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RESUMO  

No contexto brasileiro o principal conflito de agência existente ocorre entre acionistas 

controladores e minoritários, devido ao fato que de as empresas brasileiras possuem uma 

estrutura acionária bastante concentrada, o que pode culminar na expropriação da riqueza dos 

minoritários pelos acionistas controladores. O objetivo desta pesquisa é verificar se a 

concentração acionária presente nas empresas abertas brasileiras influencia na gestão do saldo 

de caixa, considerando o fato de que os controladores irão criar incentivos aos gestores para 

que estes mantenham maiores níveis de caixa a fim de agirem em favor dos interesses dos 

controladores. A amostra é composta por 145 empresas brasileiras não financeiras de capital 

aberto, para o ano de 2014. A variável dependente consiste no logaritmo natural de caixa e 

equivalentes de caixa dividido pelo total de ativos líquidos. As variáveis independentes são: 

controle acionário, sendo porcentagem cumulativa nas ações dos três e dos sete maiores 

acionistas com direito a voto sobre o total de ações com direito a voto da companhia, 

pagamento de dividendos, alavancagem, tamanho, oportunidades de investimento, fluxo de 

caixa e capex. Os resultados indicaram o efeito conjunto das variáveis de controle acionário 

sobre o saldo de caixa juntamente com as variáveis alavancagem, tamanho, oportunidades de 

investimento e fluxo de caixa.  

 

Palavras-chaves: Equivalentes de caixa; Governança corporativa; Disponibilidades; MQP. 

 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O caixa é um recurso financeiro disponível em moeda e é considerado o principal 

ativo utilizado nas transações, visto que apresenta alta liquidez. Assim, sendo a liquidez a 

capacidade de se converter rapidamente um ativo em dinheiro, sem perda de valor, então, o 

dinheiro é tido como o ativo mais líquido de uma organização, o qual pode ser utilizado como 

reserva de valor (Sachs & Larrain, 1995). Dessa maneira, o saldo de caixa contém os recursos 

financeiros disponíveis em um determinado momento no tempo, proveniente de um saldo 

anterior alterado pelas movimentações do período. 
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Ao considerar que as empresas possuem como objetivo principal a maximização de 

valor, a falha na previsão dos fluxos de fundos pode ocasionar desequilíbrios de caixa, 

incorrendo em elevação do custo de capital ou resultando em fundos ociosos de rentabilidade 

inexpressiva (Vilalba & Sousa, 2001). 

Porém, a definição da quantidade de dinheiro a ser mantida em caixa não é algo tão 

facilmente realizável. Diversos estudos têm demonstrado fatores que são determinantes na 

manutenção do caixa das empresas. Uma possível determinante que vem ganhando destaque é 

a Governança Corporativa (Opler, Pinkowitz, Stulz & Williamson, 1999; Faulkender, 2002; 

Dittmar, Mahrt-Smith & Servaes, 2003; Kusnadi, 2003; Lundstrum, 2003; Klapper & Love, 

2004; Ozkan & Ozkan, 2004; Pinkowitz, Stulz & Williamson, 2006; Kalcheva & Lins, 2007; 

Harford, Mansl & Maxwell, 2008; Bates, Kahle & Stulz, 2009;  Carracedo, 2010; Kilpp, 

2015). 

De acordo com Kilpp (2015), a principal maneira de abordar a relação entre a 

governança corporativa e o nível de caixa mantido pelas empresas é por meio da análise do 

problema de agência. 

A relação de agência é definida como um contrato no qual uma pessoa (ou mais 

pessoas), denominada principal, delega a outra (agente) algum serviço ou trabalho em seu 

favor, envolvendo alguma autoridade ou poder de decisão para o agente. Se ambos são 

maximizadores de utilidade, o agente irá atuar conforme seus interesses próprios e não em 

favor do principal, incorrendo no conflito de agência (Jensen & Meckling, 1976). 

Como consequência, buscou-se uma maneira de atenuar esses conflitos, assegurando 

que as atitudes dos gestores estivessem alinhadas aos interesses do principal. Dessa forma, 

iniciaram-se as discussões sobre Governança Corporativa (De Benedicto, Rodrigues & 

Abbud, 2008), a qual passou a ser vista, gradativamente, como um conjunto de mecanismos 

de incentivo e de controle que visam minimizar os custos decorrentes dos problemas de 

agência (Saito & Silveira, 2008). 

No contexto brasileiro, o principal conflito existente ocorre entre acionistas 

controladores e minoritários, diferentemente do conflito tradicional entre acionistas e 

gestores, encontrado em outros mercados (Lopes & Walker, 2008). Isto se deve ao fato de que 

as empresas brasileiras possuem sua estrutura de propriedade acionária bastante concentrada, 

o que pode culminar na expropriação da riqueza dos minoritários pelos acionistas 

controladores (Claessens, Djankov & Lang, 2000; Lins, 2003; Silveira, 2004; Gorga, 2008). 

Com base nos expostos, torna-se interessante investigar a influência dos acionistas 

com forte poder de decisão para as políticas de saldo de caixa das empresas, considerando o 

contexto brasileiro de concentração de capital. 

 Assim, no presente estudo, é apresentada a seguinte pergunta de pesquisa: A 

concentração acionária interfere na gestão de saldo de caixa das empresas brasileiras de 

capital aberto? 

 Portanto, o objetivo desta pesquisa é verificar se a concentração acionária presente nas 

empresas abertas brasileiras influencia na gestão do saldo de caixa, considerando o fato de 

que os controladores irão criar incentivos aos gestores para que estes mantenham maiores 

níveis de caixa a fim de agirem em favor dos interesses dos controladores. 

O presente trabalho está dividido em cinco partes. A primeira contém esta introdução. 

A segunda, o referencial teórico, no qual é apresentado um levantamento sobre o tema de 

concentração de propriedade e de controle, além da influência da governança corporativa no 

saldo de caixa. A terceira contém a metodologia empregada no estudo, com a descrição das 

variáveis e método utilizado. Em seguida, são apresentados os resultados e análises. Por fim, 

são apresentadas as considerações finais e as referências.   

 

 



 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO       

2.1 Governança Corporativa e Estrutura de Propriedade e Controle 
A governança corporativa abrange diversos campos de estudo (Claessens, 2003) e é, 

conceitualmente, diferente ao redor do mundo (Grillan, 2006). Uma das definições consiste 

em caracterizar a governança corporativa como um conjunto de relações entre a 

administração, seu conselho, acionistas e outras partes interessadas, de modo a proporcionar 

uma estrutura que define os objetivos, como atingi-los, bem como o monitoramento do 

desempenho da organização (Ribeiro Neto & Fama, 2003; Core, Guay & Larcker, 2003; 

Organization for Economic Cooperation and Development [OECD], 2004; Silveira, 2006; 

Macedo, Mello & Tavares Filho, 2006; Cabello, Parisi & Oliveira, 2007). 

O surgimento da governança corporativa visa mitigar os efeitos do conflito de agência 

ou de agente-principal (IBGC, 2013), pois é muito difícil garantir que o agente tome as 

melhores decisões do ponto de vista do principal, pois esse agente sempre procura maximizar 

sua própria utilidade (Famá & Iovini, 2012).  

No contexto anglo-saxão, os conflitos de interesses ocorrem entre os acionistas e 

gestores, em decorrência da estrutura de propriedade pulverizada presente na maioria das 

grandes companhias abertas (Silveira, Lanzana, Barros & Famá, 2004). No entanto, no 

restante do mundo, a concentração da estrutura de propriedade é bem maior (La Porta, 

Shleifer, Lopez-de-Silanes & Vishny, 2002), a qual varia entre os países em consequência de 

diversos fatores, como políticos, legais, estruturais, culturais, geográficos e econômicos 

(Siffert Filho, 1998).  

Sob a ótica da Teoria da Agência, a combinação de certa concentração de capital, 

natureza dos acionistas e participação dos gestores constitui um mecanismo de governança 

capaz de produzir uma convergência de interesses, visto que o acionista controlador detém o 

poder necessário e a motivação para monitorar as ações dos gestores (Correia, Amaral & 

Louvet, 2011). A motivação do acionista depende da exposição ao risco da empresa, além dos 

resultados que ele pode obter com o monitoramento do agente (Jensen, 1993; Agrawal & 

Knoeber, 1996; Shileifer & Vishny, 1997). 

No entanto, Shleifer e Vishny (1997) salientam que a concentração de capital pode 

acarretar desvantagens para os acionistas minoritários, pois os majoritários ou controladores 

tendem a privilegiar seus próprios interesses. Essas divergências tendem a ser maiores quando 

os direitos de controle são superiores aos direitos sobre os fluxos de caixa da empresa 

(Shleifer & Vishny, 1997; La Porta, Lopez-de-Silanes & Shleifer, 1999; Claessens et al., 

2002). 

A questão da concentração de capital é percebida em diversos estudos ao redor do 

mundo. O trabalho de Berle e Means (1932) é considerado por muitos o marco inicial desse 

tema e teve como objetivo analisar empiricamente a composição acionária das grandes 

empresas norte americanas, além de discutir os conflitos de interesse que as estruturas de 

propriedade poderiam ocasionar no desempenho e valor das companhias. Entre os achados, 

constataram que a pulverização da propriedade fortalecia o poder dos gestores, aumentando as 

chances de os mesmos agirem em seu próprio interesse e não no interesse dos acionistas. 

Outro seminal de destaque é o de Claessens et al. (2002), no qual são apresentados os 

efeitos da estrutura de propriedade e controle sobre o valor de mercado de empresas da Ásia 

Oriental. Os resultados demonstraram que há dois efeitos sobre o valor das empresas, sendo: 

(i) incentivo- quando há um aumento dos direitos do acionista controlador sobre o fluxo de 

caixa, também há um crescimento do valor de mercado das empresas e (ii) entrincheiramento 

- quando os direitos sobre o fluxo de caixa do acionista controlador são menores que seus 

direitos de controle, há uma diminuição do valor de mercado das empresas. 



 

 

 No Brasil, estudos têm demonstrado que as organizações brasileiras, em sua maioria, 

possuem concentração de propriedade e controle (Leal, Carvalhal da Silva & Valadares, 2002; 

Fontes Filho, 2003; Procianoy & Schnorrenberger, 2004; Silveira et al., 2004; Aldrighi & 

Mazzer Neto, 2005; Damil, Rogers & Ribeiro, 2007; Okimura, Silveira & Rocha, 2007; 

Rapozo, Pagliarussi & Aquino, 2007; García-Teruel, Martínez-Solano & Sánches-Ballesta, 

2009; Torres, Bruni, Martinez & Rivera-Castro, 2010; Caixe & Krauter, 2013; Marques, 

Guimarães & Peixoto, 2015). 

Leal et al. (2002) verificaram a estrutura de controle direita e indireta de 225 empresas 

brasileiras não controladas pelo governo e listadas na Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA), no final de 1998. Os resultados indicaram um elevado grau de concentração de 

capital votante no país. Ainda que não haja um acionista controlador, o maior acionista detém 

uma participação significativa dos direitos sobre voto e a companhia é controlada pelos três 

maiores acionistas. Cabe ressaltar que os resultados demonstraram também que os acionistas 

controladores brasileiros investem em média muito mais do que o mínimo necessário para 

manter o controle nas suas companhias. 

Okimura et al. (2004) investigaram a relação entre a estrutura de propriedade e 

controle  e o desempenho e valor das 194 companhias abertas brasileiras entre 1998 e 2002. 

Os resultados evidenciam uma influência quadrática do direito de controle e uma influência 

negativa linear do grau de excesso de votos dos acionistas controladores sobre o desempenho 

e valor das empresas analisadas. Já a concentração de propriedade, ou seja, direito sobre o 

fluxo de caixa, não apresentou resultado significante, bem como, as evidências de 

endogeneidade da estrutura de propriedade se mostraram fracas e inconsistentes 

estatisticamente. 

Procianoy e Schnorrenberger (2004) analisaram 306 companhias brasileiras listadas na 

BOVESPA nos anos de 1995 a 2000 e concluíram que existe uma relação significativa entre 

estrutura de controle acionário e decisões de estrutura de capital para as empresas analisadas.  

Silveira et al. (2004) analisaram 153 companhias abertas não financeiras listadas na 

BOVESPA, no período de 1999 a 2002 e constataram uma relação negativa não significante 

estatisticamente entre a diferença do direito de controle e do direito sobre o fluxo de caixa em 

posse dos acionistas controladores e o valor de mercado das companhias analisadas, sugerindo 

que, as empresas com maior disparidade entre poder para tomada de decisão e participação no 

capital total tendem a apresentar menor valor de mercado. 

No estudo de Aldrighi e Neto (2005), estimou-se o desvio entre os direitos de voto e os 

direitos de fluxo de caixa do acionista majoritário último das 602 empresas de capital aberto 

que forneceram informações à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 2001. Dentre os 

vários resultados encontrados, ressaltaram-se os seguintes: (i) a existência de um acionista 

controlador último com mais de 50% das ações votantes em 83,39% das empresas, (ii) 

desvios entre direitos de voto e direitos de fluxo de caixa do acionista majoritário último 

ocorrem em 80,56% das empresas, (iii) os acordos de acionistas controlam, em média, 

83,77% dos direitos de voto nas empresas em que há esses acordos e (iv) o recurso de 

esquemas-pirâmide, utilizado por 68,11% das empresas, reforça a concentração do controle,  

de modo que esses resultados trazem evidências importantes para uma reflexão sobre a 

incipiência do mercado de capitais no Brasil e, portanto, sobre as possíveis vias para superá-

la. 

Dami et al. (2007) investigaram se existiam diferenças de rentabilidade, valor de 

mercado, estrutura de capital, risco e tamanho do ativo em relação ao grau de concentração 

acionária nas 176 companhias abertas brasileiras listadas na BMF&BOVESPA nos anos de 

1997 a 2001. Por meio da metodologia proposta pelos estudos de Pedersen e Thomsen (1997), 

a concentração acionária foi dividida em três categorias – dispersa, dominante e majoritária. 

Os resultados indicam que não há diferença significativa entre as variáveis analisadas em 



 

 

relação ao grau de concentração acionária. No entanto, evidenciaram diferenças 

estatisticamente significativas entre o crescimento da receita e a instabilidade do mercado 

com o grau de concentração acionária, demonstrando que, em mercados instáveis, há maior 

concentração de propriedade, pela relação de dependência entre ela e o desempenho das 

empresas. 

Torres et al. (2010) analisaram 266 empresas não financeiras listadas na 

BMF&BOVESPA, para o ano de 2007, com o objetivo de verificar a associação entre o 

alisamento de resultados e a estrutura de propriedade e controle, o nível de governança 

corporativa e a origem do capital. Os resultados indicaram que uma maior concentração de 

propriedade e controle, maior a tendência de ocorrência de alisamento de resultados, 

indicando que os acionistas controladores podem estar resguardando seus próprios interesses, 

mediante a alteração da percepção de riscos dos acionistas minoritários.  

Caixe e Krauter (2013) testaram se a concentração de propriedade e controle poderia 

influenciar no valor de mercado corporativo. Por meio de um painel não balanceado com 237 

companhias abertas brasileiras, nos anos de 2001 a 2010, constataram a existência de uma 

relação quadrática entre concentração no direito sobre o fluxo de caixa do acionista 

controlador e o valor de mercado das firmas. Além disso, os resultados indicaram também que 

o valor de mercado das ações do maior acionista captou o efeito-incentivo, enquanto a 

concentração no direito de voto captou o efeito-entrincheiramento. 

Por fim, Marques et al. (2015) investigaram a relação entre a estrutura de propriedade 

e controle, valor, desempenho e o risco de 138 empresas brasileiras não financeiras listadas na 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BMF&BOVESPA), para o período de 

2004 a 2012. Os resultados demonstraram uma relação negativa e significativa entre a 

concentração de direito de voto e o valor de mercado, medido pelo Q de Tobin. Já as variáveis 

de desempenho – Return on Assets (ROA) e Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization (Ebitda) e risco não foram afetadas significativamente pela concentração 

acionária. Em relação à crise financeira, a significância e o sinal negativo na especificação de 

valor indicam que, na ocorrência de choques de retorno, as estruturas de propriedade mais 

concentradas penalizam o valor dessas empresas. 

 

2.2 A Influência da Governança Corporativa no Saldo de Caixa 

Em um mercado perfeito, com ausência de impostos, custos de transação e limitações 

ao crédito, além do pressuposto da mesma informação disponível a todos, a forma como os 

recursos são alocados não afeta a rentabilidade de uma empresa, o que torna o saldo de caixa 

irrelevante (Sá, 2008). Porém, como os mercados não são perfeitos, a sobra de recursos 

(liquidez) possui um custo associado, sendo necessário o confronto entre custos e benefícios 

marginais da manutenção de recursos (Opler et al., 1999). 

Assim, torna-se necessário compreender os fatores que interferem na manutenção de 

recursos em caixa pelas empresas, visto que as reservas de caixa são uma ferramenta 

importante ao proverem uma fonte de recursos para as oportunidades de investimentos, 

quando os recursos gerados internamente são insuficientes (Harford, 1999). 

 Um possível determinante do saldo de caixa que vem sendo estudado é a governança 

corporativa, conforme trabalhos desenvolvidos por Opler et al. (1999), Faulkender (2002), 

Dittmar et al. (2003), Kusnadi (2003), Lundstrum (2003), Klapper e Love (2004), Ozkan e 

Ozkan (2004), Pinkowitz et al. (2006), Kalcheva e Lins (2007), Harford et al. (2008), Bates et 

al.  (2009), Carracedo (2010) e Kilpp (2015). 

Para Opler et al. (1998), os gestores tendem a acumular ativos líquidos em excesso 

quando apresentam participação societária substancial na empresa. Pinkowitz, Stulz e 

Williamson (2006) defendem que em função de uma maior facilidade na expropriação de 

recursos líquidos, espera-se um investimento excessivo em caixa. 



 

 

Faulkender (2002), ao estudar firmas pequenas, argumenta que é mais fácil observar 

os problemas de agência e constatou que o caixa diminui conforme a propriedade do principal 

acionista aumenta, o que ocorre quando ele é o próprio gestor. Isto pode ser interpretado como 

ausência de pressão suficiente para reduzir o nível de liquidez ou que existe menos capital 

aportado quando há poucos acionistas. 

Dittmar et al. (2003) analisaram mais de 11.000 empresas de 45 países, no ano de 

1998. Os autores encontraram evidências de que nos países em que a proteção dos acionistas é 

mais fraca (16 países), o nível de caixa também é maior. No entanto, nesses países, o nível de 

caixa é positivamente relacionado com o acesso ao mercado de capitais, ou seja, quando o 

acesso é mais fácil, os níveis de caixa são maiores. 

Ozkan e Ozkan (2004) analisaram 1.029 empresas na Grã-Bretanha, nos anos de 1984 

a 1999, focando a questão dos custos de agência entre administradores e acionistas. Os 

resultados indicaram que a participação dos administradores no capital influencia a 

manutenção de maior disponibilidade de caixa nas empresas. Os resultados indicaram também 

que o nível de caixa é positivamente relacionado com as oportunidades de crescimento e fluxo 

de caixa operacional, mas negativamente relacionado com outros ativos líquidos e 

alavancagem. Por outro lado, os autores encontraram pouca evidência de que o nível de caixa 

é negativamente relacionado com o tamanho. 

Pinkowitz et al. (2006) constataram que a relação entre o valor da firma e o nível de 

manutenção de caixa é muito menor em países com baixa proteção ao investidor. 

Adicionalmente, o estudo de Harford, Mansi e Maxwell (2008) demonstrou uma relação 

negativa entre o valor das empresas e a governança corporativa, principalmente, quando ela é 

mais fraca. Essa relação é intensificada quando combinada com o excesso de caixa. 

Bates et al. (2009) constataram que há pouca dependência entre o problema de agência 

e a liquidez da firma. Baseando-se na ideia de que as firmas mais ricas em ativos líquidos 

teriam maiores problemas de agência, porém os resultados apontaram para uma relação 

negativa entre as variáveis.  

Carracedo (2010) analisou 198 empresas brasileiras ativas na BM&FBOVESPA para 

o período de 1998 a 2008. O autor utilizou o nível de governança corporativa da 

BMF&BOVESPA para medir o seu impacto sobre o caixa das firmas, porém os resultados 

foram inconclusivos, pois somente o nível do novo mercado apresentou significância 

estatística para o modelo de efeitos aleatórios. 

Kilpp (2015) verificou a existência de uma relação entre o nível de governança 

corporativa das firmas e a liquidez que elas mantêm. Por meio da análise, no período de 2010 

a 2013, de 52 companhias brasileiras abertas pertencentes ao Índice Brasil Amplo (IBRA), em 

2014, constatou-se que os índices de governança construídos pelo autor (IGC1 e IGC2) não 

apresentaram significância estatística. Somente a variável correspondente ao nível de 

governança corporativa (NGC) da BMF&BOVESPA apresentou relação significativa e 

negativa com o nível de caixa. Esses achados corroboram com a existência de problemas de 

agência decorrentes da possibilidade de expropriação dos recursos livres e dos interesses 

privados dos gestores. 

Desta forma, o presente estudo assume a hipótese de que um menor nível de 

Governança Corporativa, assumido pela concentração das ações ordinárias, ocasiona o 

aumento do saldo de caixa. 

 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

As empresas estão ativas na BM&FBOVESPA e foram obtidas por meio da base de 

dados Economática®. Com a exclusão do setor financeiro, em função de suas características 

específicas, a amostra totalizou 166 empresas. Porém, foram identificados outliers na amostra. 



 

 

De acordo com Becker (2015), os outliers podem causar distorções sérias nas 

estatísticas. O autor adiciona que, geralmente, aplica-se alguma filtragem de dados. Por 

exemplo, tomam-se os limites de média mais ou menos três desvios-padrões, ou seja, 

qualquer valor fora desses limites é eliminado.  Após a eliminação dos outliers, a amostra 

final é composta por 145 empresas, para o ano de 2014. 

 

 

Assim, a equação que define o comportamento esperado do saldo de caixa é dada 

pela equação 1: 

 
  CAPEXFLCXINVTAMALAVANCDIVDUMMYACIONCONTCASH 76543210 _

 

  (1) 

 

A variável dependente CASH consiste no saldo de caixa das empresas, definido 

como o logaritmo natural da soma de caixa e equivalentes de caixa dividido pelo ativo total 

deduzido de caixa e equivalentes de caixa, para o ano de 2014, com base nos trabalhos de 

Opler et al. (1999) e Dittmar et al. (2003). 

A variável foco deste estudo, buscando identificar sua significância, é o controle 

acionário, que busca medir a concentração de controle acionário tem como base o estudo de 

Procianoy e Schonorrenberger (2004). As informações foram obtidas junto à base de dados 

Economática® e se referem às ações com direito a voto.  

Primeiramente, foram obtidas as porcentagens cumulativas das ações com direito a 

voto de um aos dez maiores acionistas, sobre o total das ações com direito a voto das 

companhias analisadas. Dentre as dez porcentagens encontradas, as porcentagens cumulativas 

nº 3 e nº 7, representando respectivamente os três e os sete maiores acionistas, foram as que 

apresentaram maior frequência de alta correlação com as demais variáveis de controle 

acionário, permitindo, assim, representá-la no modelo. Assim, a variável CONT_ACION é 

operacionalizada por duas diferentes proxies, descritas conforme equações 2 e 3: 

 

CONT_ACION_3 = (participação percentual cumulativa dos três maiores acionistas nas 

ações com direito a voto ÷ total de ações com direito a voto da companhia)            

  (2) 

 

CONT_ACION_7 = (participação percentual cumulativa dos sete maiores acionistas nas 

ações com direito a voto ÷ total de ações com direito a voto da companhia)            

  (3) 

 

Considerando o contexto de concentração de propriedade e controle presente na 

maioria das companhias brasileiras, o eventual choque de interesses entre os acionistas 

controladores e minoritários pode interferir no saldo de caixa dessas empresas, visto que os 

controladores tendem a agir de acordo com os próprios interesses, bem como garantir que os 

gestores atuem para alcançar tais interesses. Dessa forma, é esperada uma relação positiva 

entre a variável CASH e a variável CONT_ACION, ao demonstrar um maior montante de 

caixa à disposição dos gestores. 

A Tabela 1 apresenta os principais determinantes de caixa utilizados como variáveis 

independentes propostas no modelo de regressão, já analisadas quanto a possíveis problemas 

de multicolinearidade, analisadas pelo VIF (Variance Inflation Factor) entre todas as 

variáveis independentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 
Principais Determinantes do Saldo de Caixa e suas Variáveis  

Determinante 

Variável 

Independente Fórmula 

Efeito 

Esperado Justificativa 

Pagamento de 

Dividendos DIVDUMMY 

1 = se a empresa 

pagou dividendos; 0, 

caso contrário. 

(-) 

O efeito é negativo, considerando 

que o corte de dividendos possibilita 

a disponibilidade de recursos na 

forma de caixa das firmas (Opler et 

al., 1999; Bates et al., 2009).  

Alavancagem ALAVANC 

(dívida de curto prazo 

+ dívida de longo 

prazo) ÷ (ativo total - 

caixa e equivalentes 

de caixa) 

(-) 

Ao passo que a alavancagem 

aumenta, o custo de oportunidade 

para acumular caixa também 

aumenta, motivando menores níveis 

de caixa (Kim, Mauer & Sherman, 

1998), além do fato de que se 

contraem dívidas quando o caixa é 

insuficiente para atender às 

necessidades de pagamento (Opler et 

al., 1999). 

Tamanho da 

Empresa TAM LN(ativo total) 

(+/-) 

O tamanho da empresa tem um 

impacto negativo na manutenção do 

saldo de caixa, pois a captação de 

recursos é relativamente mais cara 

para as pequenas empresas, 

incentivando-as a manter mais 

dinheiro em caixa. Já as maiores 

empresas conseguem uma melhor 

economia de escala em termos de 

custos de transação na gestão de 

caixa (Ferreira & Vilela, 2004). Um 

contraponto sustenta-se no fato de 

que as empresas maiores possuem 

elevados níveis de caixa, pois foram 

bem-sucedidas no passado e, 

obtiveram, consequentemente, um 

melhor desempenho e acúmulo de 

caixa (Opler et al., 1999). 

Oportunidades 

de Investimento INV 

(ativo circulante - 

passivo circulante) ÷ 

(ativo total - caixa e 

equivalentes de 

caixa) 

(+) 

É esperada uma relação positiva 

entre a variável e o saldo de caixa 

mantido pelas empresas, pois um 

grande conjunto de oportunidades de 

investimento cria uma demanda por 

um grande estoque de dinheiro, 

porque a escassez de dinheiro 

implica que, se uma empresa se 

engaja em obter financiamentos 

externos mais dispendiosos, esta 

deve renunciar a oportunidades de 

investimento rentáveis (Ferreira & 



 

 

Vilela, 2004).  

Fluxo de Caixa FLCX 

(lucro líquido após 

juros e dividendos 

anterior à 

depreciação) ÷ (ativo 

total - caixa e 

equivalentes de 

caixa) 

(+) 

Uma maior geração de caixa 

proporciona maior montante de caixa 

às empresas (Opler et al., 1999). 

Além de que empresas com maiores 

fluxos de caixa, caso se encontrem 

frente à necessidade de dinheiro, não 

precisariam incorrer em dívidas, pois 

acumularam caixa (Ferreira & Vilela, 

2004). 

Despesas de 

Capital CAPEX 

(despesas de capital) 

÷ (ativo total - caixa e 

equivalentes de 

caixa) 

(-) 

A influência das despesas de capital 

(CAPEX) sobre o saldo de caixa é 

negativa, indicando que quanto 

maiores os dispêndios de capital, 

menores os recursos mantidos em 

caixa pelas empresas, conforme 

proposto por Riddick e Whited 

(2009) e Opler el al. (1999).  

Nota. Fonte. Elaboração própria, com base na literatura. Todas as variáveis foram calculadas para o ano de 2014. 

 

Devido ao fato da amostra não apresentar homocedasticidade, demonstrado pelo 

Teste de Breusch-Pagan apresentado a seguir, a fim de analisar as especificações do modelo 

adequadamente. Este teste foi preferido em relação do Teste de White para 

heterocedasticidade em função do número moderado de variáveis independentes, sendo esta 

uma fraqueza do teste (Wooldridge, 2010). 

 

Teste de Breusch-Pagan para a heteroscedasticidade 

H0: sem heteroscedasticidade  

  Estatística de teste: LM = 57,9427 

  com p-valor = P(Qui-quadrado(8) > 57,9427) = 1,17853e-009 

Fonte: Os autores, com base nos resultados obtidos via software Gretl 

Ao desenvolver os modelos de regressão linear, foi utilizado o modelo de mínimos 

quadrados ponderados (MQP) com heterocedasticidade corrigida, ao invés do modelo de 

mínimos quadrados ordinários (MQO) com tratamento de erros padrão robustos, uma vez que 

o MQP produz novas estatísticas t e F, com maior eficiência que o modelo MQO 

(Wooldridge, 2010), melhorando as especificações das regressões obtidas, com maior poder 

explicativo (R
2
 e R

2
 ajustado) apresentado no modelo MQP. 

 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISES 

Nesta seção os resultados são apresentados e analisados. Na tabela a seguir (Tabela 2) 

é apresentada a estatística descritiva, com a finalidade de caracterizar as 145 empresas 

pertencentes à amostra analisada. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 
Estatísticas Descritivas das Variáveis 

Descrição Variável Média Mediana Mínimo Máximo 

Desvio 

Padrão 

Saldo de Caixa CASH -3,0727 -2,7978 -11,072 -0,72845 1,5581 

Controle 

Acionário = 3 CONT_ACION_3 0,6504 0,6253 0,1563 1,0000 0,2335 

Controle 

Acionário = 7 CONT_ACION_7 0,7260 0,7049 0,1867 1,0000 0,2024 

Pagamento de 

Dividendos DIVDUMMY 0,7034 1,0000 0,0000 1,0000 0,4583 

Alavancagem ALAVANC 0,6624 0,6680 0,1333 1,2008 0,2053 

Tamanho da 

Empresa TAM 14,9214 14,9769 11,3630 18,2228 1,3979 

Oportunidades de 

Investimentos INV 0,1549 0,1375 -0,4378 0,6117 0,2009 

Fluxo de Caixa FLCX 0,0273 0,0341 -0,2036 0,1906 0,0730 

Despesas de 

Capital CAPEX 0,0479 0,0351 0,0000 0,1860 0,0436 

Nota. Fonte: Os autores, via resultados do software Gretl. Total de 145 observações para o ano de 2014. 

CONT_ACION_3: participação percentual cumulativa dos três maiores acionistas nas ações com direito a voto ÷ 

total de ações com direito a voto da companhia. CONT_ACION_7: participação percentual cumulativa dos sete 

maiores acionistas nas ações com direito a voto ÷ total de ações com direito a voto da companhia. DIVDUMMY: 

variável dummy que assume valor igual a um em anos em que a empresa pagou dividendos e zero caso contrário. 

ALAVANC: medido pelo total da dívida de curto e longo prazo divido pelo total de ativos. TAM: medido pelo 

logaritmo natural do total de ativos. INV: relação entre capital circulante líquido e total de ativos. FLCX: medido 

pelo lucro líquido após juros e dividendos, mas antes da depreciação, dividido pelo total de ativos. CAPEX: 

despesas de capital dividido pelo total de ativos. Em todas as regressões a variável dependente CASH é o 

logaritmo natural de caixa e equivalentes de caixa/ativos. Todos os Ativos nos denominadores das variáveis são 

calculados por ativos totais menos caixa e equivalentes de caixa. 
 

O modelo MQP com heterocedasticidade corrigida está descrito na Tabela 3. 

 

  



 

 

Tabela 3 
Resultados obtidos pelo modelo MQP com heterocedasticidade corrigida 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3   

Determinantes Variáveis Coefic. Coefic. Coefic. 

Sinal 

Esperado 

Sinal 

Obtido 

Constante CONST -8,141 *** -7,429 *** -6,577 *** 

  Controle Acionário = 3 CONT_ACION_3 0,223  2,955 *** (+) (+) 

Controle Acionário = 7 CONT_ACION_7  -0,274 -3,528 *** (+) (-) 

Pagamento de Dividendos DIVDUMMY 0,308 0,468 ** 0,223   

Alavancagem ALAVANC 2,374 *** 2,512 *** 2,396 *** (-) (+) 

Tamanho da Empresa TAM 0,187 *** 0,156 ** 0,144 ** (+/-) (+) 

Oportunidades de 

Investimentos INV 2,060 *** 1,791 *** 1,766 *** (+) (+) 

Fluxo de Caixa FLCX 2,683 ** 1,894 2,560 ** (+) (+) 

Despesas de Capital CAPEX 1,044 0,362 0,690 

  R
2
  0,424 0,385 0,454   

R
2
 Ajustado  0,395 0,354 0,422   

p-valor (F)  5,64e-14 4,09e-12 7,57e-15   

n  145 145 145   

Nota. Fonte: Os autores, com base nos resultados obtidos via software Gretl. Nível de Significância de 10% (*), 

Nível de Significância de 5% (**), Nível de Significância de 1% (***). Variáveis Não Significativas (N.S.) 

obtiveram p-valor superior a 0,1. CONT_ACION_3: participação percentual cumulativa dos três maiores 

acionistas nas ações com direito a voto ÷ total de ações com direito a voto da companhia. CONT_ACION_7: 

participação percentual cumulativa dos sete maiores acionistas nas ações com direito a voto ÷ total de ações com 

direito a voto da companhia. DIVDUMMY: variável dummy que assume valor igual a um em anos em que a 

empresa pagou dividendos e zero caso contrário. ALAVANC: medido pelo total da dívida de curto e longo prazo 

divido pelo total de ativos. TAM: medido pelo logaritmo natural do total de ativos. INV: relação entre capital 

circulante líquido e total de ativos. FLCX: medido pelo lucro líquido após juros e dividendos, mas antes da 

depreciação, dividido pelo total de ativos. CAPEX: despesas de capital dividido pelo total de ativos. Em todas as 

regressões a variável dependente (CASH) é o logaritmo natural de caixa e equivalentes de caixa/ativos. Todos os 

Ativos nos denominadores das variáveis são calculados por ativos totais menos caixa e equivalentes de caixa. 
 

Ao analisar os resultados, inicialmente foi desenvolvido o modelo 1, considerando 

apenas o controle acionário dos três maiores investidores, considerando então que as empresas 

altamente controladas apresentariam maiores níveis de caixa, porém, nesse modelo, a variável 

CONT_ACION_3 não se mostrou significativa. De maneira similar o modelo 2 foi 

desenvolvido, com a mesma expectativa sobre o controle acionário baseado no percentual de 

ações ordinárias controladas pelos sete maiores investidores (CONT_ACION_7) também sem 

significância estatística. 

Porém, ao associar as variáveis de controle acionário CONT_ACION_3 e 

CONT_ACION_7, nota-se que ambas se tornam estatisticamente significativas ao nível de 

1%, ampliando o poder explicativo do modelo (R
2
 ajustado) de 0,395 e 0,354 respectivamente 

aos modelos 1 e 2 para 0,422 para o modelo 3. 

Além disso, é extremamente interessante o efeito conjunto das variáveis apresentado 

no modelo 3. Enquanto o controle acionário dos três principais investidores 

(CONT_ACION_3) aumenta o saldo de caixa, como esperado, demonstrando que a alta 

concentração acionária das ações com direito a voto proporciona uma redução da Governança 

Corporativa, por outro lado, temos que a participação acionária dos sete maiores investidores 

(CONT_ACION_7) reduz o saldo de caixa, ou seja, reverto o efeito da concentração e, 

havendo o aumento da diluição, ocorre a redução do saldo de caixa, devido ao aumento da 

Governança Corporativa. 



 

 

Neste ponto é importante observar que a relação entre as duas variáveis 

(CONT_ACION_3 e CONT_ACION_7) pode ser considerada alta se analisada a medida de 

correlação = 0,929. Porém, se observado o VIF, obtém-se CONT_ACION_3 = 7,853 e 

CONT_ACION_7 = 8,182, ambos inferiores ao valor 10 que poderia indicar um possível 

problema de colinearidade. 

Com relação às demais variáveis, o destaque é a alavancagem (ALAVANC), onde era 

esperado um impacto negativo sobre o saldo de caixa, assumindo que as empresas mais 

endividadas optariam por reduzir seu saldo de caixa para realizar pagamento da dívida, 

porém, o caso brasileiro parece mostrar uma preferência pela liquidez, mantendo caixa 

mesmo em situações de maior endividamento. 

 

 

5 CONCLUSÃO 
O presente artigo discutiu o efeito que a concentração acionária representa sobre o 

saldo de caixa das empresas não financeiras de capital aberto, por meio de uma amostra de 

145 empresas, para o ano de 2014.  

Como resultado principal, tem-se uma associação entre as variáveis de controle 

acionário dos três e dos sete maiores acionistas com direito a voto, sendo que estas variáveis 

proporcionaram resultados opostos.  

 No caso dos três maiores acionistas, o resultado ocorreu conforme o esperado, ou seja, 

um aumento no saldo de caixa. Com isso, pode-se perceber que a concentração acionária 

presente nos três maiores acionistas, influencia na gestão dessas empresas, considerando o 

fato de que os controladores tendem a criar incentivos aos gestores para que estes mantenham 

maiores níveis de caixa a fim de agirem em favor dos interesses dos controladores. 

Já em relação aos sete maiores acionistas, o resultado também foi significativo, porém 

negativo, o que indica uma diminuição do saldo de caixa. Uma das justificativas consiste no 

fato de as empresas com boas práticas de governança corporativa mantêm níveis mínimos de 

caixa, pois as melhores práticas diminuem os conflitos de agência.  

 Outro destaque é a alavancagem. Os resultados demonstraram uma relação positiva 

com o saldo de caixa. De acordo com Ferreira e Vilela (2004), as empresas inseridas em 

cenários de instabilidade econômica bem como em perfis de endividamento voltados ao curto 

prazo tendem a manter um colchão de liquidez para evitar risco de insolvência, pois ao 

mesmo tempo em que acumulam caixa, também acumulam dívidas. 

 Cabe destacar que a contribuição deste trabalho em relação aos demais estudos de 

determinantes da manutenção do caixa das empresas consiste no fato de observar a questão da 

concentração acionária como um fator determinante, além das perspectivas tradicionais de 

governança corporativa.  

 Assim sendo, acredita-se ter cumprido os objetivos anteriormente propostos. Espera-se 

que trabalhos futuros possam englobar outras variáveis, bem como expansão do período 

analisado para fins comparativos. 
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