dif-in-dif com 

separação dos respectivos grupos de tratamento e controle. Com essa metodologia, esperamos 

que aumentos no nível de governança para empresa com alto monitoramento geram queda na 

precificação do caixa pelos acionistas, contribuindo com avanços nos estudos sobre o dark side 

da governança corporativa.  

 

2. GOVERNANÇA CORPORATIVA E VALOR DO CAIXA 

Estudos apontam que, apesar dos amplos benefícios trazidos pelo aumento dos 

mecanismos de governança coorporativa, existem contrapontos importantes a serem 

observados, sendo seus efeitos negativos para a firma e stakeholders. Leuz e Wysock (2006) 

revisita essa literatura que traz como principais prejuízos, quanto ao excesso de divulgação de 

informação, agravamento de problemas de agência e custos indiretos de rivalidade 

(Wagenhofer; 1990; Feltham et al., 1992; Hayes & Lundholm, 1996), além disso os próprios 

custos contábeis com a divulgação (Hermalin & Weisbach, 2012). 

Hermalin e Weisbach (2012) argumentam que melhores regimes de divulgação também 

podem agravar problemas de agência e custos relacionados, inclusive remuneração dos 

executivos. Os autores ainda defendem que a divulgação, entre outras reformas de governança, 

deve ser vista como espada de dois gumes. Em resumo, esse aumento de governança, sobre a 

perspectiva de contração, não flui todo para os acionistas se os gestores possuírem qualquer 

poder de negociação. Considerando, portanto, esse dark side da governança corporativa, 

estamos focados em analisar sobre a ótica do valor do caixa e não sobre a ótica de dívida, dados 

os avanços já nesse assunto. 

Dentre os trabalhos que analisaram o valor do caixa, temos Pinkowitz e Williamson 

(2004) que examinam o valor marginal do dinheiro com foco em grande parte na variação 

relacionada a oportunidade de investimento da firma. Os seus principais achados são empresas 

com melhores opções de crescimento e oportunidades de investimento mais voláteis tendem a 

ter o valor marginal do caixa superior aquelas com programa de investimento estáveis e mais 

próximas de dificuldades financeiras.  Faulkender e Wang (2006) analisaram sobre a ótica da 
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variação marginal de caixa para diferentes políticas financeiras corporativas, apresentando 

resultados de previsão para o valor de um dólar adicional de caixa, dependendo do seu provável 

uso. Nosso trabalho se diferencia desses estudos ao estudar o efeito negativo da governança 

corporativa no valor marginal do caixa.  

Faulkender e Wang (2006) exploram as possíveis aplicações do dinheiro disponível na 

empresa. Por exemplo, um aumento de um dólar no caixa de uma empresa que já possuem alto 

nível de caixa é mais provável que vá para distribuição de lucros via dividendos ou recompra 

de ações, e como existem custos tributário nessa distribuição o mercado precifica esse caixa 

menor que um dólar, especificamente, um dólar menos impostos. No caso contrário, para 

empresas que possuem pouco caixa, porém boas oportunidades de investimento, para capturar 

recursos no mercado haverá custos, portanto, o valor de um dólar adicional de caixa será 

superior a um. 

Nesse caso, argumentamos que o equilíbrio entre benefícios e custos transitam pelos 

mecanismos de controles. Esses argumentos nos conduzem para elaboração da hipótese que 

para empresas com alto nível de monitoramento, choques de governança reduzem o retorno 

marginal do caixa coorporativo. 

Para conduzir esse trabalho vamos considerar a SOX como choque exógeno, separando 

empresas do grupo de tratamento (ADR nível 2 e 3) e controles (não sujeitas a SOX). Na seção 

a seguir, destacamos com detalhes a metodologia do estudo, detalhando o modelo 

econométrico. 

 

3. METODOLOGIA 

A nossa base de dados vem de duas fontes distintas, “Capital IQ” e “Economática”. Os 

dados de balanço das empresas brasileiras de capital aberto são provenientes da segunda fonte. 

Ambos os conjuntos abrangem dados no período de 2001 a 2009. Para o ano imediatamente 

anterior a lei Sarbanes-Oxley entrar em vigor, temos 34 empresas que compõem o nosso grupo 

de tratamento (empresas listadas nos níveis 2 e 3) e 257 empresas que compõem nosso grupo 

de controle (empresas listadas nos níveis 1 e 4 ou que não estão sujeitas a regulação do mercado 

norte-americano). 

A ideia básica de explorar a implementação da SOX como evento exógeno é que ela nos 

possibilita estudar mudanças de governança corporativa e o impacto sobre a precificação do 

caixa corporativo. O problema de lidar com a relação de governança e preço do caixa é a sua 

relação endógena. Nesse caso, a nossa estratégia para identificação é usar o nível de governança 

para efetuar a comparação. A SOX representa um choque sobre o nível de governança que é 

independente de políticas financeiras. 

Vários autores utilizam a SOX como estratégia para identificação (Litvak, 2007; Carter, 

2013; Funchal & Monte-Mor, 2016). O grande problema de utilizar a SOX como experimento 

é o fato de ser difícil separar os seus efeitos a partir de outros choques que ocorrem 

simultaneamente. Para isolar o efeito da mudança da lei dos demais choques, precisamos 

utilizar grupos de tratamento e controles que estão sujeitos ao mesmo choque, exceto do efeito 

da SOX.  

Para isso, utilizamos modelagem dif-in-dif, conforme modelo econométrico apresentado 

abaixo com a respectiva identificação de cada termo. 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛿𝑡 + 𝛽1𝐷𝐼𝐷𝑖𝑡 + 𝛽2∆𝐶𝐻𝑖𝑡 +  𝛽3∆𝐶𝐻𝑖𝑡𝐷𝐼𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4∆𝐶𝐻𝑖𝑡𝐷𝐼𝐷𝑖𝑡𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑖𝑡 +∑∅𝑗𝑋𝑖𝑡
𝑗

𝑗

+  휀𝑖𝑡 
Onde 𝑦𝑖𝑡, variável dependente, é o excesso de retorno individual da ação comparado 

com o retorno esperado para a carteira, 𝑖 é o índice da empresa na amostra e 𝑡 o ano fiscal. Para 

cálculo do excesso de retorno seguimos a metodologia utilizada em Faulkender e Wang (2006), 
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usando Fama e French (1993). Essa escolha nos permite comparar os resultados, uma vez que 

usa a mesma métrica. 

Nesse modelo, parte do preço do caixa corporativo, calculado a partir do excesso de 

retorno, é explicado pela variação do montante em caixa da empresa, na qual chamamos de 

∆𝐶𝐻. De forma simplificada e utilizando um contexto geral, aumentos na disponibilidade geram 

melhorias na capacidade financeira da organização, sendo esperado um impacto positivo sobre 

o preço do caixa pelo mercado, conforme defendido por Faulkender e Wang (2006). Portanto, 

seguindo esse raciocínio esperamos um resultado positivo para 𝛽2. 
No entanto, olhar o caixa isoladamente não responde nossa questão, uma vez que 

estamos interessados em comparar grupos que estão sujeitos a mudanças de níveis de 

governança corporativa, como os efeitos gerados pela SOX. Para isso, provocamos a interação 

da variação do cash holding (∆𝐶𝐻) com uma variável dummy de grupo na qual chamamos de 

𝐷𝐼𝐷, assumindo valor igual a 1 para empresa listada na categoria de ADR’s nível 2 ou 3 após 

o efeito da SOX, e igual a 0 para caso contrário. Essa interação nos permitirá analisar o 

comportamento do preço do caixa em grupos que sofreram o impacto da SOX. 

A SOX provocou mudanças na estrutura de governança corporativa das empresas 

independentemente do nível de monitoramento. Nesse sentido, sem levar em consideração o 

nível de monitoramento, esperamos um impacto positivo no preço do caixa do grupo sujeito a 

SOX após a sua implementação, sendo demonstrado pelo coeficiente 𝛽3. 

Enfim, chegamos no principal coeficiente para testarmos a hipótese nula do nosso 

trabalho, 𝛽4. Para isso, além da variação do cash holding (∆𝐶𝐻) com a dummy de temporal de 

grupo, interagimos o custo de monitoramento, chamado de 𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡.  
A variável 𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡 é um índice que representa o custo de monitoramento, sendo calculada 

por Leal (2005), levando em consideração fatores como a composição do conselho, auditoria 

da firma, entre outros. Tal variável nos permite segregar empresas com mesmo nível de 

governança corporativa, no entanto, com custos de monitoramento distintos. 

Ao interagir ∆𝐶𝐻 e 𝐷𝐼𝐷 com o custo de monitoramento (𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡), buscamos capturar o 

efeito de mudanças no caixa corporativo das empresas sujeitas à SOX com alto monitoramento. 

Nesse contexto, considerando o dark side da governança corporativa, defendemos que esses 

choques de governança reduziriam o preço marginal do cash holding, uma vez que geraria mais 

custos para empresas que já apresentavam proxies de monitoramento para o mercado. Logo, 

esperamos 𝛽4 menor que zero. 

Além dos custos desnecessários que as companhias tenderiam assumir, temos uma 

tendência de aumento do conservadorismo nos investimentos realizados pelos gestores. Em 

suma, quanto maior o monitoramento sobre o gestor, mais cuidado ele tomará para evitar 

contração de riscos que possam comprometer sua atuação na firma. Isso causaria um efeito 

adverso, já que tal gestor tenderia a tomar projetos menos expressivos e que podem representar 

uma diminuição do valor da firma. Portanto, o preço de um real de caixa para firmas com alto 

monitoramento (𝛽4), tende a ser menor do que zero após a SOX.  

Para controlar pelas heterogeneidades existentes dentro dos grupos, foram utilizados os 

seguintes covariantes: Despesas com juros, para ponderar pelo custo da dívida; 

(1) Total de dividendos, para controlar pela redução de caixa proveniente de dividendos; 

(2) Alavancagem de mercado, para ponderar pela utilização de capital de terceiros; 

(3) Financiamentos líquidos, para controlar pelo efeito da dívida; 

(4) Lucro antes de juros e itens extraordinários, para controlar pelo efeito do lucro 

operacional; 

(5) Ativos líquidos, para controlar pelo efeito de escalas. 

Os resultados esperados vão ao encontro do objetivo desse trabalho em aprofundar no 

estudo do dark side da governança corporativa, sendo primordialmente apresentado no valor 

esperado para o coeficiente 𝛽4. 
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