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Resumo
Restrições  financeiras  são  oriundas  da  assimetria  informacional,  reduzem  a  capacidade  de
investimento no capital de giro e consequentemente a rentabilidade da organização. Este estudo tem
por objetivo analisar os efeitos da gestão de capital no desempenho corporativo sob a moderação
das restrições financeiras em empresas brasileiras listadas na [B]3 no período 2008-2017, mediante
coleta de dados trimestrais e dois estudos relacionados. No primeiro estudo, observa-se a relação
não linear  entre a gestão do capital  de giro representado pelo ciclo de conversão de caixa e o
desempenho corporativo, mensurado por quatro variáveis: Q de Tobin, EVA®, ROA e ROIC. E no
segundo estudo, investiga-se a moderação das restrições financeiras na relação entre a gestão do
capital  de  giro  e  o  desempenho.  As  empresas  foram  classificadas  em  restritas  e  não  restritas
financeiramente  pelo  tamanho  e  tempo  de  registro  na  [B]3  associadas  segundo  cada  setor
econômico. Após classificação e intersecção dos dados, a amostra final resultou em 184 empresas
por um total de 4.607 observações. Utilizou-se como estratégia a análise de dados em painel, por
meio do estimador GMM (Generalized Method of Moments) em dois estágios (2SLS) devido às
questões da endogeneidade presente nas variáveis e a heterocedasticidade dos resíduos. Dentre os
principais resultados identificam-se: um ponto optimal entre desempenho e gestão do capital de giro
representado por uma relação não linear convexa e a redução deste nível ideal sob a moderação das
restrições financeiras. Em suma, o impacto gerado pela dificuldade na obtenção de financiamentos e
investimentos pelas empresas brasileiras de capital aberto restritas financeiramente é a redução do
ciclo de conversão de caixa e consequentemente o desempenho da organização.
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OS EFEITOS DA GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO NO DESEMPENHO 

CORPORATIVO SOB A MODERAÇÃO DAS RESTRIÇÕES FINANCEIRAS 

 

RESUMO 

Restrições financeiras são oriundas da assimetria informacional, reduzem a capacidade de 

investimento no capital de giro e consequentemente a rentabilidade da organização. Este 

estudo tem por objetivo analisar os efeitos da gestão de capital no desempenho corporativo 

sob a moderação das restrições financeiras em empresas brasileiras listadas na [B]
3
 no período 

2008-2017, mediante coleta de dados trimestrais e dois estudos relacionados. No primeiro 

estudo, observa-se a relação não linear entre a gestão do capital de giro representado pelo 

ciclo de conversão de caixa e o desempenho corporativo, mensurado por quatro variáveis: Q 

de Tobin, EVA
®
, ROA e ROIC. E no segundo estudo, investiga-se a moderação das restrições 

financeiras na relação entre a gestão do capital de giro e o desempenho. As empresas foram 

classificadas em restritas e não restritas financeiramente pelo tamanho e tempo de registro na 

[B]
3
 associadas segundo cada setor econômico. Após classificação e intersecção dos dados, a 

amostra final resultou em 184 empresas por um total de 4.607 observações. Utilizou-se como 

estratégia a análise de dados em painel, por meio do estimador GMM (Generalized Method of 

Moments) em dois estágios (2SLS) devido às questões da endogeneidade presente nas 

variáveis e a heterocedasticidade dos resíduos. Dentre os principais resultados identificam-se: 

um ponto optimal entre desempenho e gestão do capital de giro representado por uma relação 

não linear convexa e a redução deste nível ideal sob a moderação das restrições financeiras. 

Em suma, o impacto gerado pela dificuldade na obtenção de financiamentos e investimentos 

pelas empresas brasileiras de capital aberto restritas financeiramente é a redução do ciclo de 

conversão de caixa e consequentemente o desempenho da organização. 

 

Palavras-chave: Restrições Financeiras; Gestão do Capital de Giro; Desempenho 

Corporativo; Endogeneidade; Método dos momentos generalizado (GMM). 

 

1 INTRODUÇÃO 

A gestão do capital de giro é um componente fundamental em finanças corporativas, 

pois afeta diretamente a liquidez e rentabilidade da organização (Raheman & Nasr, 2007). 

Independentemente de tamanho ou área de atuação, cada organização possui demanda do seu 

capital de giro. Administrá-lo com eficiência, requer planejamento e controle de ativos e 

passivos de tal forma que, por um lado, elimina-se o risco de não cumprimento das obrigações 

de curto prazo, e, por outro, evita-se investimentos excessivos nesses ativos (Eljelly, 2004). 

Liquidez ou rentabilidade são decisões desafiadoras quando se conduz operações 

diárias de uma organização. Liquidez é um pré-requisito que assegura a capacidade das 

empresas no cumprimento de suas obrigações a curto prazo e a rentabilidade garante seu fluxo 

contínuo (Abuzayed, 2012). A relevância do caixa como indicador de saúde financeira exige 

que o negócio seja executado com eficiência e resultado. Na ocorrência de restrições ao 

crédito, verifica-se uma rápida redução da demanda e do volume de negócios nos produtos e 

serviços das empresas, e um acréscimo acentuado de capital vinculado a essas ações. Nesse 

contexto, as organizações mudam seu foco de crescimento para eficiência interna e 

gerenciamento de caixa, provocando uma incompatibilidade entre o ativo e o passivo, o que 

gera um aumento de lucratividade da empresa a curto prazo, porém com risco de insolvência. 

Em contraste, a concentração dispendida na liquidez será à custa da rentabilidade. O gestor 

encontra-se, portanto, em um trade-off entre liquidez e rentabilidade, a fim de maximizar o 

valor de uma empresa (Padachi, 2006). 

Nessa linha de investigação, Deloof (2003) demonstrou que a empresa eleva seu valor 

à medida que o investimento no capital de giro permite aumentar suas vendas e obter 
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desconto pelo pagamento antecipado aos fornecedores. No entanto, Kieschnick e Rotenberg 

(2016) constataram que para a manutenção de elevado investimento no capital de giro, as 

organizações enfrentam custos financeiros adicionais, gerando prováveis riscos de falência. 

Neste aspecto, Fazzari e Petersen (1993), argumentam que, em comparação com o 

investimento em ativos fixos, o investimento em capital de giro é mais sensível a restrições de 

financiamento. As decisões em investimento fixo são efetuadas pelos gestores 

antecipadamente com o objetivo de manter um fluxo estável, contudo podem ocorrer 

flutuações no fluxo de caixa, necessitando, desse modo, de fundos externos. Ademais, em 

situações de racionamento ao crédito, a empresa que sofre restrições financeiras não será 

capaz de obter recursos externos sem a incidência de custos elevados. Por conseguinte, em 

busca de soluções menos onerosas, o capital de giro revela-se para as empresas como uma das 

principais alternativas, dado que possibilita liquidez a curto prazo. 

Do mesmo modo, Faulkender e Wang (2006) encontraram evidências da influência 

das restrições financeiras em avaliações de liquidez, e, assim, uma investigação relacionada 

aos efeitos do investimento em capital de giro sobre o valor da empresa sem considerar 

restrições de financiamento, pode ser inadequada. 

Diante dessa discussão, Baños-Caballero, García-Teruel e Martínez-Solano (2014), 

reiteram a relação não linear entre a gestão do capital de giro e o desempenho corporativo. 

Nesta concepção, os pesquisadores justificam que o investimento ótimo no capital de giro 

depende dos recursos internos de financiamento, dos custos de financiamento externo, do 

acesso ao mercado de capitais e das restrições financeiras das empresas. 

Diante dos estudos mencionados e dispostos na literatura, a questão de pesquisa que 

orienta este estudo é: Quais são os efeitos da gestão do capital de giro no desempenho 

corporativo sob a moderação das restrições financeiras? O objetivo geral deste estudo 

consiste em investigar os efeitos da gestão do capital de giro no desempenho corporativo sob 

moderação das restrições financeiras em empresas brasileiras que negociaram na [B]
3
 no 

período de 2008 a 2017, por meio da: (i) identificação e classificação das empresas em 

restritas e não restritas financeiramente; (ii) verificação da relação entre a gestão do capital de 

giro e desempenho corporativo; e, (iii) análise da influência das restrições financeiras na 

relação entre a gestão do capital de giro e o desempenho corporativo. 

A responsabilidade social de uma empresa consiste na geração de lucro, para que 

possa dar continuidade em suas operações por prazo indeterminado, e, assim, observar sua 

atribuição como organização perante a sociedade (Miglo, 2016). Nesse contexto, este estudo 

contribui ao investigar os níveis de investimento no capital de giro das empresas brasileiras e 

desenvolver um modelo para aplicação na estratégia de gestão e adoção de políticas 

alternativas de investimento e fonte de diferenciação, dada a especificidade do ambiente 

econômico no Brasil sobre o índice de taxa de juros, momentos de recessão econômica e 

restrições ao crédito. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Racionamento ao Crédito 

Joseph Stiglitz e Andrew Weiss (1981) argumentam sobre a ocorrência de 

racionamento ao crédito em um mercado de crédito em equilíbrio. Os autores analisam a 

seleção adversa e os efeitos de incentivo no mercado de empréstimos considerando modelos 

fundamentados em dois pressupostos: os tomadores estão sujeitos à responsabilidade limitada 

(I); e os credores não conseguem distinguir os projetos dos tomadores de risco diferente (II). 

Ambos os efeitos decorrem diretamente da assimetria informacional presente nos mercados 

de empréstimos após a avaliação destes perante aos bancos. Neste momento de negociação, os 

bancos se preocupam com o risco e a taxa de juros que receberão pelo empréstimo concedido 

(Wette, 1983). 
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Stiglitz e Weiss (1981) esclarecem que a taxa de juros pode atuar como um dispositivo 

de triagem: os indivíduos dispostos a pagar elevadas taxas de juros são, em média, os piores 

riscos ao credor, pois reconhecem que a probabilidade em quitar o empréstimo é reduzida. Do 

mesmo modo, o comportamento do tomador provavelmente mudará, pois na elevação da taxa 

de juros o retorno esperado sobre os projetos diminui, conduzindo as empresas a elaborar 

projetos com taxas inferiores de sucesso e margens de lucro maiores. Em suma, dada a 

impossibilidade do banco em controlar diretamente as ações do mutuário devido à assimetria 

informacional, os termos do contrato de empréstimo serão elaborados de forma a atrair os 

tomadores de baixo risco, atendendo aos interesses do banco.  

Igualmente, a fim de eliminar o excesso de demanda, os credores podem optar por não 

elevar a taxa de juros e não usar os requisitos de garantia, ocasionando dessa maneira o 

racionamento de crédito. Um aumento nos requerimentos de garantia e na taxa de juros, 

diminui potencialmente o retorno esperado pelo credor sobre os empréstimos concedidos 

devido aos efeitos de incentivo e seleção adversa. Por outro lado, sob contratos de dívidas de 

responsabilidade limitada e padrão, o lucro esperado para um tomador de empréstimo é uma 

função crescente do risco do projeto. O requisito de garantia crescente diminui o lucro para o 

mutuário (Wette, 1983; Niinimäki, 2018). 

Por consequência, a assimetria informacional do mercado de crédito ocorre devido à 

incerteza dos credores em receber o retorno esperado do projeto financiado. A reação dos 

credores para tal incerteza é o exercício do mecanismo de racionamento de crédito para 

reduzir o risco de não cumprimento da operação de crédito. Diante disso, a assimetria de 

informação entre as instituições financeiras e o tomador de crédito em relação aos reembolsos 

prometidos são os efeitos da incerteza do risco do projeto e, proporcionalmente ao grau de 

aversão ao risco, ocorre o racionamento de crédito pelas instituições financeiras. Observa-se 

que, em um equilíbrio de racionamento, na medida em que a política monetária consegue 

mudar a oferta de recursos, o nível de investimento será afetado, não por meio do mecanismo 

de taxa de juros, mas sim pela disponibilidade de crédito (Miglo, 2016). 

Ante os efeitos da assimetria informacional, a função da intermediação financeira 

prevalece na concessão de empréstimos diretos como meio de financiamento de projetos de 

investimentos, pois produz informações de modo eficiente por meio da diversificação, apesar 

da neutralidade de risco (Williamson, 1987; Boyd & Prescott, 1986; Diamond, 1984). 

2.2 Gestão do Capital de Giro e Desempenho 

A gestão eficiente do capital de giro é um componente fundamental da estratégia 

corporativa para criar valor para o acionista (Shin & Soenen, 1998). A sua administração tem 

um impacto significativo tanto na liquidez quanto na rentabilidade da empresa. Todavia, 

conforme observou Smith (1980), o gestor encontra-se em um trade-off entre os objetivos da 

gestão do capital de giro. As decisões que maximizam a rentabilidade normalmente não 

maximizam as oportunidades de liquidez. Por outro lado, concentrar-se quase inteiramente na 

liquidez reduzirá a potencial rentabilidade da empresa. Para Sagner (2014), a gestão do capital 

de giro é uma parte vital da gestão financeira nas empresas e pode ser dividido em três partes: 

capital de giro líquido, capital de giro operacional e capital de giro financeiro. 

De fato, há um custo significativo na gestão do capital de giro, que pode ser calculado 

usando o custo de capital. A visão moderna do capital de giro conduz o foco para as 

eficiências de custo da gestão e contabilização de ativos e passivos, por meio da dinâmica em 

processo de negócios e da busca por métodos adicionais (Sagner, 2014). Existem três 

preocupações empresariais na gestão do ciclo de capital de giro: risco, eficiência e liquidez. 

Segundo Deloof (2003), a mensuração da gestão do capital de giro corresponde ao 

ciclo de conversão de caixa (CCC), ou seja, o intervalo de tempo entre as saídas do caixa 

(outflows) para as compras de matérias-primas e o recebimento das vendas, entrada no caixa 

(inflows). Quanto mais extenso esse intervalo, maior será o investimento em capital de giro. 
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Um ciclo de conversão de caixa duradouro pode aumentar a rentabilidade, por outro lado, o 

desempenho corporativo poderá diminuir o ciclo de conversão de caixa, caso os custos de 

maior investimento em capital de giro aumentarem mais rápido que os benefícios, como a 

manutenção de estoque ou a concessão de crédito comercial aos clientes. 

Nessa perspectiva, Panda e Nanda (2018) consideraram a relevância do financiamento 

do capital de giro para a alavancagem operacional da empresa, analisando esta relação em seis 

setores da indústria manufatureira indiana ao longo de 17 anos (2000-2016). Os achados 

revelaram que empresas com elevada flexibilidade financeira e considerável margem de 

preço-custo podem aumentar a lucratividade por meio de uma estratégia agressiva de 

financiamento de capital de giro. Portanto, o financiamento de uma parcela maior da 

necessidade de capital de giro por meio de empréstimos de curto prazo e continuação do 

financiamento de capital de giro arriscado podem aumentar a lucratividade. 

A gestão eficiente da liquidez envolve o planejamento e o controle dos ativos e 

passivos circulantes, de tal forma que, por um lado, elimina o risco de incapacidade em 

cumprir as devidas obrigações de curto prazo, e por outro, evita excessos de investimentos 

nesses ativos. No entanto, ao invés de utilizar o capital de giro como mensuração de liquidez, 

muitos analistas defendem o uso de índices atuais e rápidos, que têm a vantagem de 

possibilitar a comparação temporal ou transversal. Em suma, para mensurar a eficiência do 

planejamento e controle da liquidez calcula-se o efeito destes sobre o lucro e o valor dos 

acionistas (Singh, Kumar, & Colombage, 2017). 

2.3 Influência das restrições financeiras na gestão do capital de giro e desempenho 

Um relevante marco teórico na discussão dos efeitos das restrições financeiras sobre a 

adoção de políticas de investimentos das organizações foi o trabalho de Fazzari, Hubbard e 

Petersen (1988a). Para estes autores, o investimento pode depender de fatores financeiros, 

como a disponibilidade de financiamento interno, acesso a novas dívidas ou financiamento de 

capital, ou o funcionamento de mercados de crédito específico. Para empresas que se 

encontram em situações de restrições financeiras, no entanto, os fatores financeiros parecem 

ser importantes no sentido de que o capital externo não é um substituto perfeito para os 

fundos internos, particularmente no curto prazo. 

Isso decorre da suposição de que as firmas perante uma fonte de financiamento 

custosa, alteram suas políticas financeiras correntes, aumentando o volume de caixa para 

possibilitar investimentos futuros com maior rentabilidade; fornecendo, ao mesmo tempo, 

uma implicação empírica de que as firmas restritas financeiramente possam apresentar uma 

sensibilidade positiva ao fluxo de caixa (cash flow sensitivity) em contraposição àquelas sem 

restrições, as quais não apresentam tal comportamento. Evidências encontradas por Almeida e 

Campello (2007) revelam que, embora a tangibilidade de ativos aumente as sensibilidades de 

investimento ao fluxo de caixa para as empresas financeiramente restritas, esses efeitos não 

foram observados em empresas sem restrições. Logo, de acordo com perspectivas teóricas, a 

tangibilidade influencia o status de crédito de uma empresa, uma vez que empresas com 

ativos mais tangíveis têm menos probabilidade de serem financeiramente restritas. 

Para Baños-Caballero et al. (2014), os efeitos da relação entre a gestão de capital de 

giro e o desempenho corporativo são regidos por uma relação não linear, isto significa que, o 

investimento em capital de giro e desempenho corporativo relaciona-se positivamente com 

baixos níveis de capital de giro e negativamente em níveis mais altos. Assim, os autores 

demonstraram pelos resultados obtidos que há uma relação de U invertida entre o capital de 

giro e o desempenho da empresa. Estes resultados mantiveram-se igualmente quando as 

empresas foram classificadas de acordo o nível de restrições financeiras. No entanto o nível 

ótimo de investimento em capital de giro é menor para as empresas com maior probabilidade 

de serem financeiramente restritas. 
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Confirmando esse conceito, Bhatia & Srivastava (2016) afirmam que a gestão do 

capital de giro é uma função que requer uma estratégia dinâmica, pois a presença de uma 

relação inversa entre liquidez e rentabilidade envolve uma situação de trade-off perante dois 

objetivos. Por um lado a maximização do lucro a fim de garantir a continuidade das operações 

e a criação de valor à empresa, de outro a liquidez adequada necessária ao cumprimento das 

obrigações e operações correntes da empresa (Lazaridis & Tryfonidis, 2006; Shin & Soenen, 

1998). Para Petersen e Rajan (1997), a concessão de crédito comercial aumenta as vendas e 

Emery (1987) relata que os clientes são motivados a adquirir produtos em baixa demanda, 

além de ser um investimento de curto prazo mais lucrativo que os títulos negociáveis. 

De outra forma, existem potenciais efeitos adversos do investimento em capital de 

giro, ocasionando um impacto negativo no valor da empresa em determinados níveis de 

capital de giro. Kim e Chung (1990) destacam os custos adicionais de armazenagem ao elevar 

o nível de mercadorias no estoque. Para manter um nível maior em capital de giro, significa 

que será necessária liquidez adicional, incorrendo para empresa em custos de financiamento e 

custos de oportunidade, além de risco do crédito (Deloof, 2003; Kieschnick, Laplante & 

Moussawi, 2013; Baños-Caballero et al. 2014). 

Diante das ponderações apresentadas, espera-se que a gestão do capital de giro das 

empresas tenha um nível ótimo para equilibrar custos e benefícios e assim maximizar seu 

valor. O pressuposto é de que o desempenho corporativo aumente com a elevação do capital 

de giro até atingir o nível ótimo e ao superá-lo a relação entre capital de giro e desempenho 

torna-se negativa. Consequentemente, observa-se uma relação não linear e simultânea devido 

à endogeneidade, entre a gestão do capital de giro e desempenho conforme hipótese 

apresentada: 
H(1) = Há relação não linear convexa entre a gestão do capital de giro e desempenho 

corporativo.  

Uma vez comprovada a ponderação sobre a existência de uma relação de U invertido 

entre a gestão do capital de giro e o desempenho corporativo, espera-se que o nível ótimo de 

investimento em capital de giro seja diferente para as empresas restritas financeiramente e 

sem restrições. Sob a hipótese de mercado perfeito, a teoria de Modigliani e Miller (1958) 

demonstra que as empresas podem obter financiamento externo sem depender da 

disponibilidade de capital interno. No entanto, as assimetrias informacionais e custos de 

agência convergem em imperfeições do mercado, acrescentando custos ao capital externo em 

relação aos fundos gerados internamente, além de gerar racionamento de crédito (Jensen & 

Meckling, 1976; Stiglitz & Weiss, 1981; Myers & Majluf, 1984). 

Na mesma linha argumentativa, Fazzari e Petersen (1993) evidenciam que os 

investimentos em capital de giro são mais sensíveis a restrições financeiras que investimentos 

em ativo fixo. Em razão da necessidade de investimento para um nível positivo de capital de 

giro, pressupõe-se que o nível ótimo de capital de giro seja inferior às empresas com 

restrições financeiras. Nesse contexto, apresenta-se a seguinte hipótese: 

H(2) = O nível ideal (ponto máximo) na relação não linear entre a gestão do capital de giro e 

desempenho corporativo é menor quando moderado pelas restrições financeiras. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A população da pesquisa representa as companhias brasileiras de capital aberto 

listadas na [B]
3
 em 31 de dezembro de 2018, correspondendo um total de 494 empresas. 

Desta população de 494 empresas, excluíram-se 182 do setor financeiro e outras 70 referentes 

à holdings, empresas em recuperação judicial e índices de investimento. Por conseguinte, a 

amostra resultou em 242 empresas classificadas pelo setor econômico indicado pela [B]
3
.  

Por meio da consulta nos relatórios trimestrais financeiros na plataforma Eikon 

(Thomson Reuters
®
), foram coletados dados da amostra inicial selecionada de 242 empresas 
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brasileiras de capital aberto listadas na [B]
3
, no período de 2008 a 2017. O total de 

observações inicial resultou em 9.680 referente aos 40 trimestres. 

Em um primeiro momento faz-se necessário classificar as empresas em restritas e não 

restritas financeiramente. A literatura sugere muitas possibilidades, incluindo as 

sensibilidades investimento-fluxo de caixa (Fazzari et al. 1988a), o índice de restrições 

Kaplan e Zingales (KZ index, 1997), o índice de restrições Whited e Wu (WW index, 2006) e 

o SA index, índice de restrições de Hadlock e Pierce (2010). Almeida, Campello e Weisbach 

(2004) utilizaram como métrica para classificação em restrições financeiras a divisão em 

decis das proxies: índice de pagamento de dividendos, tamanho, bond ratings e commercial 

papers. Atribuindo ao grupo restrito financeiramente, as empresas nos três decis inferiores e 

ao grupo sem restrições financeiras, as empresas nos três decis superiores. Almeida et al. 

(2004) relatam que tal abordagem por tamanho da firma também foi utilizado por Gilchrist e 

Himmelberg (1995), dado que as empresas menores, normalmente são as mais jovens, pouco 

conhecidas e vulneráveis às imperfeições do mercado.  

Nesta linha argumentativa, Kirch, Procianoy e Terra (2014) classificam primeiro as 

empresas segundo setor e sucessivamente em tamanho (ativo total). Os autores recomendam 

que essa classificação (restrita ou não restrita) seja realizada por setores econômicos, uma vez 

que um mesmo setor pode apresentar empresas com tamanhos diversificados. Do mesmo 

modo, Devereux e Schiantarelli (1990), Hovakimian e Titman (2003), Almeida e Campello 

(2007) constataram que as empresas menores e mais jovens possuem maior probabilidade de 

serem financeiramente restritas, ao passo que as empresas maiores e maduras não enfrentam 

restrições financeiras. 

Em face à tais ponderações, o presente estudo propõe adotar como classificação a 

priori das empresas, os componentes tamanho e idade para cada setor econômico indicado 

pela [B]
3
. Utilizando o critério proposto por Hadlock e Pierce (2010) as empresas da amostra 

serão classificadas por tamanho (receita total) e idade (tempo de registro [B]
3
) e agrupadas 

por setor econômico, conforme contribuição de Kirch et al. (2014). Essa classificação será 

realizada em todos os períodos e para cada setor. Em seguida, as empresas serão segregadas 

em decis, de modo que aquelas localizadas nos 4 decis inferiores serão consideradas restritas 

financeiramente, enquanto serão consideradas não restritas as empresas nos 4 decis 

superiores. A adoção do critério de classificação por decis para restrições financeiras baseia-

se na metodologia consolidada nos estudos de Kirch et al. (2014) e Almeida et al. (2004). A 

utilização de quatro decis inferiores e superiores diversamente à três decis explica-se pela 

quantidade de observações que não seriam consideradas. Neste caso, a amostra seria reduzida 

em 40% em relação à amostra inicial, restringindo dessa maneira as opções de estatística 

utilizadas na metodologia. 

Dando sequência à classificação final das observações por restrições financeiras, 

procede-se com a operação de intersecção entre os conjuntos das observações classificadas 

por tamanho e observações classificadas por tempo de registro na [B]
3
. Como resultado da 

intersecção, foram apuradas 5.536 observações, das quais 1.062 com restrições e 4.474 sem 

restrições financeiras, referentes à 194 empresas, em períodos trimestrais de 2008 a 2017. 

Além desta redução, em virtude da presença de empresas com patrimônio líquido negativo, 

procedeu-se com a exclusão de tais observações, uma vez que esta informação provocaria 

divergência no cálculo das variáveis dependentes de desempenho. Portanto, a amostra final é 

composta por 184 empresas, totalizando 4.607 observações, ao longo dos dez anos de análise 

trimestral. 

Com base na revisão da literatura, a análise da relação entre gestão do capital de giro e 

desempenho corporativo deste estudo será desenvolvida por meio dos modelos econométricos 

evidenciados na equação (2.1) e (2.2). 
  (2.1) 
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𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐺𝑖𝑟𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽3(𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐺𝑖𝑟𝑜)𝑖,𝑡
2

+ 𝛽𝑛𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑖,𝑡  +  𝜆𝑡 + 𝜂𝑖 + 휀𝑖,𝑡 

  (2.2) 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐺𝑖𝑟𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽3(𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐺𝑖𝑟𝑜)𝑖,𝑡
2

+ 𝛿1(𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐺𝑖𝑟𝑜𝑖,𝑡 × 𝑅𝐹𝑖,𝑡) + 𝛿2(𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐺𝑖𝑟𝑜𝑖,𝑡
2 × 𝑅𝐹𝑖,𝑡) + 𝛽4𝑅𝐹𝑖,𝑡

+ 𝛽5𝐼𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽𝑛𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑖,𝑡  +  𝜆𝑡 +  𝜂𝑖 + 휀𝑖,𝑡 

Em que: 

Desempenhoi,t, representado pelas variáveis Q de Tobin (Enterprise Value / Total Ativo), EVA
® 

[Resultado 

Operacional Líquido – (Investimento Total x WACC)], ROA (EBITDA / Ativos Operacionais) e ROIC (NOPAT 

/ Capital Investido); 

GestãoCapitalGiroi,t, representado pela variável CCC, ciclo de conversão de caixa = (contas a receber / vendas) x 

365 + (estoque / vendas) x 365 – (contas a pagar / vendas) x 365; 

Controlei,t, representado pelas variáveis TAM (logaritmo natural de vendas), FCO (fluxo de caixa operacional), 

ALAV [(passivo circulante + passivo não circulante) / total ativo], TANG (imobilizado / total ativo), CRESC 

[(vendas do período – vendas do período anterior) / vendas do período anterior]  e EBITDA (margem lucro 

operacional); 

IVi,t-1, variável instrumental defasada; 

β0,β1,β2,β3,βn = coeficientes dos modelo de regressão; 

λt  = variável dummy de tempo para capturar a influência de fatores econômicos que afetam o desempenho; 

ηi  = heterogeneidade não observável ou efeitos individuais não observáveis da empresa; 

εi,t = erro da regressão da empresa i no período t. 

O pressuposto da exogeneidade entre as variáveis é fundamental para inferências 

adequadas sobre a relação de causalidade, porém, no contexto de finanças corporativas, além 

da dificuldade de verificação, trata-se de uma questão improvável, visto que nesta área de 

conhecimento são utilizados dados secundários provenientes das empresas (Barros et al., 

2010). Em razão da invalidade na premissa de não-correlação, constata-se que um ou mais 

regressores são endógenos, causando viés nos estimadores e inferências equivocadas. Os 

problemas de endogeneidade podem surgir por três motivos: variáveis omitidas, erros de 

mensuração dos regressores e/ou simultaneidade (Ketokivi & McIntosh, 2017). Nesse 

contexto, Antonakis et al. (2010) efetuaram revisão metodológica em uma amostra de 110 

artigos de ciências sociais aplicadas, publicados em periódicos de ponta nos últimos 10 anos. 

A análise revelou que pesquisadores falham em pelo menos 66% até 90% na abordagem dos 

modelos e condições de estimativa, invalidando as inferências causais. 

Conforme estudos de Baños-Caballero et al. (2014) e Wintoki, Linck, e Netter (2012), 

a proposta deste estudo é examinar a relação entre o desempenho corporativo e a gestão do 

capital de giro utilizando um estimador de painel dinâmico no método de momentos 

generalizado (GMM), o qual elimina as principais fontes de endogeneidade inerentes à 

estimativa da proposta relação. Estudos seminais sobre este estimador foram elaborados por 

Blundell e Bond (1998), Arellano e Bover (1995) e Arellano e Bond (1991), fornecendo um 

especificações econométricas para gerenciar as questões de endogeneidade que 

provavelmente estão presentes na relação que o estudo investiga. 

Ainda, como forma de verificar possíveis fontes de endogeneidade, que possam 

enviesar os parâmetros obtidos pela regressão (Roodman, 2009; Arellano & Bond, 1991), o 

método dos momentos generalizado sistêmico em dois estágios (GMM-Sys 2SLS) é robusto à 

heterocedasticidade e não assume a normalidade da distribuição das variáveis, embora 

requeira a não autocorrelação como pressupostos de segunda ordem AR (2), e a validade dos 

instrumentos utilizados. Para isso, aplicam-se os testes de Arellano/Bond para autocorrelação 

e testes de Hansen para sobreidentificação, além do teste de diferença em Hansen para 

subconjuntos de instrumentos. Ressalta-se que a sequência dos métodos de estimação 

aplicados conforme Tabela 2 deve-se ao tratamento da endogeneidade presente nas variáveis. 
Tabela 2 

Protocolo de Análise – Métodos de Estimação e Testes Estatísticos 

Etapas Método de Estimação Descrição 
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1. POLS (Pooled Ordinary Least 

Squares) 

Estimação para modelos longitudinais, considera exógenas as 

variáveis explicativas e termos de erro 𝜇𝑖,𝑦. Execução do controle de 

autocorrelação com os termos e erro (Cameron & Trivedi, 2009). 

     1.1 

     1.2 

Test T 

Chow (F Test) 

Avaliar a robustez dos coeficientes. 

Avaliar se o método mais adequado é pooled ou painel 

2. Efeitos Fixos Estimação para modelos longitudinais, permite endogeneidade 

limitada da variação dos indivíduos correlacionada com as 

explicativas. Em caso de heterocedasticidade dos erros 

idiossincráticos, considera-se estimação efeitos fixos por erros-padrão 

robustos com agrupamento por indivíduo (Fávero & Belfiore, 2017). 

3. Efeitos Aleatórios Estimação para modelos longitudinais. Considera as variações within 

e between simultaneamente nos dados. Caso os termos de erros 

autocorrelacionados ao longo do tempo (within), executar estimação 

por efeitos aleatórios por erros-padrão robustos com agrupamento por 

indivíduo (Cameron & Trivedi, 2009; Fávero & Belfiore, 2017). 

     3.1 

     3.2 

     3.3 

Teste Breusch-Pagan 

Chow Test 

Hausman Test 

Analisar variância dos resíduos (se zero, POLS; ≠zero, ef. aleatórios 

Analisar os interceptos (se =, POLS; se ≠, efeitos fixos 

Verificar estimador adequado entre Efeitos Fixos e Aleatórios 

4 Método dos Momentos 

Generalizado Sistêmico em dois 

estágios (GMM-Sys 2SLS) 

O Método dos Momentos Generalizado faz uso das condições de 

ortogonalidade, permitindo uma estimativa eficiente na presença de 

heterocedasticidade e de endogeneidade (Baum et al., 2007). 

     4.1 

     4.2 

Teste Arellano-Bond 

Hansen J’ Test 

Testar a presença de autocorrelação entre os resíduos estimados. 

Verificar a validade dos instrumentos (teste sobreidentificação) 
 Fonte: Elaboração própria 

Dando sequência às etapas do protocolo de análise, foram realizadas as estimações por 

efeitos fixos e por efeitos aleatórios objetivando a análise da heterogeneidade dos indivíduos 

da amostra. Em seguida, os testes estatísticos de Chow, Breusch-Pagan e Hausman foram 

executados para verificar o estimador adequado da modelagem dos dados em painel, se 

POLS, efeitos fixos ou efeitos aleatórios. Como variáveis instrumentais, a fim de mitigar a 

questão da endogeneidade, considerou-se a defasagem da variável dependente. Os resultados 

de cada estimação estão indicados na Tabela 3. 

Em análise da primeira equação com a variável dependente de desempenho Q de 

Tobin, pode-se notar a relação negativa e estatisticamente significativas das variáveis de 

gestão do capital de giro, tanto no estimador por efeitos fixos quanto por efeitos aleatórios. 

Constata-se a significância a 1% da variável dependente defasada, confirmando o emprego da 

variável instrumental para a questão de endogeneidade. A relação negativa e nível de 

significância 1% verifica-se também para as variáveis de tangibilidade, alavancagem e 

crescimento. Pode-se inferir que a sensibilidade na tangibilidade ocorre pela necessidade de 

liquidez tornando-se negativo, o total das dívidas aumentam em relação ao ativo e o 

crescimento da empresa diminui, tornando-se mais lenta sua oportunidade de crescimento. Os 

testes indicaram que o estimador por efeitos fixos é mais adequado para este modelo. 

Na segunda equação, a gestão do capital de giro indica relação negativa e significância 

ao nível de 1% com a variável de desempenho EVA. Porém os resultados dos testes Breusch-

Pagan, Chow test e Hausman indicam que o estimador adequado para este modelo é o POLS, 

ou seja, o método dos mínimos quadrados ordinários para painel longitudinal (pooled). Na 

terceira equação, a variável de desempenho ROA tem relação positiva e estatisticamente 

significativa com a gestão do capital de giro e pela execução dos testes indica-se o estimador 

por efeitos fixos. Nota-se a mesma indicação no resultado do R
2
 within. Por fim, na quarta 

equação especificada pela variável de desempenho ROIC, diversamente do resultado 

encontrado na estimação POLS, a gestão do capital de giro, apesar da estatística não 

significativa, possui uma relação negativa com a variável ROIC. Apresentando significância 

nas variáveis do fluxo de caixa operacional, ROA e alavancagem. De igual modo, os testes 

indicaram como estimador adequado os efeitos fixos, além do resultado do R
2
 within de 0,797 

superior ao between. 
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Tabela 3 – Resultados das estimações dos modelos econométricos 2.1 

Desempenho Q de Tobin  EVA
®

  ROA  ROIC  

 184 firmas Coef. p-value   Coef. p-value   Coef. p-value   Coef. p-value   Coef. p-value   Coef. p-value   Coef. p-value   Coef. p-value   

Variáveis                                                 

L.Desempenho 0,408 0,000   0,442 0,000   0,701 0,000   0,749 0,000   0,019 0,073   0,018 0,164   -0,002 0,913   0,028 0,573   

ccc -2,5.10
-6

 0,315   -3,4.10
-6

 0,244   -0,005 0,040   -0,008 0,007   2,7.10
-8

 0,783   8,2.10
-8

 0,355   -1,6.10
-7

 0,987   -4,5.10
-6

 0,578   

ccc
2
 -3,5.10

-11
 0,012   -3,8.10

-11
 0,026   -4,9.10

-8
 0,005   -7,3.10

-8
 0,001   1,0.10

-12
 0,029   1,0.10

-12
 0,005   -5.10

-11
 0,240   -6,2.10

-11
 0,110   

tam -0,053 0,096   -0,021 0,332   -66,19 0,456   -58,26 0,118   0,003 0,162   0,002 0,078   -0,206 0,401   -0,086 0,388   

fco -1,4.10
-12

 0,412   -1,3.10
-12

 0,436   -2,2.10
-7

 0,143   -3,3.10
-7

 0,000   -2,1.10
-13

 0,001   -1,9.10
-13

 0,006   2,1.10
-11

 0,003   1,6.10
-11

 0,015   

roa 1,094 0,292   0,894 0,321   1,2.10
4
 0,055   1,1.10

4
 0,020   ------ ------   ------ ------   120,22 0,000   121,51 0,000   

tang -0,516 0,017   -0,489 0,005   -563,02 0,173   -53,54 0,795   -0,013 0,109   -0,002 0,760   0,123 0,883   -0,820 0,463   

ala -0,769 0,001   -0,653 0,000   -841,79 0,114   88,92 0,727   -0,007 0,316   -0,015 0,080   -2,013 0,045   0,026 0,983   

cresc -0,001 0,039   -0,002 0,009   -4,757 0,202   -5,624 0,090   2,9.10
-4

 0,010   3,3.10
-4

 0,008   -0,002 0,833   -0,004 0,741   

roic -0,003 0,678   -0,001 0,897   -41,92 0,126   -24,42 0,140   0,006 0,000   0,006 0,000   ------ ------   ------ ------   

_const 2,451 0,000   1,666 0,000   1,889x3 0,309   1,032x3 0,117   -0,047 0,255   -0,021 0,224   5,009 0,298   1,914 0,315   

n° observações 4.607     4.607     4.607     4.607     4.607     4.607     4.607     4.607     

Prob > F 0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     

R² within 0,272     0,270     0,554     0,552     0,800     0,799     0,797     0,794     

R² between 0,472     0,569     0,984     0,987     0,708     0,733     0,632     0,710     

R² overall 0,495     0,578     0,773     0,775     0,735     0,751     0,720     0,748     

sigma_u 0,552     0,373     969     0     0,015     0,008     2,372     1,074     

sigma_e 0,412     0,412     4.039     4.039     0,017     0,017     2,271     2,271     

rho 0,641     0,450     0,054     0     0,449     0,180     0,522     0,183     

Estimação: efeitos fixos efeitos aleatórios 
 

efeitos fixos 
 

efeitos 

aleatórios  
efeitos fixos 

 
efeitos aleatórios 

 
efeitos fixos 

 
efeitos aleatórios 

 

Breusch-Pagan  / Chi2:   905,45           0,00            3635,9 

 

         4394     

Prob > Chi2:       0,000           1,000           0,000           0,000     

Chow  / Chi2:       12,18         0,84      15825      13,49            17,68           

Prob > F 0,000           0,95     0,000     0,000           0,000           

Hausman Test / Chi2:     163,41            3,09            310,81            437,86     

Prob > Chi2:       0,000           0,797           0,000           0,000     

Fonte: Dados da pesquisa. 

Notas: L.Desempenho (variável defasada L.qtobin, L.eva, L.roa e L.roic); ccc (ciclo de conversão de caixa); ccc2 (quadrado do ciclo de conversão de caixa); tam (tamanho = logaritmo natural de 

vendas); fco (fluxo de caixa operacional); roa (return on assets); tang (tangibilidade); ala (alavancagem); cresc (crescimento); roic (return on invested capital). 
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No entanto, levando em consideração que as variáveis dependentes, Q de Tobin, EVA, 

ROA e ROIC são variáveis que apresentam continuidade no tempo, ou seja, valores passados 

explicam valores presentes e futuros, é indispensável encontrar um método que solucione a 

questão da endogeneidade. Em razão disso, adotou-se a especificação do modelo com a 

variável dependente, Q de Tobin, EVA, ROA e ROIC, defasadas de um período na 

especificação dinâmica. Desse modo, o método dos momentos generalizado torna-se uma 

alternativa incontestável para a estimação consistente dos parâmetros. 

A proposta eficiente para solucionar, ou pelo menos reduzir, os problemas de 

endogeneidade é utilizar o estimador conhecido como GMM. De acordo com Baum et al. 

(2007) e Roodman (2009), esse método é o mais adequado para produzir inferências sobre as 

relações entre as variáveis de interesse quando se utiliza dados em painel. Principalmente em 

casos que se verifica painel curto, ou seja, amostra numerosa de indivíduos em relação ao 

período analisado do estudo, variável dependente dinâmica, efeitos fixos, endogeneidade e 

heterocedasticidade nas unidades individuais. 

A Tabela 4 apresenta os resultados das estimações GMM para as variáveis de 

desempenho: Q de Tobin, ROA e ROIC – enquanto para a variável EVA, conforme indicado 

pelos testes estatísticos, manteve-se a estimações pelo método POLS. 
Tabela 4 

Resultados das estimações pelo Método Generalizado do Momentos 

Dependente Q de Tobin ROA ROIC 

Independente Gestão Capital de Giro Gestão Capital de Giro Gestão Capital de Giro 

184 firmas Coef. p-value Coef. p-value Coef. p-value 

L.qtobin 0,633 0,000 
***

        

L.roa    0,047 0,001 
***

    

L.roic       0,114 0,167  

ccc 6,8.10
-5

 0,042 
**

 1,5.10
-7

 0,239   0,001 0,000 
*** 

ccc*ccc -2,9.10
-10

 0,135  3.1.10
-12

 0,015 
**

  2,5.10
-8

 0,043 
**

 

tam 0,215 0,000 
***

 0,001 0,063 
*
  -1,24 0,019 

**
 

fco -2,8.10
-11

 0,073 
*
 2,1.10

-12
 0,121   1,1.10

-10
 0,000 

***
 

roa -2,82 0,524  ------ ------   107,1 0,000 
***

 

tang 1,16 0,080 
*
 0,020 0,057 

*
  3,8 0,324  

ala -2,56 0,000 
***

 -0,067 0,069 
*
  -1,48 0,666  

cresc -0,098 0,217  0,001 0,323   -0,18 0,444  

ebitda -0,005 0,175  0,001 0,000 
***

 0,007 0,805  

roic 0,055 0,050 
**

 0,004 0,000 
***

  ------ ------  

_const -3,10 0,000 
***

 -0,037 0,125   22,2 0,026 
**

 

n° observações 4.605   4.605     4.605    

n° grupos 184   184   184   

Prob > F 0,000   0,000     0,000    

R² / Wald 316,06   262,56     152,93    

Arellano-Bond             

Hθ: no autoOr1Prob> |z| 0,0478   0,0001   0,2828   

Hθ: no auto Or2Prob>|z| 0,9719   0,1371   0,3423   

Hansen’s J-test / Chi2: 57,6489   78,6625   73.2155   

Prob > chi2: 0,8103   0.1996   0,3415   

Fonte: Dados da Pesquisa 

Notas: Variáveis dependentes – Q de Tobin, ROA (Return on Assets) e ROIC (Return on Invested Capital); L.qtobin 

(variável dependente defasada do Q de Tobin); L.roa (variável dependente defasada do retorno sobre ativos); L.roic (variável 

dependente defasada do retorno sobre capital investido); ccc (ciclo de conversão do caixa); ccc*ccc (quadrado do ciclo de 

conversão de caixa); tam (tamanho, logaritmo natural de vendas); fco (fluxo de caixa operacional); roa (retorno sobre ativos); 

tang (tangibilidade); ala (alavancagem); cresc (crescimento); ebitda (margem do ebitda). 

No modelo (2.1) com o desempenho representado pelo Q de Tobin, a variável 

dependente defasada (L.qtobin) apresentou resultado adequado, dada significância estatística 

ao nível de 1%. O coeficiente da gestão do capital de giro (CCC) é positivo e seu quadrado 
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(CCC
2
) negativo, indicando uma relação negativa com o Q de Tobin na forma de uma 

parábola convexa. Significância ao nível 5% para CCC. Resultado consistente com os 

achados de Baños-Caballero et al. (2014), Altaf e Shah (2017). Para o tamanho e 

tangibilidade, a relação é positiva com o Q de Tobin e respectivamente significativa a 1% e 

10%, tais evidências encontradas nos estudos de Kirch et al. (2014) e Almeida e Campello 

(2007). Igualmente para o ROIC, relação positiva com significância estatística a 5%. Ao 

passo que o fluxo de caixa operacional e a alavancagem indicaram uma relação negativa com 

o desempenho, Q de Tobin. FCO aponta nível de 5% para significância, neste caso, assume-se 

a sensibilidade do caixa em relação ao Q de Tobin conforme estudos de Kirch et al. (2014), 

Almeida e Campello (2004) e Fazzari e Petersen (1993). A alavancagem demonstra 

significância estatística ao nível de 1%. Este resultado ratifica que há um nível ideal para 

endividamento corporativo para que a empresa não tenha seu valor reduzido (Modigliani & 

Miller, 1958). As demais variáveis, CRESC, margem do EBITDA e ROA não apresentaram 

significância neste modelo. 

O mesmo modelo (2.1), porém com o desempenho representado pelo ROA, 

apresentou significância ao nível de 1% para a L.roa (variável dependente defasada). Neste 

modelo, o coeficiente da gestão do capital de giro (CCC) e seu quadrado (CCC
2
) são 

positivos, indicando uma relação positiva com o ROA na forma de uma parábola côncava. 

Significância ao nível 5% para CCC
2
. Neste caso, após a redução do desempenho ROA em 

um certo nível da gestão do capital de giro, o desempenho volta a crescer com o aumento do 

capital de giro. O tamanho e a tangibilidade indicaram relação positiva com o ROA e ambos 

com significância ao nível de 10%. A margem do EBITDA e o ROIC também apresentaram 

relação positiva com o ROA e ambos com significância estatística de 1%. Já a alavancagem 

demonstrou uma relação negativa com o desempenho e significativa a 10%. Enquanto o fluxo 

de caixa operacional e o crescimento não apresentaram significância estatística no modelo. 

Por fim, este modelo (2.1) com a variável ROIC não apresentou significância na 

variável dependente defasada. Já os coeficientes da gestão do capital de giro (CCC) e seu 

quadrado (CCC
2
) indicam uma relação positiva com o ROIC na forma de uma parábola 

côncava. Significância ao nível 1% para CCC e 5% para seu quadrado. O tamanho, o fluxo de 

caixa operacional e o ROA demonstraram relação positiva com o desempenho ROIC e 

significância, respectivamente, aos níveis de 5%, 1% e 1%. As demais variáveis, 

tangibilidade, margem do EBITDA, alavancagem e crescimento não apresentaram 

significância neste modelo.  

Uma vez validado e testados os modelos econométricos aplicados, procede-se com a 

execução da moderação das restrições financeiras em tais modelos, por meio do estimador 

GMM a dois estágios. Neste modelo a variável das restrições financeiras, classificadas por 

tamanho e tempo de registro na [B]
3
, representada por dummy, interage com a variável ciclo 

de conversão de caixa e seu quadrado. A análise dos resultados indicados na Tabela 5 

apresenta-se a seguir. 
Tabela 5 

Resultados das Estimações moderadas pelas Restrições Financeiras (estimação GMM-Sys 2SLS)  

Dependente Q de Tobin ROA ROIC 

Independente Gestão Capital de Giro Gestão Capital de Giro Gestão Capital de Giro 

184 firmas Coef. p-value Coef. p-value Coef. p-value 

L.qtobin 0,70 0,000 
***       

L.roa    -0,018 0,001 
***

    

L.roic        0,076 0,417  

ccc -4.10
-5

 0,010 
**

 0,0015 0,000 
***

 0,0002 0,107  

ccc*ccc 3.10
-11

 0,554  2.10
-8

 0,000 
***

 -7,2.10
-9

 0,250  

ccc*rf 2.10
-5

 0,093 
*
 0,0015 0,027 

**
 -0,0002 0,207  

(ccc*ccc)rf -2.10
-10

 0,091 
*
 1,9

-8
 0,000 

***
 -5,6.10

-9
 0,420  

tam 0,0031 0,918  -3,35 0,000 
***

 -1,41 0,021 
**
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fco -3.10
-11

 0,009 
**

 9.10
-11

 0,020 
**

 3,8.10
-11

 0,252  

roa -2,2 0,517  ------- -------   108,1 0,000 
***

 

tang 0,41 0,107  15,32 0,000 
***

 2,17 0,575  

ala -1,01 0,023 
**

 -17,13 0,002 
**

 -6,3 0,157  

cresc -0,005 0,983  0,06 0,575   0,2 0,244  

ebitda -0,0002 0,043 
**

 0,54 0,000 
***

 0,0054 0,424  

roic 0,055 0,021 
**

 -0,2 0,023 
**

 ------- -------  

restr_fin -0,49 0,029 
**

 -12 0,000 
***

 -4,75 0,028 
**

 

_const -0,73 0,295  73,34 0,000 
***

 32,23 0,009 
**

 

n° observações 4.605   4.605     4.605    

n° grupos 184   184   184   

Prob > F 0,000   0,000     0,000    

R² / Wald 1331,80   5935,56     269,49    

Arellano-Bond             

Hθ: no auto Or1 Prob>|z| 0,0000   0,2889     0,0014    

Hθ: no auto Or2 Prob>|z| 0,2789   0,2713   0,3942   

Hansen’s J-test – Chi2: 150,60   151,16   156,18   

Prob > chi2: 0,2945   0,2838   0,2303   

Fonte: Dados da pesquisa 

Notas: Variáveis dependentes – Q de Tobin, ROA (Return on Assets) e ROIC (Return on Invested Capital); L.qtobin 

(variável dependente defasada do Q de Tobin); L.roa (variável dependente defasada do retorno sobre ativos); L.roic 

(variável dependente defasada do retorno sobre capital investido); ccc (ciclo de conversão do caixa); ccc_sq (quadrado do 

ciclo de conversão de caixa); tam (tamanho, logaritmo natural de vendas); fco (fluxo de caixa operacional); roa (retorno 

sobre ativos); tang (tangibilidade); ala (alavancagem); cresc (crescimento); ebitda (margem do ebitda) 

No modelo (2.2) moderado pelas restrições financeiras com o desempenho Q de 

Tobin, observa-se que a relação entre a variável do ciclo de conversão de caixa sob a 

moderação das restrições financeiras e o desempenho mostra-se negativa para ambas as 

variáveis da gestão do capital de giro. Em comparação ao modelo anterior sem a moderação 

das restrições financeiras, nota-se igualmente uma relação de U invertido na forma de uma 

parábola côncava, entretanto de suma relevância observar que seu vértice, isto é, o ponto de 

máximo desta parábola (ponto optimal da gestão do capital de giro) se reduz em comparação 

ao modelo (2.1) em que seu vértice possui um ponto de máximo maior que neste modelo com 

a interação das restrições financeiras. Significância ao nível 5% para CCC e 10% para 

CCC*RF e CCC
2
*RF. Este resultado encontra evidências no estudo de Baños-Caballero et al. 

(2014). 

O modelo (2.2) moderado pelas restrições financeiras com o desempenho ROA, a 

relação entre a variáveis do ciclo de conversão de caixa sob a moderação das restrições 

financeiras e o desempenho mostra-se positiva para ambas as variáveis da gestão do capital de 

giro. Em comparação ao modelo anterior sem a moderação das restrições financeiras, nota-se 

igualmente uma relação de U na forma de uma parábola côncava, entretanto é fundamental 

observar que seu vértice, isto é, o ponto de mínimo desta parábola (menor ponto da ordenada 

Y – ROA) diminui em comparação ao modelo (2.1) em que seu vértice possui um ponto de 

mínimo maior que neste modelo com a interação das restrições financeiras. Significância ao 

nível 5% para CCC. 

Por último, o modelo (2.2) moderado pelas restrições financeiras com o desempenho 

ROIC, a relação entre as variáveis do ciclo de conversão de caixa moderadas pelas restrições 

financeiras e o desempenho mostra-se negativa para ambas as variáveis da gestão do capital 

de giro. Diversamente ao modelo anterior sem a moderação das restrições financeiras, nota-se 

uma relação de U invertido na forma de uma parábola convexa, indicando em seu vértice, um 

ponto de máximo desta parábola (maior ponto da ordenada Y – ROIC) em relação ao ponto 

optimal da gestão do capital de giro. Apesar de encontrar evidências na literatura, estas 

variáveis não encontraram significância estatística neste modelo, enquanto demonstrada no 

modelo anterior.  
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4 PRINCIPAIS RESULTADOS 

Nesta seção os principais resultados são apresentados de forma sintética, confrontando 

com as inferências do presente estudo. Assim, considerando os resultados encontrados 

conjuntamente pelos Estudo I (relação entre desempenho e gestão do capital de giro) e Estudo 

II (moderação das restrições financeiras na relação entre desempenho e gestão do capital de 

giro), e buscando entender os efeitos da gestão do capital de giro no desempenho corporativo 

de empresas brasileiras sob a moderação das restrições financeiras, as evidências são 

observadas a partir das seguintes hipóteses introduzidas neste estudo: 

H(1) = Há relação não linear convexa entre a gestão do capital de giro e desempenho 

corporativo.  

Em razão da adoção de políticas para a gestão do capital de giro, a rentabilidade de 

uma empresa pode aumentar ou diminuir. Acompanhada dos efeitos positivos e negativos do 

capital de giro indicam que a gestão do capital de giro envolve um trade-off. Por um lado, 

entende-se a relevância em manter o capital de giro positivo e por outro, efeitos adversos 

podem provocar um impacto negativo no valor da empresa em determinados níveis de capital 

de giro. Diante de tais ponderações, espera-se que a gestão do capital de giro das empresas 

tenha um nível ótimo para equilibrar custos e benefícios e ao mesmo tempo que o 

desempenho corporativo aumente com a elevação do capital de giro até atingir o nível ótimo. 

Uma vez superado este ponto ótimo (vértice da parábola – ponto máximo), a relação entre 

capital de giro e desempenho torna-se negativa. Na Figura 2, pode-se observar o resultado da 

estimação para modelo de equação (2.1): 

Figura 2 

Gráfico Estimação Q de Tobin (Y) e Gestão do Capital de Giro (X) 

 
Observa-se pelo gráfico da Figura 2 que os resultados encontrados neste estudo em 

relação à primeira hipótese apontam para uma relação não linear convexa considerando a 

variável Q de Tobin como desempenho. Significa que neste modelo apresenta-se um ponto 

máximo, no qual até um determinado prazo no ciclo de negócios a empresa revela seu melhor 

desempenho. Após este nível ideal no prazo deste ciclo de conversão do caixa, isto é, 

aumentando este prazo, o desempenho corporativo começa a reduzir consequentemente. Ao 

analisar este modelo com as variáveis de desempenho ROA e ROIC, confirma-se a relação 

não linear, porém de forma côncava e não convexa como da primeira hipótese. Na Figura 3 e 

4 estão indicadas as relações entre o CCC (abcissa X) e o ROA e o ROIC (ordenadas Y). 

Neste caso, entende-se que o desempenho corporativo diminui ao aumentar o prazo do ciclo 

de conversão de caixa, no entanto ao chegar no seu ponto mínimo, aumentando o prazo do 

ciclo, o desempenho volta a crescer. Portanto, não se rejeita a hipótese para relação não linear 

convexa, entre gestão de capital de giro e desempenho mensurado por Q de Tobin e EVA, 

entretanto rejeita-se a hipótese em relação ao desempenho representado pelo ROA e ROIC. 
Figura 3  Figura 4 

ROA (Y) e Gestão do Capital de Giro (X)  ROIC (Y) e Gestão do Capital de Giro (X) 
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Frente às evidências sobre a existência de uma relação de U invertido entre a gestão do 

capital de giro e o desempenho corporativo, espera-se que o nível ótimo de investimento em 

capital de giro seja diferente para as empresas restritas financeiramente e sem restrições. 

Desse modo, apresenta-se a segunda hipótese 

H(2) = O nível ideal (ponto máximo) na relação não linear entre a gestão do capital de 

giro e desempenho corporativo é menor quando moderado pelas restrições financeiras. 

Modigliani e Miller (1958), sob a hipótese de mercado perfeito, demonstram que as 

empresas podem obter financiamento externo sem depender da disponibilidade de capital 

interno. No entanto, as assimetrias informacionais e custos de agência convergem em 

imperfeições do mercado, acrescentando custos ao capital externo em relação aos fundos 

gerados internamente, além de gerar racionamento de crédito. Em razão da necessidade de 

investimento para um nível positivo de capital de giro, pressupõe-se que o nível ótimo de 

capital de giro seja inferior às empresas com restrições financeiras. 

Como no Estudo I, os resultados obtidos no Estudo II demonstram uma relação não 

linear convexa para o modelo entre o desempenho Q de Tobin e gestão do capital de giro sob 

moderação das restrições financeiras, sendo que o ponto ótimo diminui em relação ao Estudo 

I conforme demonstrado na Figura 5. Por conseguinte, percebe-se que ao reduzir o ponto 

máximo, o prazo ciclo de conversão de caixa e o desempenho diminui simultaneamente. Tais 

evidências são consistentes com o resultado esperado, porquanto uma empresa sob restrições 

financeiras encontra-se com escassez de liquidez devido à dificuldade na obtenção de 

financiamentos, seja pelos custos altos ou por questões de assimetria informacional. Dessa 

maneira, não se rejeita a segunda hipótese. 
Figura 5  Figura 6 

Q Tobin (Y) e Gestão do Capital de Giro (X)  ROA (Y) e Gestão do Capital de Giro (X) 

 
O gráfico indicado na Figura 6 refere-se ao resultado da estimação entre a variável de 

desempenho ROA e a gestão do capital de giro moderado pela interação das restrições 

financeiras. Quanto ao modelo sob moderação das restrições com a variável de desempenho 

ROA indicado na Figura 6, apesar da evidência da relação não linear, a função é côncava e 

não convexa como indicado na segunda hipótese. Em relação ao modelo sob moderação das 

restrições com a variável de desempenho ROIC, não houve rejeição da ausência de 

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

 (15,0)  (10,0)  (5,0)  -  5,0  10,0  15,0

  ROIC

 (80,0)

 (70,0)

 (60,0)

 (50,0)

 (40,0)

 (30,0)

 (20,0)

 (10,0)

 -

 10,0

 (15,0)  (10,0)  (5,0)  -  5,0  10,0  15,0

  Q de Tobin (Restrições…

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

 (15,0)  (10,0)  (5,0)  -  5,0  10,0  15,0

ROA

 (10,0)

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 (15,0)  (10,0)  (5,0)  -  5,0  10,0  15,0

  ROA (Restrições Financeiras)



 

 

15 

autocorrelação conforme indicado no teste de Hausman. Desse modo, a segunda hipótese foi 

rejeitada para o modelo com as variáveis de desempenho ROA e ROIC. 

5 CONCLUSÕES 

Este estudo teve por objetivo responder a questão sobre os efeitos da gestão do capital 

de giro no desempenho corporativo sob a moderação das restrições financeiras. Para isso, 

nesta pesquisa foram realizados dois estudos, com a finalidade de (i) investigar a relação não 

linear entre a gestão do capital de giro, e (ii) verificar a moderação das restrições financeiras 

na relação entre a gestão do capital de giro e o desempenho corporativo. 

A crescente demanda por conhecimentos integrados com ambiente externos, além 

daqueles técnicos desenvolvidos por instrumentos contábeis inerentes à administração 

financeira, proporciona ao gestor a oportunidade pela sensibilização de outros valores e pela 

visão estratégica corporativa. Nas palavras de Smith (1980) o objetivo do estudo sobre a 

gestão do capital de giro é obter perspectivas adicionais na importância do aspecto financeiro 

na tomada de decisão. Dessa maneira, entende-se que a qualidade gerencial da disponibilidade 

de liquidez se sobressai sob a quantidade, sendo fundamental para a continuidade das 

atividades. 

Em suma, as evidências apresentadas neste estudo permitem concluir que as restrições 

financeiras influenciam significativamente o desempenho corporativo e a gestão do capital de 

giro das empresas. Além disso, pode-se observar que a moderação exercida pelas restrições 

financeiras agem de modo diverso entre os setores econômicos, tendo em vista a 

peculiaridade de cada atividade e os fatores relacionados na obtenção de liquidez para 

alavancagem da empresa. Fundamental para a continuidade das atividades corporativas, além 

da análise criteriosa do ciclo de negócios, a implementação de planos estratégicos a fim de 

evitar escassez de recursos e ações para mitigar o problema da assimetria de informações. 
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