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RESUMO 

Esta tese estuda outcomes reais e financeiros de três questões importantes no contexto 

de mercados emergentes: regulação da discricionariedade sobre fundos internos, debt tax bias 

e estrutura de propriedade.  Para tanto, esta tese está dividida em três ensaios. O primeiro 

verifica o efeito da regulação da discricionariedade sobre a política de dividendos no mercado 

de capitais chinês sobre eficiênca do investimento corporativo. Os resultados sugerem que a 

regulação implementada impacta positivamente a ineficiência do investimento e a propensão a 

subinvestir,  sendo este efeito crescente com a o grau de restrição financeira e descrecente 

com o nível de folga financera, respectivamente. Os testes são robustos a diferentes 

especificações e testes de robustez. O Segundo ensaio analisa se o efeito do Allowance for 

Corporate Equity (ACE-type system) brasileiro reduz o viés tributário da dívida. 

Especificamente, investiga-se se o efeito tratamento contínuo dos juros sobre capital próprio 

afeta negativamente o nível de alavancagem financeira. Os resultados indicam que a política 

tributária implementada é similar a uma política de dividendos dedutíveis e não a um ACE. A 

implicação empírica é que o tratamento por juros sobre capital próprio aumenta o viés, 

produzindo um efeito rebote em relação ao que é esperado para essa política sobre o 

comportamento tomador de risco e estrutura de capital corporativa. Esse efeito rebote é 

homogêneo em firmas com diferentes status de restrição financeira. Há evidências de que 

acionistas influenciam a política de distribuição de caixa a acionistas, ajustando-a às suas 

próprias preferências tributárias.  O terceiro ensaio investiga o efeito da empresa familiar 

sobre a performance corporativa e políticas financeiras (estrutura de capital, cash holding, e 

cash dividends). Usando uma amostra de firmas brasileiras, este estudo usa um treatment 

effect model para considerar os problemas de autoseleção e endogeneidade. Os resultados 

mostram que a firma familiar tem um efeito líquido negativo sobre a performance. O controle 

familiar tem um efeito sobre as políticas financeiras que indicam um comportamento de 

aversão ao risco para preservar o controle. Os resultados indicam mais comportamento 

tomador de risco em companhias de gestão familiar, sugerindo que tal comportamento de 

aversão ao risco é reduzido quando a família tem o controle e gestão da firma. Este é o 

primeiro estudo que considera o efeito do comportamento da empresa familiar por meio de 

múltiplas políticas financeira. 

 

Palavras-chave: Dividendos. Regulação. Restrição financeira. Juros sobre capital 

próprio. Empresa famíliar. Desempenho. Estrutura de capital – China – Brasil. 



 

ABSTRACT 

This dissertation studies real and financial outcomes of three major issues in the 

context of emerging markets: regulation of discretionarity on internal funds, debt tax bias and 

ownership structure. To this end, this thesis is divided into three essays. The first one studies 

the effect of regulation of discretionarity on cash dividend policy in the Chinese capital 

market on efficiency of corporate investment. The results suggest that the regulation 

implemented positively impacts the inefficiency of investment and the propensity to 

underinvest, and this effect increased with the degree of financial constraint and decreased 

with the level of financial slack, respectively. The tests are robust to different specifications 

and robustness tests. The second essay studies if the continuous treatment effect of interest on 

equity negatively affects the level of financial leverage. The findings suggest that the tax 

policy implemented is similar to the deductible cash dividends and not to an ACE. The 

empirical implication is that the interest on equity treatment increases the debt tax bias, 

producing a rebound effect to what is expected for this policy on the risk-taking behaviour 

and corporate capital structure. This rebound effect is homogeneous in firms with different 

financial constraints status. There are evidences that shareholders influence the cash 

distribution policy, adjusting the later to their own tax preferences. The third essay 

investigates the effect of family firm on corporate performance and financial policy (capital 

structure, cash holding, and cash dividend). Using a sample of Brazilian, the study uses a 

treatment effect model to address self-selection and endogeneity problems. The results show 

that family firm has a negative net effect on performance. Family control has an effect on 

financial policies that indicate an aversive behavior to preserve control. The results indicate 

more risk-taking behavior in family-manage companies, suggesting that such aversion 

behavior is reduced when the family controls and manages the firm. This is the first study that 

takes into account the effect of family firm behavior through multiple financial policies. 

 

Keywords: Cash dividends. Regulation. Financial constraints. Empire building. Debt 

tax bias. Allowance for corporate equity. Interest on equity. Family firm. Performance. Cash 

holdings. Capital structure – China – Brazil.  
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1 INTRODUÇÃO 

O interesse pela compreensão do comportamento financeiro de firmas em mercados 

emergentes é crescente, mas ainda é imposta aos estudos de mercados emergentes uma visão 

padrão originada do predomínio de estudos em contexto de mercados desenvolvidos. O 

aprendizado sobre mercados emergentes, o desenvolvimento teórico em finanças corporativas 

e a superação de interpretações inadequadas passa por deixar de ignorar as diferenças 

institucionais e comportamento corporativo entre mercados desenvolvidos e emergentes. 

Contudo, as principais instituições que moldam o comportamento de firmas em mercados 

emergentes, assim como seus outcomes reais e financeiros, ainda estão sendo explorados. 

Sabe-se que economias emergentes apresentam  mercados financeiros menos desenvolvidos e 

mais vulneráveis, seus sistemas legais garantem baixa proteção a investidores, assim como 

costumam sofrer maior intervenção governamental em seus mercados (p.e., tributação e 

regulação do mercado de capitais). Agenda de pesquisa que surge é como firmas em mercados 

emergentes ajustam suas políticas financeiras, estrutura de propriedade e investimentos para 

adequarem-se as condições de negócio, restrições institucionais, intervenções governamentais 

e ao subdesenvolvimento do mercado de capitais (FAN; WEI; XU, 2011).  

Neste contexto, este estudo busca, usando uma top-down research approach, 

compreender as causas do comportamento financeiro de firmas no Brasil e China. Exploram-

se três questões endêmicas de mercados emergentes: regulação sobre a política de cash 

dividends; mecanismo tributário classificado como Allowance for Corporate Equity, mas com 

descaracterizações; e prevalência de propriedade e controle familiar. Enquanto as duas 

primeiras questões tratam-se de instituições, a terceira trata-se de uma consequência 

institucional. A abordagem é within-country buscando explorar consequências destas três 

questões sobre o comportamento de investimento e políticas financeiras.  

Cada uma dessas três questões de pesquisa são trabalhadas em um  dos três ensaios 

que compõem o conjunto deste trabalho. O primeiro ensaio trata do efeito da redução da 

discricionariedade sobre fundos internos, por meio da instituição regulatória de cash 

mandatory dividend, sobre a eficiência do investimento corporativo em companhias chinesas. 

Explora-se ainda o efeito moderador dos níveis de restrição e folga financeira sobre a 

eficiência do investimento. Usando diferença-em-diferenças em high-frequency panel data 

(dados trimestrais) a uma amostra de companhias abertas chinesas, os resultados mostram que 

a regulação em questão não apresenta efeito direto sobre a ineficiência do investimento, 

somente efeitos moderados positivos (negativos) pela restrição (folga) financeira. Os 
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resultados sugerem que a regulação manifesta-se mais o seu dark side, ao indicar um impacto 

adverso sobre a propensão ao subinvestimento e nível de subinvestimento, do que o seu bright 

side sobre o nível de ineficiência do investimento e propensão ao superinvestimento. 

O segundo ensaio trata do efeito dos usos juros sobre capital próprio, identificado na 

literatura de taxation policy como um Allowance for Corporate Equity (ACE) type-system, 

sobre o viés tributário da dívida. Com o uso de dose-response function, a estratégia empírica 

objetivou verificar o impacto do uso e dosagem dos juros sobre o capital próprio sobre a 

alavancagem financeira das firmas. Os resultados sugerem que, ao tratar os problemas de 

autoseleção e endogeneidade derivados de especificidades do caso brasileiro, o mecanismo 

ACE em questão apresenta um efeito contrário ao que é esperado para este tipo de política, ou 

seja, eleva ao debt tax bias. Não foram encontradas diferenças de resultado entre firmas 

sujeitas a diferentes graus de restrição financeira. E as evidências sugerem que exista um ACE 

clientele effect induzido por diferenças de preferências tributárias entre acionistas. 

O terceiro ensaio trata do efeito do controle e gestão familiar sobre a performance e 

políticas financeiras (estrutura de capital, cash holdings e cash dividends). Com uso de 

treatment effect model, tratou-se problemas de autoseleção existentes na determinação da 

estrutura de propriedade e controle. Os resultados sugerem que a firma familiar tem um 

impacto líquido negativo sobre a performance corporativa. Resultados adicionais sugerem que 

o comportamento risk-avoiding observado em firmas controladas por família é menor quando 

a família também mantém a gestão da firma. 

Estes três ensaios apresentam  importantes contribuições para a literatura de finanças 

corporativas empíricas em mercados emergentes e para políticas públicas associadas à 

regulação do mercado de capitais, incentivos tributários e políticas de acesso ao mercado de 

capitais e a pulverização da estrutura de propriedade.  

O presente estudo justifica-se por: tratar de questões relevantes e negligenciadas; 

explorar temas com importantes implicações para políticas de regulação do mercado de 

capitais, tributária e estabilidade financeira. Adicionalmene, estes estudos procuram 

apresentar tratamento adequado às questões de endogeneidade e autoseleção que costumam 

ser sistematicamente negligenciadas nos estudos em questão realizados em mercados 

emergentes. 

Estes estudos estão organizados da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta o ensaio 

empírico que investiga o efeito da redução da discricionariedade dos fundos internos sobre a 

eficiência do investimento de companhias chinesas. O Capítulo 3 apresenta o ensaio empírico 

que investiga o efeito do Allowance for Corporate Equity type-system sobre o debt tax bias de 
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companhias brasileiras. O Capítulo 4 apresenta o ensaio  empírico que investiga o efeito do 

controle e gestão familiar sobre a performance e políticas financeiras de companhias 

brasileiras. O Capítulo 5 apresenta as considerações finais. 
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2 EFEITO DA REDUÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE SOBRE FUNDOS  

   INTERNOS SOBRE A EFICIÊNCIA DO INVESTIMENTO  

   CORPORATIVO: UM QUASE-EXPERIMENTO CHINÊS 

Nesta seção apresenta-se o background que fundamenta o desenvolvimento das 

hipóteses do presente estudo.  

2.1 INTRODUÇÃO  

Os mecanismos de governança corporativa endógenos e a competição no mercado de 

capitais e de produtos podem atenuar os custos de agência que comprometem a realização de 

direitos de investidores. (SHLEIFER; VISHNY, 1997). Entretanto, tais mecanismos de 

mercado têm natureza mitigatória, implicando na possibilidade de existência de custos de 

agência residuais (STEIN, 2003), e na consequente expropriação potencial de acionistas e 

dificuldade em acesso a fundos externos. (LA PORTA et al., 1997, 1999, 2000, 2002). 

Nesse contexto, uma corrente de pesquisa tem assumido que a lei importa para 

aprimoramento da eficiência alocativa de capital no mercado, ao reconhecer a incapacidade de 

mecanismos como reputação, contratos e direito penal em promover plenamente os interesses 

de investidores. A intervenção governamental pode reduzir os custos de enforcement e o 

comportamento oportunístico ao introduzir mecanismos institucionais de caráter exógenos, 

por proteção legal ou regulatória, por meio de padronização de contratos privados, quando o 

enforcement privado é suficiente, ou por enforcerment público. (LA PORTA; LOPEZ-DE-

SILANES; SHLEIFER, 2006). 

De fato, estudos empíricos suportam a relevância da proteção a investidores na 

elevação do acesso a fundos externos para projetos lucrativos de investimento (LA PORTA et 

al., 1997, 1999, 2000, 2002; McLEAN; ZHANG; ZHAO, 2012), redução na expropriação de 

recursos da firma por gestores e controladores, e alinhamento na realização de projetos de 

investimento com os interesses de acionistas. (BEKAERT et al., 2007; SHLEIFER; 

WOLFENZON, 2002; WURGLER, 2000). 

Apesar dos benefícios da proteção legal a investidores, os benefícios líquidos da 

regulação no mercado de capitais não são consenso, e nem fáceis de determinar 

empiricamente. (ZINGALES, 2009). Enquanto alguns estudos suportam o argumento de que a 

regulação do mercado de capitais é welfare enhancing (por exemplo, Glaeser e Shleifer 

(2003) e Greenstone et al. (2006) ), outros reconhecem que muitas regulações levam a 
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consequências adversas significativas não intencionais. (AHMED et al., 2010; BUSHEE; 

LEUZ, 2005; COASE, 1960; STIGLER, 1964; ZHANG, 2007). À luz dessas evidências, 

outra corrente na literatura sugere que a política governamental ótima é deixar o mercado de 

capitais sem regulação, seja porque a regulação torna-se irrelevante, quando codifica arranjos 

contratuais privados existentes ou realizáveis, seja porque torna-se nociva quando eleva os 

custos de contratação. (LA PORTA; LOPEZ-DE-SILANES; SHLEIFER, 2006). Apesar das 

dificuldades, torna-se relevante reconhecer todos os custos e benefícios da regulação para 

aferir seus benefícios líquidos. Parte relevante desse processo é identificar os custos não 

intencionais da regulação. (ZINGALES, 2009). 

A origem e parte significativa da regulação no mercado de capitais orienta-se para a 

proteção dos interesses de investidores, principalmente aos menores e menos informados. 

(ZINGALES, 2009). Nesse contexto, com o objetivo declarado de proteger os direitos legais e 

interesses de investidores e desenvolver a transparência da política de dividendos para 

facilitar a formação de expectativas futuras quanto aos retornos futuros, a China Securities 

Regulatory Commission (CSRC) emitiu duas regulamentações em maio de 2012
1
 e novembro 

de 2013
2
. A natureza dos atos regulatórios envolve a exigência de transparência e 

padronização do processo decisório da política de dividendos, assim como a obrigatoriedade 

de dividend payout ratio mínimo de 20%. (CHINA SECURITIES REGULATORY 

COMMISSION (CSRC), 2012, 2013). 

A instituição de dividendos mínimos implica diretamente na redução da 

discricionariedade de insiders sobre os fundos internos. Sob o teorema Modigliani-Miller 

(MILLER; MODIGLIANI, 1961; MODIGLIANI; MILLER, 1958), tal regulação é 

irrelevante. Esse teorema prediz que firmas não retêm free cash flow, pois a decisão ótima é 

distribuí-los plenamente aos investidores, à medida que fundos internos são substitutos de 

fundos externos, assim como decisões de investimento são independentes das políticas 

financeiras corporativas. Portanto, dada a inexistência de fundos internos originados da 

retenção do free cash flow, a regulação sobre a discricionariedade sobre fundos internos não 

tem efeitos reais sobre firma e, portanto, sobre sua capacidade de geração de valor. 

A relação de substitutividade entre fundos internos e externos pode não ser perfeita 

quando se incorporam fricções financeiras, tais como assimetria informacional e problemas de 

agência ao teorema Modigliani-Miller. (ALMEIDA, H.; CAMPELLO, 2010). Os modelos de 

financiamento externo custoso (MFEC), baseados em problemas de seleção adversa, assumem 

                                                 
1
 “Further Implementing Cash Dividend Distribution by Listed Companies” 

2
 “Guideline for the Supervision of Listed Companies – Cash Dividend Distribution of Listed Companies”. 
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que fundos internos são menos custosos do que fundos externos, implicando na preferência 

por fundos internos, e na consequente retenção de fundos, para a realização de investimentos 

geradores de valor aos acionistas. (FAZZARI; HUBBARD; PETERSEN, 1987; MYERS; 

MAJLUF, 1984). Por outro lado, modelos de empire building (MEB), principalmente 

baseados em risco moral, assumem que insiders podem ter incentivos a reter free cash flow 

para a realização de investimentos que satisfaçam objetivos individuais não alinhados com os 

acionistas externos. (JENSEN, 1986; STULZ, 1990). 

Portanto, os modelos de financiamento externo custoso e empire building tornam os 

fundos internos relevantes para a eficiência do investimento corporativo. No primeiro tipo de 

modelo, os fundos internos são preferidos por causa do diferencial de custos entre fundos 

internos e externos, e têm o papel de reduzir o subinvestimento.  No segundo tipo de modelo, 

a existência de fundos internos serve para intensificar o superinvestimento ao evitar acesso a 

fontes externas de financiamento e ao consequente monitoramento e disciplina de mercado 

estabelecida por novos investidores (STEIN, 2003).   

De fato, estudos sugerem que firmas sujeitas a financiamento externo custoso ‒ 

financeiramente restritas
3
 ‒ ou a custos de agência do free cash flow têm as decisões de 

investimento sensíveis à geração de fundos internos. (BIDDLE; HILARY; VERDI, 2009; 

DEGRYSE; DE JONG, 2006; FAZZARI; HUBBARD; PETERSEN, 1987; HUBBARD, 

1998; PAWLINA; RENNEBOOG, 2005). Adicionalmente, evidências indicam que o cash 

holding permite às firmas financeiramente restritas empreender projetos de investimentos 

lucrativos. (ARSLAN; FLORACKIS; OZKAN, 2006; DENIS; SIBILKOV, 2010), e também 

permite às firmas irrestritas, e sem oportunidades de investimento, adotarem comportamento 

value-reducing e empire building. (DITTMAR; MAHRT-SMITH, 2007; HARFORD, 1999; 

HARFORD; MANSI; MAXWELL, 2008; PINKOWITZ; STULZ; WILLIAMSON, 2006). 

Consistente com esses achados, estudos demonstram que o valor do caixa é maior para firmas 

financeiramente restritas do que para firmas irrestritas. (DENIS; SIBILKOV, 2010; 

FAULKENDER; WANG, 2006). 

Nesse contexto, a redução da discricionariedade sobre fundos internos por meio da 

regulação da política de cash dividends também se torna relevante para a determinação da 

                                                 
3
 Neste estudo, adota-se a definição, conforme Almeida, Campello e Weisbach (2011), de que firma 

financeiramente restrita seja uma condição em que a realização de investimentos lucrativos esteja abaixo da 

condição first-best (condição de firmas irrestritas) devido ao custo do financiamento externo. No caso 

específico de estudo, os dois conceitos são usados como equivalentes, tendo em vista a condição de redução 

exógena de fundos internos. Entretanto, na definição ampla, financiamento externo custoso é condição 

necessária, mas não suficiente, para ocorrer financial constraint. 
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eficiência do investimento corporativo. À luz do trabalho de Stulz (1990), assume-se a tese
4
 

de que a redução da discricionariedade sobre fundos internos pode reduzir os custos de 

agência do free cash flow previstos pelos modelos MEB, e também pode intensificar a 

restrição financeira prevista pelos modelos MFEC. Ou seja, no nível da firma, a instituição de 

proteção ao investidor por meio da redução da discricionariedade sobre fundos internos pode 

ter um bright/darkside para a eficiência do investimento, dependendo das características 

corporativas. 

À luz das implicações da regulação de dividendos mínimos instituída na China, é 

razoável questionar a existência e a extensão do seu impacto sobre a eficiência do 

investimento corporativo. Desse modo, o presente estudo objetiva investigar o efeito da 

redução da discricionariedade sobre fundos internos, em decorrência das regulamentações 

citadas, sobre a eficiência do investimento corporativo. Os resultados indicam que a 

regulamentação da política e do nível de cash dividend payout ratio na China eleva a 

ineficiência do investimento corporativo e este efeito é crescente com o grau de restrição 

financeira das firmas. A regulamentação reduz a ineficiência do investimento somente para 

firmas com nível muito baixo de restrição financeira. Adicionalmente, a regulamentação tem 

efeito positivo (negativo) sobre a propensão a sub (superinvestir) e esse efeito de 

subinvestimento é decrescente com o nível de folga financeira da firma. O impacto da 

regulamentação é mais intenso para investimentos novos do que para reposição de ativos 

estabelecidos (assets in place). Esses resultados são robustos à adoção de diferentes 

especificações e testes de robustez. 

O presente estudo apresenta contribuições empíricas inéditas para a literatura de 

finanças corporativas ao redor do mundo. Para a literatura de regulação do mercado de 

capitais, contribui ao identificar o impacto da instituição de dividendos mínimos com o 

objetivo de proteção a investidores. As hipóteses neste estudo sugerem que tal 

regulamentação possui um  dark side quando reduz aumenta a ineficiência do investimento, 

principalmente em firmas sujeitas à restrição financeira. Enquanto parte significativa da 

literatura reconhece somente os benefícios da proteção legal a investidores sobre o acesso a 

fundos externos e realização de investimentos lucrativos, esta proposta de estudo associa-se às 

                                                 
4
 Stulz (1990) sugere que a redução de discricionariedade de insiders ocorre por dívida. O autor descarta a 

possibilidade de realização por dividendos porque assume que os mesmos mecanismos que podem exigir dado 

nível de dividendos também poderiam agir diretamente sobre os insiders. Portanto os dividendos tornar-se-iam 

redundantes. A suposição de Stulz (1990) é válida enquanto se assume que a determinação do nível de 

dividendos é endógena. Neste estudo, entretanto, a determinação do nível de dividendos é exógena, e como 

compensador justamente da fraqueza dos demais mecanismos. Ou seja, dividendos mínimos obrigatórios é uma 

opção válida à dívida para redução da discricionariedade, mas também sofre dos mesmos efeitos colaterais. 
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pesquisas, tais como de Ahmed et al. (2010) e Zhang (2007), que têm mostrado uma relação 

custo/benefício dessa proteção legal condicional a características corporativas. 

Adicionalmente, este estudo sugere que os custos e benefícios da redução da 

discricionariedade sobre fundos internos podem ser atenuados ou intensificados por existência 

de folga financeira. 

Para a literatura dos efeitos de imperfeições de mercado sobre as decisões de 

investimento, a contribuição ocorre por identificar um choque exógeno sobre fundos internos. 

Torna-se relevante porque a questão da interação entre investimento e variáveis financeiras 

pode ser a chave principal da implicação básica do teorema Modigliani-Miller da separação 

entre atividade econômica real e estrutura financeira. (MILLER, 1998). A literatura de empire 

building e financial constraint tem usado a predição empírica sensibilidade do investimento 

ao fluxo de caixa para identificar a relevância de fundos internos sobre o nível de 

investimentos corporativo. Entretanto, tal estratégia empírica tem sido criticada porque a 

proxy para fundos internos, a variável fluxo de caixa, pode ser, na realidade, proxy para 

oportunidades de investimento devido ao seu comportamento informativo e erro de 

mensuração. Para verificar empiricamente se as decisões de financiamento são relevantes para 

a determinação do investimento corporativo, a variação nos fundos internos deve ser 

independente da variação nas oportunidades de investimento. (HUBBARD, 1998)
5
. Nas 

palavras de Miller (1998, p. 119), “We do not have controlled experiments in economics or 

finance, unfortunately”. Apesar de não ter as condições experimentais das ciências naturais, 

eventos exógenos podem ter caráter quase-experimental. Portanto, o choque exógeno da 

regulamentação, por ser independente das oportunidades de investimento da firma, tem as 

propriedades empíricas necessárias para estabelecer o efeito causal dos fundos internos sobre 

investimentos corporativos.  

Isso contribui com evidências adicionais para o debate sobre as consequências não 

intencionais da regulação de dividendos mínimos. Especificamente, examina-se como a 

redução da discricionariedade sobre fundos internos, sob o efeito da regulação, afeta a 

eficiência do investimento corporativo condicionado pela capacidade de acesso a fundos 

externos  e ao nível de folga financeira. 

Este estudo é estruturado como segue: na Seção 2, apresentam-se o referencial teórico 

e o desenvolvimento das hipóteses; na Seção 3, apresenta-se a estratégia empírica; na Seção 4, 

                                                 
5
 Exemplo de estudo que busca evento exógeno é Rauh (2006). 
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reportam-se aos resultados e à discussão; e, na Seção 5, apresentam-se as considerações 

finais. 

 

2.2 REFERENCIAL TEÓRICO E DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 

Nesta seção, são apresentados os trabalhos teóricos e empíricos mais relevantes sobre 

relação de política de dividendos e eficiência de investimento. Este capítulo suporta o 

desenvolvimento das hipóteses. Apresenta-se uma descrição sintética de cada teoria e dos 

resultados dos principais estudos empíricos. 

2.2.1 Irrelevância dos Dividendos para os Investimentos 

Em seu conjunto, os trabalhos de Miller e Modigliani (1961) e Modigliani e Miller 

(1958, 1963) estabelecem o que veio a ser denominado de teorema Modigliani-Miller, do qual 

derivam duas proposições de invariância-valor da firma em relação às políticas financeiras de 

estrutura de capital e política de dividendos, como implicação de equilíbrio em mercado de 

capitais perfeitos. Nesses termos, o valor da firma dependeria somente das decisões de 

investimento da firma e não da forma como é financiada. Para Stiglitz (1969), os pressupostos 

assumidos no teorema Modigliani-Miller são: impostos neutros; ausência de fricções de 

mercado, tais como custos de transação e custos de falência; acesso simétrico ao mercado de 

crédito; e informação não revelada por política financeira. Stiglitz (1969) sugere que, em 

contexto de equilíbrio geral, o teorema Modigliani-Miller se mantém em condições menos 

restritivas às assumidas no trabalho original, pois não depende da existência de classe de 

risco, competitividade do mercado de capitais, e indivíduos não precisam concordar com a 

probabilidade de distribuição dos resultados, exceto quanto à ausência de falência. 

Miller e Modigliani (1961) assumem três pressupostos: mercado de capitais perfeitos, 

comportamento racional e certeza perfeita. Mercado de capitais perfeito implica em 

comportamento tomador de preço, costless princing information, ausência de custos de 

transação ‒ incluindo taxas e custos de emissões ‒, e nenhum diferencial de taxas entre 

dividendos e ganhos de capital. Comportamento racional indica que investidores preferem 

mais a menos riqueza e são indiferentes entre dividendos e ganhos de capital. Certeza perfeita 

implica na inexistência de assimetria informacional entre gestão da firma e investidores 
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externos, assim como investidores conhecem todos os fluxos de caixa e lucros futuros 

relevantes. 

A proposição de invariância-valor dos dividendos, subordinada à proposição de 

invariância-valor da estrutura de capital, toma a decisão de investimento como dada. Portanto, 

a decisão de dividendos não teria efeitos sobre o valor das ações (MILLER, 1988, 1998), e 

seria uma política financeira irrelevante. (STIGLITZ, 1974). A irrelevância da política de 

dividendos em mercado de capitais perfeito tem sido provada de duas formas, de modo a 

separar os efeitos das decisões de orçamento de capital e política de dividendos. 

(RUBINSTEIN, 1976). A primeira abordagem por financiamento substituto, a adotada pelo 

teorema Modigliani-Miller, neutraliza os efeitos da política de dividendos por manter os 

ativos da firma constantes e financiamento por ações é usado para substituir dividendos 

(compensating equity financing). A segunda abordagem por reinvestimento neutro, adotada 

por Brennan (1971), permite aos ativos variarem com mudanças nos dividendos e manterem o 

valor presente líquido do investimento constante. 

Há estudos empíricos que têm despendido esforços para testar a proposição de 

invariância-valor dos dividendos. Para Miller (1998), o estudo da implicação básica do 

teorema Modigliani-Miller da separação entre atividade econômica real e estrutura financeira 

é talvez a principal chave nos testes empíricos. Dois artigos relevantes que tiveram como 

objetivo principal testar as implicações diretas da proposição da irrelevância são o de Fama 

(1974) e o de Fama e French (1997).  

Para Fama (1974), o teorema Modigliani-Miller tem um corolário em relação à 

política de dividendos: decisões de investimento nunca são determinadas pelas decisões de 

dividendos, e decisões de dividendos período a período não necessitam ser afetadas pelas 

decisões de investimento. O autor examinou empiricamente em que medida as decisões de 

investimento e dividendos são inter-relacionadas. Os resultados encontrados são consistentes 

com a ideia de irrelevância dos dividendos para as decisões de investimento. As imperfeições 

de mercado de capitais, se existentes, não foram consideradas suficientes para rejeitar a 

hipótese de independência entre os dividendos e os investimentos. 

Fama e French (1997) tratam da interação investimento e variáveis financeiras, 

nomeadamente dividendos e alavancagem financeira. Empiricamente, observa-se como 

dividendos e dívida acomodam a variação através do tempo em lucros e investimentos. Essa 

acomodação é observada pelos movimentos dos dividendos e dívida em relação a seus níveis 

ótimos. Os resultados sugerem que os dividendos adotam um comportamento a la Lintner 

(1956), movendo-se em razão do lucro corrente e dividendos passados, portanto sendo 
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insensíveis às variações nos investimentos correntes. Dado que emissões de ações são 

relativamente raras e dividendos não respondem aos investimentos, os resultados sugerem que 

a dívida é uma variável residual nas decisões de financiamento. A dívida absorve a variação 

nos lucros através do tempo, mas as variações na dívida, em resposta a lucro e investimento, 

tem caráter transitório. À medida que o teorema Modigliani-Miller assume que o investimento 

pode causar uma mudança na política de dividendos, mas o reverso não pode ser verdadeiro, 

os resultados de Fama e French suportam a hipótese de irrelevância dos dividendos para a 

determinação dos investimentos corporativos. 

Os dividendos estão relacionados com a decisão de estrutura de capital, porque a 

política de dividendos representa uma escolha de financiamento. O pagamento de dividendos 

reduz as fontes internas de financiamento de investimento, demandando acesso a um maior 

volume de fontes externas de financiamento. Apesar de a proposição de irrelevância dos 

dividendos (MILLER; MODIGLIANI, 1961) estar diretamente relacionada à proposição de 

irrelevância de estrutura de capital (MODIGLIANI; MILLER, 1958), os estudos têm 

negligenciado o seu inter-relacionamento na explicação dos investimentos. (MILLER, 1988, 

1998). Enquanto a irrelevância de estrutura de capital tem como consequência o fato da 

composição das fontes de financiamento não importa na determinação dos investimentos, a 

irrelevância dos dividendos implica que os fundos internos e externos são perfeitamente 

substitutos como fonte de financiamento de investimento. Sob o teorema de Modigliani-

Miller, dividendos e dívida podem ser determinados conjuntamente. Então, o fato de 

negligenciar o inter-relacionamento pode causar um problema de endogeneidade. (FAMA; 

FRENCH, 1997). 

Dado que Miller e Modigliani (1961) assumem mercado de capitais perfeito, a maioria 

dos argumentos contra a irrelevância dos dividendos tem focado em incorporar imperfeições 

de mercado ao modelo original para derivar implicações empíricas. Essas imperfeições de 

mercado são categorizadas em dois grupos por Baker, Powell e Veit (2002). O primeiro grupo 

compreende as três maiores imperfeições de mercado: taxas, informação assimétrica e custos 

de agência. O segundo grupo compreende as três menores: custos de transação, despesas de 

flutuação e aspectos comportamentais.  

Neste estudo, decide-se concentrar nas imperfeições de mercado decorrentes de 

informação assimétrica (MYERS; MAJLUF, 1984) e custos de agência (JENSEN; 

MECKLING, 1976) por serem as duas maiores correntes de modelos teóricos posteriores ao 

teorema de Modigliani-Miller (MILLER, 1988), que incorporam predições empíricas sobre 

como tais imperfeições afetam a eficiência do investimento corporativo. Apesar de as taxas 
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sobre formas de distribuição de caixa aos acionistas serem consideradas a maior e mais 

sistemática imperfeição de mercado (MILLER; MODIGLIANI, 1961) e terem demonstrado 

efeitos sobre as decisões de investimento (BECKER; JACOB, Marcus; JACOB, Martin, 

2013), não as incorpora no presente estudo, porque os modelos teóricos derivados desta 

corrente não apresentam predições empíricas claras relativamente aos seus efeitos sobre a 

eficiência do investimento.  

Os modelos teóricos derivados da incorporação de informação assimétrica assumem 

duas direções. (HARRIS; RAVIV, 1991). A primeira assume que, em ambiente em que 

investidores externos têm informação imperfeita sobre os prospectos da firma, e dividendos 

são fiscalmente desvantajosos, o pagamento de dividendos é custoso e, portanto, pode 

caracterizar-se como um sinal sobre os prospectos esperados. (BHATTACHARYA, 1979). A 

segunda assume que a informação assimétrica pode afetar a relação de substitutividade entre 

fundos internos e externos, preconizada pela proposição de irrelevância de dividendos. Se 

firmas podem ser subavaliadas, os fundos externos são mais custosos do que fundos internos. 

Neste caso, o pagamento de dividendos reduz os fundos internos, resultando em possibilidade 

de perda de oportunidades de investimento pela firma. (FAZZARI; HUBBARD; PETERSEN, 

1987; MYERS; MAJLUF, 1984). Além disso, nesse caso de fundos externos serem mais 

custosos do que fundos internos, as políticas financeiras são desenhadas para mitigar as 

ineficiências nas decisões de investimento decorrentes de informação assimétrica. (HARRIS; 

RAVIV, 1991). Este estudo concentra-se na segunda direção. 

2.2.2 Imperfeições de Mercado e Eficiência do Investimento 

Nesta seção, tal como Stein (2003), não se deu ênfase aos mecanismos subjacentes que 

distinguem os modelos teóricos ‒ que incorporam assimetria informacional e custos de 

agência ‒, que tenham implicações para os investimentos no nível da firma. Adota-se uma 

abordagem empiricamente orientada para categorizar os modelos de acordo com as 

implicações sobre o objeto de estudo deste ensaio: eficiência do investimento no nível da 

firma. As duas categorias adotadas, modelo de financiamento externo custoso e construção de 

império (empire building) representam, respectivamente, as duas facetas decorrentes do 

desvio no nível ótimo, ou eficiente, de investimento: subinvestimento e superinvestimento.  

Nos modelos a seguir, tal como em Stein (2003), assume-se que as disfunções nas 

decisões de investimento da firma, decorrentes de informação assimétrica e de problema de 

agência, podem ser tratadas por mecanismos curativos endógenos tais como sistemas de 
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governança, estrutura de capital, contratos de incentivo e intermediação financeira. 

Entretanto, tais mecanismos de tratamento podem somente mitigar os efeitos adversos das 

imperfeições de mercado. Portanto, assume-se que, sob uma abordagem de equilíbrio, 

persistem distorções residuais não resolvidas por mecanismos endógenos.  

2.2.3 Subinvestimento e Modelos de Financiamento Externo Custoso 

Nos modelos de financiamento externo custoso, presume-se que insiders agem pelos 

interesses de investidores. Portanto, assume-se que, na existência de discricionariedade 

ilimitada sobre fundos internos, os investimentos convergem para um nível eficiente. 

Entretanto, na condição de existência de restrição de fundos internos e financiamento externo 

custoso pode ocorrer subinvestimento a um nível first-best benchmark (STEIN, 2003), 

caracterizando um estado de restrição financeira. (ALMEIDA, H.; CAMPELLO; 

WEISBACH, 2011). 

O financiamento externo custoso no mercado de ações surge em decorrência de 

problemas de seleção adversa a la Akerlof (1970). Para Myers e Majluf (1984), existindo 

assimetria informacional entre insiders e outsiders, investidores externos podem interpretar 

racionalmente de forma negativa a emissão de ações. Esse comportamento decorre do 

reconhecimento por investidores externos da propensão de gestores em direcionar seus 

esforços para acionistas atuais e não potenciais, e dessa forma tentar beneficiar-se de 

informação privada sobre prospectos da firma, ao emitir ações em momentos mais vantajosos 

para acionistas atuais. Uma implicação é a exigência por acionistas externos de um prêmio na 

emissão de ações, resultando em custos adicionais. Nessas condições, uma firma com bons 

projetos e recursos internos insuficientes pode tornar-se incapaz ou desinteressada em assumir 

custos adicionais de financiamento por ações. Isso porque emitir ações nas condições 

propostas por acionistas externos implica, para firmas com bons prospectos, em transferência 

de riqueza de acionistas atuais para futuros. Neste caso, pode ser vantajoso para o acionista 

atual abandonar oportunidades lucrativas de investimento, resultando em subinvestimento. 

O subinvestimento decorrente de financiamento custoso por emissão de ações pode ser 

mitigado se a firma consegue acessar o mercado de dívida sem incorrer em custos adicionais. 

Entretanto, a possibilidade de acessar a dívida sem fricções é improvável. À medida que 

exista risco de falência, credores podem assumir que gestores são mais propensos a tomar 

crédito quando a informação privada indicar que a firma esteja próxima do default. Portanto, 

problema de seleção adversa atua no mercado de dívida, apesar de ser menos severo do que 
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no mercado de ações, tendo em vista que o valor da dívida é menos sensível à informação 

privada de insiders. Problemas no mercado de dívida podem ocorrer posteriormente à seleção 

dos projetos de investimento em decorrência de risco moral. Esse problema pode manifestar-

se na alteração da propensão de assumir riscos dos gestores em relação às condições 

contratuais definidas ex ante, o que poderia levar as firmas a empreenderem projetos mais 

arriscados. Projetos de investimento mais arriscados do que o definido pode levar as firmas 

para próximo do default, o que implica expropriação de riqueza dos credores pelos  acionistas. 

(STEIN, 2003).  

Nesse contexto, credores compensam os problemas de seleção adversa e risco moral 

ajustando a taxa de juros ou racionando crédito. (JAFFEE; RUSSELL, 1976; STIGLITZ; 

WEISS, 1981). Insiders racionais de firmas com bons projetos de investimento não são 

passivos ao comportamento dos credores. Firmas com bons projetos procuram mitigar a 

elevação dos custos do financiamento por dívida ou racionamento, oferecendo sinais de 

qualidade dos projetos via colateral e aceitando mecanismos de monitoramento, tais como 

covenants contratuais. (BEBCZUK, 2003). Tendo em vista a possibilidade de existir limitação 

de ativos colateralizáveis e custos de monitoramento, os efeitos adversos dos problemas 

decorrentes de assimetria informacional sobre a eficiência do investimento corporativo podem 

ser mitigados, mas persistem para certas firmas em intensidade que varia de acordo com a 

natureza de seus ativos, oportunidades de investimento e capacidade de geração interna de 

recursos. (ALMEIDA, H.; CAMPELLO, 2007). 

A forma como o financiamento externo custoso dirige o subinvestimento corporativo 

pode ser demonstrada por um modelo reduzido de Stein (2003) inspirado na representação de 

Froot, Scharfstein e Stein (1993), usando modelos de costly-state-verificaion. (GALE; 

HELLWIG, 1985; TOWNSEND, 1979). 

Em síntese, o modelo assume que uma firma investe   no período  , o que resulta em 

retorno bruto de  ( ) no período 2, em que  ( ) é uma função crescente  e côncova. Do 

investimento  , um montante   é financiado por recursos internos ‒ lucros retidos pela firma 

‒ e um montante   é levantado externamente, via emissão de novas dívidas, ações ou outras 

obrigações. Então, a restrição orçamentária é      . Em mundo first-best, os gestores 

buscariam maximizar: 

 

    ( ) (   )               

(1) 
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Em que   é uma taxa de desconto ajustada ao risco e dado produto marginal de capital, 

  , igual a (   ). 

Pode-se capturar alguma das fricções financeiras discutidas acima ao assumir que 

custos de peso morto associados com fundos levantados externamente, e que estes custos são 

dados por   ( ), em que  ( ) é uma função convexa crescente, e  é uma medida de grau de 

fricção financeira. Então, o problema da firma torna-se: 

 

    ( ) (   )      ( ).  

(2) 

 

Hubbard (1998) e Kaplan e Zingales (1997) mostram que a solução para este caso tem 

as seguintes propriedades. Primeiro,   é sempre menor ou igual ao first best,   . Também, 

        e         :   é (fracamente) crescente nos recursos internos da firma  , e 

(fracamente) decrescente no grau de fricção financeira  . Essas características são o que é 

esperado,entretanto, enquanto a sensibilidade local do investimento aos fundos internos, 

     , eventualmente converge para zero para   suficiente alto, essa convergência não 

necessita ser monotônica. Empiricamente, esta abordagem tem sido identificada 

empiricamente pela observação da sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa, e 

alternativamente como a sensibilidade do caixa ao fluxo de caixa. Esta pesquisa segue direção 

diferente por identificar choque exógeno para identificar o efeito das fricções sobre o 

investimento corporativo, tal como Rauh (2006). 

2.2.4 Superinvestimento e Modelos de Empire-Building 

Diferentemente dos modelos de financiamento externo custoso, os modelos de empire-

building assumem a existência de conflito de interesses entre insiders e acionistas externos. 

Portanto, presume-se que insiders perseguem seus próprios benefícios privados, que podem 

não coincidir com os interesses de acionistas externos, quando apresentam uma preferência 

excessiva a grandes firmas, pelo fato do tamanho estar positivamente associado à 

remuneração e à reputação. Apesar de o empire building representar somente uma das 

manifestações dos custos de agência subjacentes
6
, é a manifestação com implicação mais 

direta sobre a eficiência do investimento corporativo ao refletir o superinvestimento crescente 

com o nível e grau de discricionariedade sobre fundos internos. (STEIN, 2003). 

                                                 
6
 Outras manifestações incluem, por exemplo, esforços reduzidos. (HOLMSTROM, 1979). 
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Os modelos de empire-building são construídos no sentido de atribuir às políticas 

financeiras, nomeadamente a estrutura de capital, um papel de redutor da discricionariedade 

de insiders sobre os fundos internos para mitigar as possibilidades de superinvestimento. 

Trabalho clássico com essa orientação é o de Jensen (1986), em que atribui à dívida um papel 

de disciplinador da discricionariedade administrativa ao comprometer a geração interna de 

fundos com o serviço da dívida. A intuição de Jensen (1986) foi modelada formalmente, 

considerando não somente os benefícios, mas também os custos decorrentes da atuação sobre 

a discricionariedade, geração de modelos representados por Harris e Raviv (1990), Hart e 

Moore (1995) e Stulz (1990). Essa família de modelos assume que os benefícios privados do 

empire building são proporcionais tanto ao montante (HART; MOORE, 1995) quanto ao 

produto bruto do investimento corporativo (STULZ, 1990). Na noção de benefícios privados 

proporcionais ao produto do investimento, apesar de os insiders superinvestirem, 

condicionados ao nível de investimento, ordenam a seleção dos projetos em ordem 

decrescente de valor presente líquido. 

A ideia central desses modelos é assumir que não haja relação direta entre problema de 

agência subjacente e superinvestimento. Essa relação é condicionada pelo nível de dívida 

endogeneadamente determinado para trade-off a mitigação do superinvestimento decorrente 

da discricionariedade com a minimização do subinvestimento resultante do excesso de 

alavancagem.  

Em síntese, Stein (2003) sugere um modelo reduzido que permite comparar as 

predições empíricas dos modelos empire-building com os modelos de financiamento externo 

custoso. O modelo é inspirado em Stulz (1990) e Hart e Moore (1995) por adicionar o termo 

  ( ) à função objetivo. Este termo captura a ideia de que gestores são dirigidos pelos 

benefícios privados de controle, como em Stulz (1990), com   mensurando a intensidade de 

conflitos de agência. Então, a equação torna-se: 

 

   (   ) ( ) (   )      ( ).     

(3) 

 

Como os fundos internos   vão ao infinito, o produto marginal do capital, agora, 

tende a (   )(   ), mais do que a (   ). Pode haver tanto super quanto 

subinvestimento, dependendo da realização de   relativamente a valores de outros 

parâmetros, a saber, oportunidades de investimento, geração e nível de fundos internos, e 

custos do financiamento externo. Considerando que o valor de   é endogeneamente 
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determinado ex ante pela escolha do nível de dívida, estados de natureza ex post onde o nível 

de free cash flow ‒ fundos internos ‒ em relação às oportunidades de investimento é maior 

(menor) do que o esperado predizem superinvestimento (subinvestimento).  

Desse modo, os modelos empire building esperam que   seja sempre maior ou igual ao 

first best,   . Também,         e         :   seja (fracamente) crescente com os fundos 

internos da firma  , e (fracamente) crescente com o problema de agência  . Portanto, 

assumindo os mesmos parâmetros dos modelos de financiamento externo custoso, espera-se a 

mesma implicação empírica para os modelos de financiamento externo custoso e empire 

building quanto à sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa, ou seja:         . 

2.2.5 Teoria da Evolução do Trade-Off Entre Custos e Benefícios da Retenção de Fundos  

          Internos 

As seções anteriores demonstraram que a discricionariedade sobre fundos internos 

apresenta duas facetas sobre a eficiência do investimento corporativo. Apresenta um bright 

side ao permitir a mitigação de subinvestimento decorrente, principalmente, de problemas de 

informação assimétrica, representados pelos modelos de financiamento externo custoso. 

Entretanto, também apresenta um dark side ao possibilitar a manifestação de 

superinvestimento resultante de comportamento empire building decorrente, principalmente, 

de problemas de agência entre insiders ‒ acionistas controladores ou gestores ‒ e acionistas 

externos.   

Apesar de a discricionariedade sobre fundos internos apresentar efeitos distintos sobre 

a eficiência do investimento, os modelos de financiamento externo custoso e empire building 

compartilham a mesma implicação empírica sobre a sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa. Portanto, necessita-se de um suporte teórico que permita decompor, discriminar ou 

simplesmente controlar os fenômenos subjacentes. Neste estudo, tal como Stein (2003), 

assume-se que empiricamente seja possível verificar a prevalência de um comportamento 

sobre o outro. Portanto, inspirado no trabalho de Lang e Litzenberger (1989), buscam-se, 

empiricamente, isolar as condições sob as quais as chances do bright ou dark side se 

manifestarem são maiores. Para isso, torna-se necessário ter suporte teórico na busca dessas 

condições. 

Uma perspectiva teórica que atende às condições de prover discriminação de 

comportamento e implicações testáveis é a teoria, sugerida por DeAngelo, H., DeAngelo, L. e 

Stulz (2006), da evolução do trade-off entre custos e benefícios da retenção de fundos 
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internos. Essa teoria, apesar de denotar um escopo mais amplo, também é reconhecida como 

teoria do ciclo de vida dos dividendos por sugerir que os benefícios/custos líquidos dos 

fundos internos é ciclo de vida variante e que a política financeira que manifesta esse trade-off 

é a política de dividendos.  

De acordo com essa teoria do ciclo de vida dos dividendos (DeANGELO, H.; 

DeANGELO, L.; STULZ, 2006), a intensidade e prevalência dos problemas de assimetria 

informacional e de agência são ciclo de vida variantes. A informação assimétrica é mais 

intensa entre insiders e investidores externos nos primeiros estágios do ciclo de vida da firma, 

quando firmas apresentam um conjunto grande de oportunidades de investimentos lucrativos e 

são relativamente desconhecidas, implicando em maiores custos e dificuldades em acessar 

fundos externos. Adicionalmente, os investimentos necessários costumam superar a 

capacidade de geração interna de fundos, o que implica na necessidade de acesso a 

financiamento externo custoso. À medida que a firma torna-se estável e conhecida no 

mercado de capitais, os investidores obtêm melhor conhecimento sobre os ativos e gestão da 

firma, o que reduz a informação assimétrica. Correspondentemente, o acesso a fundos 

externos torna-se mais facilitado e menos custoso. Associado a isso, estágios de maturidade 

da firma sugerem maior capacidade de geração interna de fundos e dificuldades em encontrar 

oportunidades de investimento lucrativas. Portanto, a teoria do ciclo de vida dos dividendos 

sugere que o financiamento externo custoso tem um efeito decrescente com a evolução dos 

estágios de ciclo de vida da firma. 

Para Bulan e Subramanian (2009), firmas nos estágios iniciais, em fase de rápido 

crescimento, não costumam apresentar problemas de agência, afetando a eficiência do 

investimento corporativo por três motivos: primeiro, firmas com oportunidades de 

investimento lucrativas perseguem o crescimento de forma consistente com o lucro; segundo, 

firmas com necessidade de fundos externos para satisfazer oportunidades de investimentos 

sujeitam-se ao monitoramento e disciplina do mercado de capitais; terceiro, os interesses de 

gestores/acionistas costumam estar alinhados aos interesses dos demais supridores de capital, 

pois costumam deter uma maior fração nas ações da firma. 

A teoria do ciclo de vida dos dividendos sugere que o efeito empire building é 

crescente com o tamanho e o nível de maturidade da firma. Mueller (1972) sugere que a 

separação entre propriedade e controle nas firmas implica que gestores podem ter menos 

incentivos para maximizar o valor de acionistas do que o empreendedor-gestor. Uma das 

consequências do desalinhamento de interesses seria que gestores maximizariam o tamanho e 

o crescimento da firma mais do que o valor de mercado. O custo de agência associado ao 
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empire building é crescente com o nível de fluxo de caixa que excede os investimentos 

lucrativos (JENSEN, 1986) (agency cost of free cash flow).  

Portanto, de acordo a teoria do ciclo de vida dos dividendos, o custo de preferir a 

retenção de fundos gerados internamente ao invés de distribuí-los a acionistas é maior à 

proporção que a firma avança em suas fases do ciclo de vida. Isso se deve ao fato de os 

fundos internos e externos não serem substitutos, e os seus custos relativos serem ciclo de 

vida variantes. A retenção possui um trade-off positivo (negativo) na fase de crescimento 

(maturidade) por mitigar (favorecer) o subinvestimento (superinvestimento) devido aos custos 

de financiamento externo (empire building) resultante de problemas de assimetria 

informacional (custos de agência). Então, uma implicação empírica desse modelo é que a 

escolha ótima para as firmas em fase de crescimento seria reter todos os fundos gerados 

internamente enquanto existirem oportunidades de investimentos lucrativos, mas distribuir os 

fundos internos, quando tais oportunidades de investimento tornam-se difíceis de encontrar.   

Preferência pela retenção de fundos é função da geração interna de fundos, 

oportunidades de investimentos lucrativas e capacidade de acessar fundos externos, e dirigida 

pela maximização do valor dos acionistas. Entretanto, a preferência por distribuição de fundos 

internos que superam as oportunidades de investimento lucrativas em firmas maduras é 

função da extensão com a qual os interesses de insiders estejam alinhados com os interesses 

de acionistas externos. (DeANGELO, H.; DeANGELO, L.; STULZ, 2006). 

Evidências empíricas suportam a teoria do ciclo de vida dos dividendos, baseando-se 

em características corporativas associadas ao nível de pagamento, assim como com a decisão 

de iniciar e alterar o nível de pagamento. Fama e French (2001) estudaram o comportamento 

de dividendos em companhias abertas nos EUA. Em particular, seus achados mostram que 

firmas pagadoras de dividendos são grandes e altamente lucrativas. Essas firmas têm lucros 

retidos que são suficientes para cobrir seus investimentos em capital. Por outro lado, firmas 

que nunca pagaram dividendos são pequenas e são menos lucrativas do que as firmas 

pagadoras de dividendos. Essas firmas têm muitas oportunidades de investimento e 

demandam financiamento externo porque seus gastos de capital são maiores do que sua 

geração interna de fundos. Então, firmas pagadoras de dividendos possuem características de 

firmas maduras, enquanto firmas que nunca têm pagamentos de dividendos têm características 

de firmas jovens e de crescimento rápido. 

Adicionalmente, DeAngelo, H., DeAngelo, L. e Stulz (2006) apresentam evidência 

para os EUA de que a probabilidade de uma firma pagar dividendos é significativa e 

positivamente relacionada à razão de lucros retidos pelo total equity ou total assets, depois de 
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controlar para características da firma tais como lucratividade, crescimento, tamanho da 

firma, alavancagem, cash hoding, e histórico de dividendos. Firmas com maior proporção de 

lucros retidos são mais prováveis de serem pagadoras de dividendos. Essa evidência também 

é consistente com a teoria do ciclo de vida dos dividendos, à medida que a razão dos lucros 

retidos pelo total equity ou ativo total da firma mensura a extensão que a firma conta com 

fundos gerados internamente em relação ao acessado externamente. Firmas em fase de 

crescimento têm uma razão baixa, porque dependem mais de financiamento externo e 

possuem baixa capacidade de geração de fundos internos. Por outro lado, firmas em estágio 

de maturidade apresentam uma razão alta decorrente da alta capacidade de geração interna de 

fundos e baixas oportunidades de investimento, tornando-se autofinanciadas. Adicionalmente, 

os resultados empíricos de Denis e Osobov (2008) ampliam as evidências para Canadá, Reino 

Unido, Alemanha, França e Japão, ao encontrarem que a propensão a pagar dividendos é 

fortemente associada à razão de lucro retido sobre total equity.  

Benartzi, Michaely e Thaler (1997) encontram que o aumento nos dividendos não é 

seguido por um aumento na taxa de crescimento do lucro, enquanto uma redução nos 

dividendos é associada a uma elevação na taxa de crescimento. Para Grullon, Michaely e 

Swaminathan (2002), um aumento no pagamento de dividendos sinaliza a transição da firma 

de uma fase de alto crescimento para uma fase de baixo crescimento, ou fase madura, em seu 

ciclo de vida. Estes autores encontram que a lucratividade e risco sistemático reduzem 

(aumentam) com o aumento (redução) nos dividendos. 

Bulan, Subramanian e Tanlu (2007) analisam o timing da iniciação dos dividendos no 

ciclo de vida da firma. Os autores documentam que firmas iniciam dividendos depois de 

atingirem a maturidade em seus ciclos de vida. Iniciadores são firmas que têm crescido mais, 

são mais lucrativas, têm maior reserva de caixa, e têm poucas oportunidades de crescimento 

do que não iniciadoras no mesmo estágio, nos seus ciclos de vida. Eles não encontram 

melhora significativa na lucratividade ou crescimento ao redor do período de iniciação.  

A teoria do ciclo de vida dos dividendos de DeAngelo, H., DeAngelo, L. e Stulz 

(2006) sugere que não haja um ponto definido a priori em que uma firma deva deixar de ser 

uma não pagadora de dividendos para iniciar a distribuição de free cash flow, pois essa 

decisão pode depender de vários fatores, incluindo a severidade dos problemas de agência, 

sua governança corporativa, e o mercado de controle corporativo. Apesar de suas limitações, a 

teoria do ciclo de vida dos dividendos permite criar implicações empíricas discriminantes 

entre os modelos de financiamento externo custoso e empire building. Essa possibilidade 

ocorre, ao sugerir que a firma é uma candidata ao pagamento de dividendos, quanto maior for 
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a razão lucros retidos/equity e tamanho, e menores forem as oportunidades de investimentos 

correntes e futuras. 

2.2.6 Setting Legal e Identificação do Choque Exógeno sobre a Discricionariedade sobre  

          Fundos Internos 

Os esforços da CSRC de regular a política de dividendos no mercado de capital chinês 

foram precedidos por outros atos regulatórios, a saber
7
: 

a) em 2001, a CSRC, com o objetivo de proteger os interesses dos investidores e do 

público, requereu dos subscritores que explicassem por que uma firma não pagou 

dividendos nos três anos prévios, na situação em que a firma pretende emitir ações 

e o conselho de administração não tenha provido explicações razoáveis;  

b) em 2004, a CSRC, com o objetivo de disciplinar o acionista controlador e proteger 

acionistas minoritários, estabeleceu que as firmas não poderiam emitir ações 

adicionais ou dívida conversível, caso elas não tivessem pago dividendos nos três 

anos prévios; 

c) em 2006, a CSRC, com o objetivo de proteger os interesses tanto dos investidores 

quanto do público, determinou que, se a firma pretende emitir ações adicionais ou 

dívida conversível, deve apresentar dividendos acumulados ‒ cash ou stock ‒ 

superior a 20% do lucro líquido médio realizado nos três exercícios prévios; 

d) em 2008, a CSRC, com o objetivo de guiar e regular as políticas de dividendos nas 

companhias listadas, determinou que, se a firma pretende emitir ações adicionais 

ou dívida conversível, então os dividendos acumulados ‒ cash ou stock ‒, não 

podem ser menores do que 30% do lucro líquido médio realizado nos três anos 

prévios. 

 

As regulamentações entre 2001 e 2008, apesar de terem apresentado efeitos (LI, 2014; 

WANG, C. et al., 2013), tinham as seguintes propriedades: a) não tinham todas as 

companhias como elegíveis, mas somente as firmas que demandavam e tinham condições de 

acesso ao financiamento externo por ações ou dívida conversível; b) demandavam pagamento 

sem especificar o nível de dividendos, ou estabeleciam o nível de dividend payout ratio, mas 

permitiam o uso de stock dividend. 

                                                 
7
 Ver (LI, 2014) para um survey do setting legal prévio. 
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CSRC tem emitido regulamentações para a política de dividendos nos anos de 2001, 

2004, 2006 e 2008. Entretanto, foi somente com os regulatórios objetos desse estudo, 

representada pelos documentos “Further Implementation of Cash Dividends Distribution of 

Listed Companie
8
s”, de Maio de 2012, e pelo “No.3 Guideline for the Supervision of Listed 

Companies - Cash Dividend Distribution of Listed Companies” de Novembro de 2013 que a 

regulação aplicou-se a toda a população de firmas listadas e também tornou o critério de 

eligibilidade mais claro. A primeira regulamentação (CSRC, 2012) exigiu maior transparência 

quanto aos critérios de determinação do pagamento de dividendos, sua frequência e 

comprometimento explícito com a especificação de um dividendo mínimo ou dividend payout 

ratio, assim como disclosure relativamente a detalhes sobre o processo decisório que leve em 

consideração as visões de conselheiros de administração independentes e acionistas 

minoritários. 

A regulamentação de 2013 (CSRC, 2013) estabeleceu uma exigência ampla e restrita 

sob os seguintes aspectos: exigência de dividendos mínimos, independentemente da demanda 

por fundos externos; aplica-se a cash dividend e não mais a dividendos (cash e stock); e 

dividendos não são mais substituíveis por disclosure justificando o não pagamento. Inclui 

duas medidas para guiar as companhias abertas a desenvolver seus mecanismos de 

distribuição de dividendos (cash dividend) e aumentar seu senso de retorno. Essas medidas 

são: primeira, requerer das companhias listadas a especificação de suas políticas de 

distribuição de dividendos em seus estatutos e desenvolver um disclosure sobre os 

mecanismos e processo decisório da distribuição dos dividendos; segunda, estimular a 

padronização e a implementação rigorosa da política de distribuição de dividendos. Os 

conselhos de administração das companhias abertas devem, considerando fatores como 

características setoriais, estágio de desenvolvimento da firma, modelo operacional do negócio, 

nível de lucratividade e se as firmas possuem significativos regimes de gastos de capital, e de 

acordo com os procedimentos especificados em seus estatutos desenvolverem uma política de 

dividendos aplicável nas diferentes situações a seguir: a) onde uma companhia esteja em 

estágio avançado de desenvolvimento e não tenha um regime de gastos de capital 

significativo, o cash dividend payout ratio deve corresponder a, no mínimo, 80%; b) onde 

uma companhia esteja em estágio avançado de desenvolvimento e tenha um regime de gastos 

de capital significativo, o cash dividend payout ratio deve corresponder a, no mínimo, 40%; 

                                                 
8
 Contemporaneamente a SSE instituiu os seguintes documentos: “Exposure Draft of Cash Dividend of SSE 

Listed Firms” e “Guidelines on Cash Dividends of SSE Listed Firms”, também no sentido de elevar a 

transparência e nível de dividendos das firmas listadas naquela Bolsa. 
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c) onde uma companhia esteja em estágio de crescimento e tenha um regime de gastos de 

capital significativo, o cash dividend payout ratio deve corresponder a, no mínimo, 20%; d) 

onde seja difícil de definir o estágio de desenvolvimento da companhia, e esta tenha um 

regime de gastos de capital significativo, a previsão precedente pode ser seguida. Portanto, o 

nível mínimo de cash dividend payout ratio passa a ser 20%. 

Portanto, apesar de existirem estudos que tratem das regulamentações anteriores, tais 

como Wang, C. et al. (2013), o presente estudo restringe-se ao estudo dos atos regulatórios da 

CSRC de 2012 e 2013 por considerar as suas propriedades relativamente mais vantajosas para 

avaliar empiricamente o efeito da redução da discricionariedade sobre fundos internos a 

respeito de decisões de investimento, a saber: impacto amplo sobre as firmas, sem 

condicionamentos; e regras mais claras. 

2.2.7 Desenvolvimento das Hipóteses 

Com base no referencial teórico das seções anteriores, derivam-se implicações 

empíricas testáveis decorrentes da existência de redução da discricionariedade sobre fundos 

internos relativamente à eficiência do investimento corporativo. 

A instituição das duas regulamentações (CSRC 2012; CSRC 2013) representam um 

choque exógeno no equilíbrio de determinação de nível de discricionariedade de fundos 

internos e nível de cash dividends, à medida que afeta negativamente o nível de fundos 

internos e sua discricionariedade, sem ser afetada por características corporativas e setoriais. 

O não compliance das regulamentações implica em custos decorrentes de penalizações por 

parte da CSRC e efeitos negativos sobre o valor e financiamento por ações. Portanto, apesar 

do ambiente de baixa proteção legal e fraco enforcement, espera-se que o choque exógeno 

impacte no trade-off existente na decisão e nível de distribuição de cash dividends.  Assim, a 

primeira hipótese define que: 

H1: As regulamentações da CSRC que tratam da redução da discricionariedade da 

política de dividendos aumentam o nível de distribuição de cash dividends das firmas. 

Firmas com financiamento externo custoso podem adotar política de manutenção de 

níveis de cash dividend payout ratio sistematicamente baixos
10

 com o propósito de preservar 

fundos internos, relativamente menos custosos, para reduzir o risco de subinvestimento 

(ALMEIDA, H.; CAMPELLO; WEISBACH, 2004; FAULKENDER; WANG, 2006; 

FAZZARI; HUBBARD; PETERSEN, 1988). Neste caso, um choque exógeno que afeta a 

                                                 
10

 Ou mesmo decidir não distribuir cash dividends. 
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discricionariedade sobre os fundos internos, em decorrência da exigência do 

comprometimento com a distribuição de cash dividends, pode tornar mais custoso a 

manutenção de fundos internos e, portanto, aumentar a ineficiência do investimento 

corporativo. O canal de elevação do custo dos fundos internos, sem a contrapartida redução 

dos custos externos, decorre do fato do cash payout ratio poder ser mais determinado pelos 

direitos dos credores do que acionistas. (Byrne & O’Connor 2012). De fato, Wang, C. et al. 

(2013), encontram que a regulamentação da CSRC de 2008
11

 impactou positivamente no 

custo da dívida das firmas. O fato das firmas dependerem  mais do crédito bancário do que do 

mercado de capitais intensifica o efeito
12-13

. Portanto, uma implicação empírica é a de que a 

redução dos fundos internos e a elevação dos custos de acesso ao mercado de dívida pode 

reduzir a eficiência do investimento corporativo ao intensificar os efeitos da seleção adversa 

sobre o subinvestimento. Assim, a segunda e terceira  hipóteses definem que
14

: 

H2: A redução da discricionariedade sobre a política de dividendos aumenta o grau de 

ineficiência do investimento corporativo; 

H3: A redução da discricionariedade sobre a política de dividendos reduz (aumenta) a 

propensão a superinvestir (subinvestir).  

 

Um pressuposto das hipóteses H1 e H2, tal como em Fazzari, Hubbard e Petersen 

(1988) é a de que há a prevalência do financiamento externo do custoso ao invés de problema 

de empire building quando a firma mantém nível de cash dividend payout ratio 

sistematicamente baixos. De qualquer forma, na coexistência de firmas com problemas de 

financiamento externo custoso e emprire building, é esperado observar efeito heterogêneo da 

redução da discricionariedade de acordo com o nível de restrição financeira. Assim, a terceira 

hipótese define que: 

H4: A redução da discricionariedade sobre a política de dividendos aumenta a 

ineficiência do investimento corporativo de forma crescente com a moderação do grau de 

restrição financeira.  

A literatura tem documento a importância dada à folga financeira por gestores 

(Graham et al. 2001) e como fundos internos (Fazzari & Petersen 1993; Almeida et al. 2004) 

                                                 
11

 Ver seção de Setting Legal. 
12

 Consultar Allen, Qian, J. e Qian, M. (2003) para uma discussão sobre as propriedades do sistema financeiro na 

China. O qual é de difícil categorização entre bank ou market-oriented, mas é mais inclinado para aquele. 
13

 O que sugere que a evidência de Wang, C. et al. (2013) não tem efeito compensador em relação ao custo do 

equity. Há uma expropriação do credor via choque sobre a redução dos fundos internos. 
14

 Um pressuposto desta hipótese, tal como em Fazzari,; Hubbard e Petersen (1988) é a de que há a prevalência 

do financiamento externo do custoso ao invés de problema de empire building quando a firma mantém nível 

de cash dividend payout ratio sistematicamente baixos. 
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e capacidade de endividamento (Acharya et al. 2007) são coordenados para produzir folga 

financeira como medida precaucional para atenuação do subinvestimento decorrente do efeito 

adverso do financiamento custoso. Deste modo, assumindo prevalência do financiamento 

externo custoso sobre o problema de empire building, espera-se que o efeito adverso sobre a 

eficiência do investimento decorrente da regulamentação seja suavizado quanto maior for a 

folga financeira das firmas. Assim, a quinta hipótese define que: 

H5: A redução da discricionariedade sobre a política de dividendos reduz  a propensão 

a subinvestir de forma decrescente com a moderação do nível de folga financeira. 

 

2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para testar a relação da redução da discricionariedade dos fundos internos e a 

eficiência do investimento corporativo condicionada pelo grau de restrição financeira e folga 

financeira, assim como o controle do ciclo de vida da firma, necessita-se de proxies para tais 

constructos.  

2.3.1 Proxies para Eficiência de Investimento Corporativo 

Define-se eficiência do investimento corporativo como o empreendimento de todos e 

somente os projetos com valor presente líquido positivo. Neste estudo, adota-se uma 

estratégia empírica em que o investimento é predito em termos de oportunidades de 

crescimento, abordagem inspirada nos trabalhos de Biddle, Hilary e Verdi (2009), Gomariz e 

Ballesta (2014), McNichols e Stubben (2008), influenciados pelo trabalho de Richardson 

(2006). Especificamente, define-se eficiência de investimento quando não há desvios do 

investimento corporativo observado em relação ao nível de investimento esperado. Neste 

caso, o superinvestimento (subinvestimento) identifica-se pelo desvio positivo (negativo) em 

relação ao nível de investimento esperado. O conjunto dessa especificação assume que a 

qualidade representativa das variáveis proxies para o constructo oportunidades de crescimento 

são tempo-invariantes.  

O teorema Modigliani-Miller prediz que o investimento depende somente das 

oportunidades de investimento da firma, podendo ser capturadas pelo Q marginal (TOBIN, 

1969), e Q médio (HAYASHI, 1982). Adicionalmente, Fazzari, Hubbard e Petersen (1988) 

sugerem que a geração de fundos internos exerce papel na determinação do nível de 
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investimentos sob informação assimétrica. Portanto, para estimar o nível esperado de 

investimento para a firma i no ano t, especifica-se o modelo inicial que prediz o nível de 

investimento baseado nas oportunidades de investimento e no fluxo de caixa. Desvios no 

modelo de investimento, refletido no termo de erro, representam ineficiência no investimento 

corporativo. Baseando-se em Biddle, Hilary e Verdi (2009), Gomariz e Ballesta (2014) e 

McNichols e Stubben (2008), o modelo tem a seguinte especificação:  

 

                                                             

(4) 

 

em que                é definido por duas proxies. A primeira, investimento da 

firma i no trimestre t, definido como os gastos com ativos fixos divididos pelo ativo total de t-

1 (CAPEX). A segunda, investimento novo da firma i no trimestre t definido como dispêndios 

novos com ativos fixos divididos pelo ativo total de t-1 (INEW). Dispêndios novos com 

ativos fixos definidos como CAPEX deduzido dos ativos fixos vendidos e investimentos para 

manter ativos existentes. Adota-se o Q de Tobin em t-1 como proxy para oportunidade de 

investimentos. Adota-se como proxy para fluxo de caixa a soma do lucro líquido e da 

depreciação dividida pelo ativo total. Ver o Apêndice A para detalhes sobre a definição das 

variáveis. 

Estima-se o modelo de investimento em cross-section para cada industry-quarter
15

. Os 

resíduos da regressão do modelo refletem os desvios em relação ao nível de investimento 

esperado. Usam-se os resíduos como proxy para ineficiência de investimento no nível da 

firma. Resíduos positivos (negativos) indicam firmas que estão superinvestindo 

(subinvestindo).  

Do modelo em questão, derivam-se duas proxies para capturar a ineficiência do 

investimento corporativo. A primeira captura o nível, enquanto a segunda captura a direção da 

ineficiência do investimento. A proxy para nível da ineficiência do investimento é definida 

como o valor absoluto dos resíduos da Equação 4, ou seja (        |  ̂  |), em que, quanto 

maior o valor, maior é a ineficiência do investimento corporativo. A variável ineficiência do 

investimento que usa o CAPEX (INEW) na estimação no investimento esperado, usando a 

Equação 4, é definida como INEF_CA (INEF_NA).  

                                                 
15

 Estima-se para 54 indústrias pela Global Industry Classification Standard (GICS) e para 27 trimestres, ou seja, 

realizam-se 1458 regressões para cada proxy de investimento ou especificação da equação. No total, foram 

realizadas cerca de 5832 regressões para a definição das proxies de eficiência do investimento. 
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A segunda proxy para a direção da ineficiência captura a condição de sub 

(superinvestimento) por variável dummy. Firm-quarters com   ̂    da equação maior (menor) 

do que zero são classificadas na condição de super (subinvestimento), sendo atribuído valor 

um (zero) na variável dummy. A variável dummy para direção da ineficiência do investimento 

que usa o CAPEX (INEW) na estimação no investimento esperado, usando Equação 4, é 

definida como OVER_CA (OVER_NA). Ver Apêndice A para detalhes das definições das 

variáveis. 

 

2.3.2 Proxy para Financial Constraint 

O financiamento externo custoso implica em restrição financeira. Estado de natureza 

caracterizado pela redução da elasticidade da curva de oferta de capital externo, provocando 

um diferencial entre o custo de capital externo e interno devido às fricções informacionais 

(TIROLE, 2006). Ou seja, conforme Farre-Mensa (2013), a formalização da definição de 

restrição financeira, denotando a curva de suprimento de capital da firma por  ( ), uma 

função que captura a que preço uma firma com   unidades de capital financeiro pode levantar 

uma unidade incremental de capital no mercado de capitais. Neste caso, define-se a extensão 

da restrição financeira de uma firma em termos de elasticidade de  ( ), em que, quanto mais 

inelástica for a curta de suprimento de capital, mais restrita financeiramente a firma se 

encontra. Assim, complementarmente  uma firma está restrita financeiramente quando está 

sujeita a uma alta ineslasticidade da curva de suprimento de capital, ou seja: (  ( )   )(  

 ( ))   . Esta condição tem sido observada na literatura por meio do uso da abordagem da 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa e da abordagem da sensibilidade do caixa ao 

fluxo de caixa. 

No contexto empiríco deste estudo, adota-se como proxy para restrição financeira o WW 

Index proposto por Whited e Wu (2006). O índice tem a vantagem de considerar o caráter 

multidimensional dos fatores associados ao estado de restrição financeira
16

. O WW Index
17

 é 

calculado usando o seguinte modelo: 

                                                 
16

 KZ (KAPLAN; ZINGALES, 1997) e Cleary Index (LAMONT; POLK; SAÁ-REQUEJO, 2001) também 

pretendem capturar a multidimensionalidade. Contudo, enquanto WW Index usa dividendos como dummy 

(paga ou não paga), esses índices usam  o nível de dividendos. O uso do nível de dividendos pode gerar 

distorções ao capturar o compliance do tratamento. O pareamento entre o grupo de tratamento e controle pode 

gerar balancing sobre o índice, mas esse pareamento ocorre somente sobre o período pré-tratamento. Portanto, 

tais índices são inapropriados no contexto do presente estudo. 
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 (           )  (            )  (           )+(             )  

(           )  (           ) 

(5) 

 

Em que           captura o nível de restrição financeira da firma i no período t.. 

     é definido como fluxo de caixa da firma i no trimestre t.        é uma variável dummy, 

assumindo valor um, quando a firma i, no período t, realiza pagamento de cash dividend 

durante o ano.       é definida como o endividamento financeiro de longo prazo da empresa i 

no período t.        é definido como o tamanho da firma mensurada como logaritmo natural 

do ativo total da firma i no período t.       e      são definidas como a taxa de crescimento 

das vendas no nível do setor e da firma i no período t, respectivamente. Ver o Apêndice A 

para as definições operacionais das variáveis.  

As variáveis e sinais dos coeficientes do WW Index mantêm correspondência com a 

literatura de restrição financeira, a qual sugere que firmas com mais oportunidades de 

investimento e com baixa geração de fundos internos tornam-se dependentes de fundos 

externos para satisfazer seus projetos. Esses fundos externos podem ser mais racionados 

quanto maior for o nível de endividamento atual e o grau de assimetria de informação, o que 

pode ser capturado pelo endividamento de longo prazo e pelo tamanho da firma, 

respectivamente.  

Neste estudo, o WW index não é particionado transversalmente, pois assume-se que a 

severidade da restrição financeira varia continuamente com o índice, assim como o seu efeito 

sobre as variáveis de resultado do presente estudo. O WW Index de cada firm-quarter é 

ranqueado em percentil por quadrimestre. O Ranking, WWINDEXP, objetiva facilitar a 

interpretação dos resultados estimados e mantém o mesmo formato de mensuração das 

variáveis SLACK e RESIZEINDEX. 

 

2.3.3 Proxy para Folga Financeira 

                                                                                                                                                         
17

 O WW Index foi desenvolvido usando uma amostra de dados trimestrais. Portanto, não há a necessidade de 

realizar ajuste no modelo para se adequar ao presente estudo. Na situação de aplicar o WW Index em base de 

dados anuais, realizou-se o ajuste na variável CFi,t, o que envolve a divisão do coeficiente por quatro. Tendo 

em vista que foi observado que não é prática generalizada o uso de interim dividend, assumiu-se como valor 

um na dummy PAYi,t , quando a firma teve cash dividend no exercício, e não no trimestre. 
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Da mesma forma que Biddle, Hilary e Verdi (2009), adota-se uma terceira proxy no 

nível da firma, baseada na medida de nível de cash holding e alavancagem financeiras das 

firmas. Firmas com maior cash holding e menor alavancagem financeira são mais propensas a 

apresentar custos de agência do free cash flow, à medida que apresentam elevada 

discricionaridade sofre fundos internos com baixo monitoramento e disciplina por dívida. 

(JENSEN, 1986). Da mesma forma, firmas com baixo cash holding e alta alavancagem 

financeira podem estar mais propensas ao subinvestimento devido ao debt overhang. 

(MYERS, 1977).  

Em contrapartida, é bem documentado na literatura que firmas restritas 

financeiramente tomam a medida precaucional de sistematicamente manter cash holding 

para atenuar o subinvestimento (ALMEIDA, CAMPELLO e WEISBACK, 2004). Neste 

caso, firmas restritas podem apresentar maior cash holding e menor endividamento, 

relativamente às firmas financeiramente irrestritas
18

. Ou seja, uma maior folga financeira 

para firmas restritas (firmas irrestritas) pode representar uma atenuação do efeito da 

redução da discricionariedade relativamente a fundos internos sobre a possibilidade de 

sub(superinvestir). 

Realiza-se um ranking das firm-quarter por percentis tanto para cash holding-to-

assets quanto para a alavancagem a valor de mercado (LEVMKT) (multiplica-se LEVMKT 

por menos 1). Para criar uma proxy composta (SLACK), realiza-se a média dos rankings 

para cada firm-quarter. Quanto maior o índice SLACK, maior é a folga financeira da 

firma. 

Neste estudo, o SLACK não é particionado transversalmente, pois assume-se que a 

folga financeira varia continuamente com o índice, assim como o seu efeito sobre as 

variáveis de resultado do presente estudo.  

 

2.3.4 Proxy para Seleção Adversa/Risco Moral Ciclo de Vida Variante 

Neste estudo adota uma proxy para ciclo de vida, baseando-se em características 

firma-específicas ex-ante que estão associadas com o estágio do ciclo de vida e com a 

prevalência de problemas de financiamento externo custoso e custos de agência do free cash 

flow.  

                                                 
18

 Ver, por exemplo, estatísticas descritivas de Acharya, Almeida e Campello (2007). 
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Firmas mais maduras e com poucas oportunidades de investimento estão mais 

propensas a custos de agência do free cash flow devido a empire building. Enquanto 

firmas mais novas e com grandes oportunidades de investimento são mais propensas a 

sofrer com financiamento externo custoso devido à seleção adversa. DeAngelo, H., 

DeAngelo, L. e Stulz (2006) sugerem que a razão entre lucros retidos e patrimônio líquido 

(RETE) e tamanho (SIZE) capturam o estágio do ciclo de vida em que a firma se encontra. 

Assim, foca-se em RETE e no SIZE para construir uma proxy para o ciclo de vida da 

firma. Realiza-se um ranking transversal das firm-quarters por percentis tanto para a 

medida RETE quanto para a medida SIZE. Para criar uma proxy composta, realiza-se a 

média dos rankings para cada firm-quarter. O ranking composto RESIZE é crescente com 

o ciclo de vida da firma, ou seja, quanto maior (menor) o ranking, maior tende a ser a 

prevalência dos custos de agência do free cash flow (financiamento externo custoso).  

Neste estudo, o RESIZE index não é particionado transversalmente, pois assume-se 

que o estágio do ciclo de vida varia continuamente com o índice, assim como o seu efeito 

sobre as variáveis de resultado do presente estudo.  

2.3.5 Definição de Grupo de Tratamento e Controle 

Com a instituição das regulamentações, o cash dividend payout ratio mínimo tornou-

se 20%. Desse modo, firmas com payout inferior a 20% podem sofrer o tratamento. Nesse 

caso, é definido como grupo de tratamento o conjunto de firmas com payout inferior a 20% 

em cada um dos quatro anos anteriores ao período de tratamento. O grupo de controle é 

definido como o conjunto de firmas com payout superior a 30% em cada um dos quatro anos 

anteriores ao período de tratamento.  

A exigência de ter em cada ano um payout inferior a 20% ou superior a 30%, durante 

um período de quatro anos, garante que a política de cash dividend das firmas selecionadas é 

estável no tempo
19

. A estabilidade da elegibilidade ao tratamento é uma condição necessária 

para identificar o efeito do tratamento. O uso de payout superior a 30%, e não 20%, por 

quatro anos, como elegibilidade para o grupo contrafatual, reduz a contaminação por erros de 

mensuração. 

                                                 
19

 Alternativamente poderia ser exigido um payout médio no período pré-tratamento. Entretanto, violaria a 

condição de estabilidade de elegibilidade e a regra da regulamentação. Do mesmo modo, período pré-

tratamento inferior a quatro anos poderia não capturar tal estabilidade. Apesar do critério de elegibilidade para 

os grupos ser restritivo e provocar perda de observações, o alongamento do período baseline pode compensar 

a restrição. Ver Shroff (2015) para um estudo que adotou quatro anos como baseline. 
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São elegíveis ao efeito da regulamentação firmas com lucro líquido positivo. Para a 

definição dos grupos de controle e tratamento, exigiu-se que as firmas tenham lucro líquido 

positivo nos cinco anos anteriores ao período de tratamento. Essa condição objetiva reduzir 

distorções decorrentes da distribuição temporal dos dividendos.  

Tendo em vista as restrições amostrais, para garantir a robustez da estratégia empírica, 

a amostra final compreende 130 empresas, 65 tratadas e 65 de controle. O tamanho 

relativamente pequeno da amostra tem se tornado comum quando se usa abordagens 

experimentais, tal como o trabalho recente de Almeida et al. (2016) com uma amostra que 

varia entre 78 e 20 firmas tratadas.  

 

2.3.6 Dados e Amostra 

A população do presente estudo são todas companhias não financeiras listadas na 

Shenzhen Stock Exchange (SZSE) e Shanghai Stock Exchange (SSE), considerando tanto 

as “A shares” quanto as “B shares”. A amostra compreenderá todas as firm-quarters que 

apresentarem dados completos para mensurar as variáveis usadas no estudo. Os dados 

financeiros e de mercado foram coletados na base de dados Compustat Global Vantage e 

Capital IQ da Standard & Poor’s. O período da amostra compreende os anos de 2007q3 a 

2015q3, enquanto o período de análise compreende dois períodos: pré-tratamento 

(baseline), de 2009q1 a 2012q4; e tratamento (follow-on), 2013q1 a 2015q3. Neste estudo, 

o uso de high-frequency panel data (painel com dados trimestrais) permite elevar o 

número de observações, capturar efeitos de curto prazo e elevar o poder estatístico dos 

testes. 

Adicionalmente, para garantir a robustez da base de dados, foram realizadas as 

seguintes restrições amostrais: a) para eliminar firm-quarters que sofreram mudanças 

fundamentais nos negócios (por exemplo, fusões e aquisições), foram eliminadas as firm-

quarters que apresentaram variação anual superior a 100% nas vendas e/ou ativo total; (b) 

para reduzir os potencias problemas de outliers, as observações foram winsorizadas a 1%  e 

99% da distribuição; (c) para eliminar condições anormais de negócio, foram mantidas 

somente firm-quarters que tenham patrimônio líquido positivo. 

 

2.3.7 Estratégia Empírica 
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A estratégia empírica possui um delineamento quase-experimental/experimento 

natural. Para estabelecer uma inferência causal entre a redução discricionariedade sobre 

fundos internos e seus efeitos sobre a eficiência do investimento, as estratégias empíricas 

adotadas neste estudo partem da identificação de um choque exógeno decorrente de 

instituição de regulamentação e da presença de uma descontinuidade baseada em critério de 

elegibilidade.  

Adota-se o método
20

 de diferenças-em-diferenças (DD)
21

 para identificar o efeito 

causal ao explorar a intervenção por regulamentação. A alteração institucional exógena e 

inesperada na regulamentação dos dividendos na China, associada ao estabelecimento de 

nível mínimo de dividend payout ratio permite criar uma seleção de firm-quarters que 

compõe grupo de tratamento e controle, mimetizando um experimento natural ou quase-

natural. Métodos ingênuos de identificação do impacto do tratamento são avaliar diferenças 

ex-ante e ex-post de tratados, ou ainda diferenças ex-post entre tratados e controles. Ambas 

estratégias partem de pressupostos muito fortes: a primeira, assume que o tratamento é a única 

intervenção ocorrida; e a segunda assume que o grupo de controle é contrafatual perfeito para 

o grupo tratado. O método de diferença-em-diferenças (DD), para identificar o efeito causal 

ao explorar a intervenção por regulamentação, supera esses problemas ao considerar as 

características não observáveis e tempo-invariantes geradoras de diferenças entre grupos de 

tratados e controle. Basicamente o método DD contrasta com as diferenças entre grupo 

tratado antes e após a intervenção com as diferenças entre o grupo de controle antes e após a 

intervenção.  

O método DD assume que qualquer alteração na trajetória da variável de resultado 

(outcome) entre grupos de tratamento e controle seja decorrente do tratamento. Para 

assumir essa hipótese, presume-se que: a) o grupo de controle deva ser contrafatual 

adequado para o grupo de tratamento ao apresentar a mesma tendência temporal ‒ ou 

trajetória paralela ‒ da variável de resultado antes do tratamento
22

; b) os grupos não 

devem apresentar alterações significativas em sua composição e características não 

                                                 
20

 Uma alternativa ao DD seria a regressão descontínua (RD). Entretanto, a RD torna-se inapropriada neste 

estudo por existir evidências da prática de gerenciamento de resultados em empresas chinesas (LEE; 

WALKER; ZHU, [2014]), o que viola o pressuposto principal do método.   
21

 Para um survey das propriedades do método de DD em delineamento quase-experimental, ver Meyer (1995). 
22

 Para atender a essa condição, pode ser necessário o pareamento entre grupos por algumas características 

observáveis, o que foi objeto de teste de robustez no presente estudo via propensity score matching. 
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observáveis; c) os grupos, após a intervenção, não apresentam choques heterogêneos não 

decorrentes da intervenção
23

. 

2.3.7.1 Identificação do Efeito da Regulamentação sobre o Cash Dividend Policy 

Para o teste da hipótese 1, o método DD é estimado via Least Square Dummy Variable 

e tem a seguinte especificação: 

 

                                         (                  )  

    
                      

    (6) 

 

Em que              representa a política de cash dividend da firma, a qual possui 

três proxies: cash dividend payout ratio (PAYOUT), cash dividend-to-total assets (PAYTA) e 

cash dividend-to-total equity (PAYTE).          *   + denota a participação ou não no 

tratamento, e       *   + indica os períodos posterior e anterior à instituição da 

regulamentação, respectivamente.   é um vetor de características observáveis da firma 

determinantes da política do nível de dividendos adotadas como variáveis de controle. 

Seguindo DeAngelo, H., DeAngelo, L. e Stulz (2006), Fama e French (2001a) e Grullon et al. 

(2010), adotam-se as seguintes variáveis de controle: tamanho (SIZESTOCK); oportunidades 

de investimento (Q); mediana setorial (GICS nível 3) do crescimento das vendas (ISG); fluxo 

de caixa (CF); lucro líquido do exercício anterior (NINCOME); razão lucro retido pelo 

patrimônio líquido (RETE); cash holding (CASH); crescimento dos ativos (AG); e razão 

lucro retido pelo ativo total (RETA). Ver, no apêndice A, para a definição das variáveis. À 

Equação  6, são adicionadas dummies para efeitos fixos setoriais, trimestrais, da firma e da 

província
24

. 

                                                 
23

 Não foi identificado evento dessa natureza tanto no período baseline quanto em follow-on. Mesmo na 

ocorrência de choques setoriais, difíceis de mapear, o presente estudo satisfaz o pressuposto, pois as variáveis 

de resultado são industry-adjusted. Adicionalmente, eventos tal como a crise financeira de 2008 ‒ ou outra 

qualquer no período ‒ poderiam ter efeitos sobre a política de dividendos em baseline e sobre as variáveis de 

resultado provocando efeito heterógenos tal como o fly to quality. (BERNANKE; GERTLER; GILCHRIST, 

1996). Entretanto, o teste de trajetória paralela e o uso do pareamento, adicionando medida de restrição e 

folga financeira, garantem a satisfação do pressuposto. 
24

 As províncias chinesas apresentam diferenças significativas no grau de enforcement da lei, desenvolvimento 

financeiro e influência sobre a política de dividendos (WEI et al., 2011). O efeito do setor pode ser 

dispensado, pois as variável de resultado são industry-adjusted. 
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A variável de interesse é o termo de interação dupla   (                  ) que 

captura o impacto da regulamentação para o grupo de tratamento após a intervenção. O 

impacto é mensurado pela diferença entre a diferença do outcome no grupo tratado ex-ante/ex-

post e a diferença do outcome no grupo de controle ex-ante/ex-post, ou seja   ̅         

  ̅        , em que T*   + e t*   + são os grupos de tratamento/controle e período pré/pós-

tratamento, respectivamente. Espera-se um efeito positivo da regulamentação sobre o nível de 

cash dividend
25

, ou seja:       

2.3.7.2 Identificação do Efeito da Regulamentação sobre a Eficiência do Investimento  

            Corporativo 

O método DD é aplicado à seguinte especificação do modelo para eficiência do 

investimento para o teste da hipótese 2: 

 

                                    (                  )      
  

                                                                                                  

 (7) 

 

Em que         denota o grau de  ineficiência do investimento corporativo, o qual 

possui duas proxies: INEF_C e INEF_N, , conforme definições da seção 3.1.1.  A variável de 

interesse é termo de interação dupla   (                  ) que captura o impacto da 

regulamentação para o grupo de tratamento após a intervenção. Espera-se um efeito positivo 

da regulamentação sobre a ineficiência do investimento corporativo, ou seja:         é um 

vetor de características observáveis da firma determinantes da eficiência do investimento 

adotadas como variáveis de controle. Seguindo Biddle, Hilary e Verdi (2009), Gomariz e 

Ballesta (2004) e McNichols e Stubben (2008), adotam-se as seguintes variáveis de controle: 

tamanho (SIZE); tangibilidade (TANGIBILITY); desvio-padrão do fluxo de caixa das 

operações (SDCFO); desvio-padrão vendas (SDSALES); desvio-padrão dos investimentos 

(SDINVEST); ZChina Score de Altman, Zhang e Yen (2007) (ZCHINASCORE); 

oportunidades de investimento (Q); estrutura de capital (LEVMKT); mediana setorial (GICS 

nível 3) da estrutura de capital (LEVIND); fluxo de caixa das operações (CFO); ciclo 

operacional (OPERCYCLE); lucro líquido trimestral negativo (LOSSES); razão lucro retido 

                                                 
25

 Principalmente, para a proxy cash dividend payout ratio, pois é o parâmetro do tratamento. 
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pelo patrimônio líquido (RETE); cash holding (CASH) e dívida financeira de curto prazo 

(MATUR). Ver, no apêndice A, para a definição das variáveis. À Equação 7, podem ser 

adicionadas dummies para efeitos fixos setoriais, trimestral, da firma e da província. 

Para o teste da hipótese 3, a Equação 8 é estimada via DID Probit e tem a seguinte 

especificação: 

 

 

                                    (                  )      
  

                                                                                                   

(8) 

 

Em que         *   + denota a condição de superinvestir e subinvestir, 

respectivamente, a qual possui duas proxies: OVER_C e OVER_N, conforme definições da 

seção 3.1.1.  A variável de interesse é termo de interação dupla   (                  ) 

que captura o impacto da regulamentação para o grupo de tratamento após a intervenção. 

Espera-se um efeito negativo da regulamentação sobre a probabilidade de superinvestir, ou 

seja:         é um vetor de características observáveis da firma determinantes da eficiência 

do investimento adotadas como variáveis de controle e correspondente às mesmas variáveis 

usadas na Equação 7. 

Para o teste da hipótese 4, a Equação 9 é estimada via Least Square Dummy Variable, 

adicionando um segundo termo de interação e tem a seguinte especificação: 

 

                                    (                  )  

                (                      )    (                   )  

  (                              )      
                                                                                                    

 (9) 

 

Em que         denota o grau de  ineficiência do investimento corporativo, o qual 

possui duas proxies: INEF_C e INEF_N. A variável de interesse é termo de interação tripla 

  (                              ) que captura o impacto da regulamentação para 

o grupo de tratamento após a intervenção moderado pelo grau de restrição financeira 

(WWINDEX). Espera-se um efeito moderador positivo da restrição financeira sobre o 

impacto da regulamentação sobre a ineficiência do investimento corporativo, ou seja:       
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Para o teste da hipótese 5, a Equação 10 é estimada via Probit, adicionando um 

segundo termo de interação e tem a seguinte especificação: 

 

                                    (                  )  

             (                   )    (                )    (           

                )      
                                                                                                     

(10) 

Em que         *   + denota a condição de superinvestir e subinvestir, 

respectivamente, a qual possui duas proxies: OVER_C e OVER_N. A variável de interesse é 

termo de interação tripla   (                           ) que captura o impacto da 

regulamentação para o grupo de tratamento após a intervenção moderado pelo nível de folga 

financeira (SLACK). Espera-se um efeito moderador positivo da folga financeira sobre o 

impacto da regulamentação sobre probabilidade de superinvestir, ou seja:       

O efeito moderador da restrição financeira está presente somente na equação de grau 

de ineficiência do investimento (INEF) porque o grau de ineficiência está associado com o 

maior subinvestimento devido ao financiamento externo custoso. Restrição financeira por 

definição caracteriza risco de subinvestimento, portanto não foi usada na equação de 

propensão ao super(subinvestimento). Do mesmo modo, a folga financeira foi adotada 

somente na equação de propensão ao super(subinvestimento) porque a folga financeira pode 

tanto atenuar o subinvestimento, quanto favorecer o superinvestimento. Ou seja, apresenta 

relação clara com a direção da ineficiência e não com o seu nível. Isso porque a folga 

financeira não apresenta uma relação clara com o nível de ineficiência do investimento pois 

firmas sob o problema de financiamento externo custoso (empire building) pode reduzir 

(aumentar) a ineficiência do investimento. 

2.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesta seção realiza-se a análise e discussão dos resultados correspondentes aos testes 

das hipóteses de trabalho, assum como os testes de robustez. 

2.4.1 Parallel Trends Assumption 

Um pressuposto da estimação de diferença-em-diferença é que o grupo de 

tratamento e controle tem igualdade de tendências (parallel trends) em relação às 
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variáveis de resultado (outcomes) no período pré-tratamento (baseline). Neste caso, são o 

nível de ineficiência do investimento e a propensão ao superinvestimento. Testa-se o 

atendimento do pressuposto por meio do teste de diferenças de médias trimestrais entre 

variáveis de resultado entre o grupo de controle e tratamento para a amostra não pareada 

para o período pré-tratamento (2009q1-2012q4). As variáveis de resultados compreendem: 

(a) CAPEX; (b) INEW; (c) variação trimestral do CAPEX; (d) variação trimestral do 

INEW; (e) INEF usando CAPEX (INEF_C); (f) INEF usando INEW (INEF_N); (g) 

resíduos da equação de investimento corporativo usando CAPEX (RESID_C); e (h) 

resíduos da equação de investimento corporativo usando CAPEX (RESID_N). Os 

resultados reportados no Apêndice B indicam que não há diferenças estatisticamente 

significantes e sistemáticas entre os grupos de tratamento e controle para as variáveis de 

resultado. Portanto, podemos assumir que as firmas tratadas e de controle são similares em 

termos de nível de eficiência do investimento corporativo no período pré-tratamento, e 

assim satisfazem o pressuposto de trajetória paralela. 

2.4.2 Estatísticas Descritivas 

A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas para amostra sem pareamento usada no 

presente estudo, no período compreendido entre 2009Q1 e 2015Q3. Como esperado, o payout 

médio das firmas tratadas (0,078) é menor do que das firmas do grupo de controle (53,4). Os 

resultados, de modo geral, indicam que as firmas que compõem o grupo de tratamento são, 

em relação ao grupo de controle, mais restritas financeiramente, menores (SIZE), menos 

maduras (RESIZEINDEX, TETA e RETE), maior risco de insolvência (ZSCORE), menos 

lucrativas (CF, ROA e CFO), investem menos (INEW e CAPEX), menos tangíveis (TANG) e 

apresentam maior crescimento dos ativos. Adicionalmente, firmas tratadas apresentam menor 

cash holding e maior alavancagem financeira total (TDEBTCP), mas alavancagem menor em 

termos de maturidade (MATUR) e valores de mercado (LEVMKT). Ainda, firmas tratadas 

apresentam maior Q, indicando maiores oportunidades de investimento, embora as demais 

proxies (SG e ISG) não tenham indicado diferenças estatisticamente significantes. 

As estatísticas descritivas mantêm correspondência com a literatura de restrição 

financeira
27

. Firmas restritas financeiras estão na condição de não satisfazer plenamente suas 

oportunidades de investimento lucrativas, dada a insuficiência de geração de fundos internos e 

                                                 
27

 A correspondência com a literatura de financial constraint e com o WW Index enfraquece a preocupação com 

a prática de extrapolação para fora da amostra de índices no que se refere à estabilidade dos parâmetros tanto 

através das firmas quanto no decorrer do tempo.  
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o acesso custoso ao financiamento externo. Essa condição é mais prevalente em firmas 

menores, com menos ativos colateralizáveis, menos maduras, com mais oportunidades de 

investimento, menor payout e menor geração interna de fundos. A restrição financeira 

implicaria em menor nível de investimentos. Apesar de as estatísticas descritivas sugerirem 

maior prevalência de restrição financeira, não é possível descartar a possibilidade de 

coexistência no grupo de tratamento de firmas com financial constraint e outras com 

problemas de agência associado ao free cash flow. Essa possibilidade é fortalecida pelo fato 

de haver diferenças estatisticamente significantes entre a taxa de crescimento das vendas, no 

nível da firma e indústria, assim como em relação ao índice SLACK. Adicionalmente, firmas 

com problemas de agência associados ao free cash flow também podem apresentar menor 

payout.  

Tabela 1 – Estatísticas Descritivas 
      (continua) 

  TRATADO CONTROLE 
T≠C 

VARIÁVEIS MÉDIA D.P. MÉDIA D.P. 

CAPEX 0.014 0.018 0.018 0.018 0.000 

CASH  0.154 0.106 0.181 0.138 0.000 

SLACK 0.430 0.166 0.427 0.216 0.676 

CF  0.019 0.018 0.026 0.017 0.000 

CFO 0.068 0.269 0.147 0.242 0.000 

AG 0.143 0.199 0.124 0.155 0.002 

ISG 0.125 0.089 0.127 0.103 0.650 

SG 0.125 0.231 0.122 0.204 0.726 

IMAIN 0.006 0.004 0.008 0.004 0.000 

INEF_CA 0.011 0.012 0.012 0.012 0.011 

INEF_CB 0.012 0.013 0.012 0.012 0.221 

INEF_NA 0.011 0.012 0.012 0.012 0.018 

INEF_NB 0.012 0.014 0.013 0.012 0.093 

INEW 0.007 0.018 0.009 0.018 0.007 

ITOTAL 0.013 0.018 0.017 0.018 0.000 

LEVIND 0.064 0.062 0.088 0.098 0.000 

LEVMKT 0.057 0.097 0.085 0.134 0.000 

LTDCA 0.121 0.152 0.153 0.185 0.000 

MATUR 0.146 0.118 0.116 0.117 0.000 

NSG 0.402 0.490 0.403 0.491 0.945 

OPCYCLE 144.96 239.71 109.07 131.65 0.000 

OVER_CA 0.352 0.478 0.366 0.482 0.386 

OVER_CB 0.327 0.469 0.383 0.486 0.001 

OVER_NA 0.332 0.471 0.366 0.482 0.039 

OVER_NB 0.323 0.468 0.364 0.481 0.010 

PAYOUT 0.078 0.114 0.534 0.267 0.000 

PAYTA 0.004 0.006 0.032 0.024 0.000 

PAYTE 0.008 0.010 0.053 0.035 0.000 

Q  2.456 1.567 2.250 1.437 0.000 

RESIZEINDEX 0.527 0.253 0.668 0.179 0.000 

RETE 0.213 0.377 0.391 0.170 0.000 

ROA 0.012 0.017 0.018 0.015 0.000 
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  TRATADO CONTROLE 
T≠C 

VARIÁVEIS MÉDIA D.P. MÉDIA D.P. 

SALEPPE 0.001 0.003 0.001 0.003 0.403 

SDCFO 0.031 0.022 0.023 0.017 0.000 

SDINVEST 0.009 0.010 0.010 0.010 0.020 

SDSALES 0.035 0.032 0.027 0.027 0.000 

SIZE 3.514 0.505 3.791 0.604 0.000 

TANG 0.277 0.187 0.355 0.201 0.000 

TDEBTA 0.205 0.145 0.207 0.181 0.679 

TDEBTCP 0.323 0.222 0.277 0.238 0.000 

TETA 0.499 0.208 0.579 0.201 0.000 

WWINDEX -0.201 0.031 -0.213 0.028 0.000 

WWINDEXP 0.529 0.306 0.277 0.204 0.000 

ZCHINASCORE 0.902 0.880 1.312 0.755 0.000 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nota: Ver apêndice A para as definições das variáveis. D.P., desvio-padrão. 

2.4.3 Efeito da Regulamentação sobre a Eficiência do Investimento e Propensão a  

         Superinvestir 

A primeira análise refere-se ao teste da hipótese 1. Especificamente, examina-se, 

via diferença-em-diferença, o impacto da regulamentação sobre o nível de cash 

dividends das firmas tratadas. Adotam-se três medidas para capturar a mudança na 

política de cash dividends: razão cash dividends/lucro líquido (PAYOUT), razão cash 

dividends/ativo total (PAYTA) e razão cash dividends/equity. Adicionalmente, testa-se o 

impacto sobre a propensão da firma a se manter no critério de tratamento (payout 

inferior a 20%) após a regulamentação. Os resultados estão reportados na Tabela 2. O 

coeficiente de interesse para os testes é POST_TREAT. As regressões 1-6 apresentam os 

resultados de duas especificações: com controle de trimestre e província e com controle 

de trimestre e firma. De modo geral, os resultados sugerem que a regulamentação 

impactou positivamente e de forma estatisticamente significante o nível de pagamento 

de cash dividends das firmas tratadas. As estimações 1 e 2 apresentam coeficientes para 

POST_TREAT de 0.154 e 0.151 e estatisticamente significante, sugerindo, em termos de 

significância econômica, que o tratamento aumenta a política de dividendos em cerca de 

15%. As estimações 3-6 indicam impacto positivo, mas em menor magnitude, o que é 

esperado tendo em vista que o critério de elegibilidade do tratamento é a medida 

PAYOUT e não PAYTA e PAYTE. 

A Tabela 2 reporta ainda o teste para a estimação 7 que indica o impacto da 

regulamentação sobre a propensão da firma em manter um PAYOUT inferior a 20%. O 

coeficiente de interesse é POS_TREAT. O resultado indica um efeito marginal de -0,3710, 
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sugerindo, em termos de magnitude econômica, que a regulamentação reduziu em cerca de 

37% a probabilidade da firma tratada em manter um payout inferior a 20%. 

Em suma, os testes reportados na Tabela 2 indicam a existência de efeito da 

regulamentação sobre o nível de payout das firmas. Entretanto, a magnitude do efeito (15%) e 

o payout médio das firmas (7,8%), reportado na Tabela 1, sugerem que o compliance não é 

perfeito.  

Tabela 2 – Efeito da regulamentação sobre a política de cash dividends 

         (continua) 

VARIÁVEIS 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

PAYOUT PAYOUT PAYTA PAYTA PAYTE PAYTE MIN20 

TREATMENT -0.479*** 

 

-0.028*** 

 

-0.049*** 

 

12.98*** 

 

(-16.30) 

 

(-12.13) 

 

(-13.25) 

 

(11.47) 

POST -0.086** -0.085** 9.77e-05 -0.004* 0.000 -0.005 4.640*** 

 

(-2.19) (-2.00) (0.04) (-1.66) (0.16) (-1.42) (8.21) 

POST_TREAT 0.154*** 0.151*** 0.008*** 0.007*** 0.013*** 0.012*** -10.65*** 

 

(4.44) (4.57) (4.97) (4.96) (4.30) (4.20) (-9.22) 

NINCOME 0.054 -0.035 0.116*** 0.046*** 0.153*** 0.058** 1.702 

 

(0.19) (-0.11) (4.82) (2.81) (4.50) (2.21) (0.57) 

CF -1.056 -1.290* 0.246*** 0.189*** 0.351*** 0.297*** -0.508 

 

(-1.49) (-1.67) (4.62) (4.25) (4.54) (4.41) (-0.07) 

RETE 0.030 -0.043 -0.000 0.007 0.003 0.020** -1.937*** 

 

(0.63) (-0.49) (-0.02) (1.62) (0.41) (2.36) (-2.72) 

CASH 0.039 0.088 0.012 0.011 0.018 0.019 0.598 

 

(0.47) (0.70) (1.38) (1.28) (1.39) (1.42) (0.49) 

EQUITY 0.105 0.127 -0.002 0.011 -0.039*** -0.019 -0.239 

 

(1.30) (0.95) (-0.29) (1.32) (-4.05) (-1.44) (-0.30) 

SIZESTOCK 0.031 -0.088 0.004 0.004 0.014** 0.012 0.690 

 

(0.67) (-0.74) (0.99) (0.67) (2.44) (1.14) (1.03) 

Q -0.001 -0.011 0.001 0.000 0.002 0.000 -0.0397 

 

(-0.19) (-0.81) (1.40) (0.37) (1.63) (0.25) (-0.41) 

AG -0.010 0.040 -0.011*** -0.006** -0.014*** -0.008** -0.063 

 

(-0.24) (0.75) (-3.64) (-2.31) (-2.87) (-2.46) (-0.06) 

SG -0.299 -0.296 0.075** 0.048* 0.127*** 0.077 -13.18 

 

(-0.56) (-0.56) (2.59) (1.86) (2.64) (1.64) (-1.12) 

Constante 0.810*** 0.344*** 0.019*** -0.003 0.037*** 0.012* -5.754*** 

 

(10.07) (3.52) (2.74) (-0.80) (3.62) (1.75) (-7.37) 

POST_TREAT 

(Ef. Marginal) 

            -0.37*** 

            (-2.70) 

Efeitos Fixos T/P F/Q T/P F/Q T/P F/Q 

 Observações 755 755 755 755 755 755 755 

R-quadrado 0.646 0.073 0.771 0.270 0.741 0.215 0.835 

Wald chi2 

      

9796.08 

Firmas   130   130   130   

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nota: Ver apêndice A para as definições das variáveis. Firma (F), Província (P) e Trimestre (T).  

T-statistics clusterizadas no nível da firma. ***, **, * indicam significância estatística a 1%, 5% 

e 10%, respectivamente. 
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A segunda análise refere-se ao teste da hipótese 2, reportada na Tabela 3. 

Especificamente, examina-se, via diferença-em -diferença, o efeito da regulamentação sobre a 

ineficiência do investimento corporativo. Adotam-se duas medidas para capturar o nível de 

ineficiência do investimento: dispêndios com ativos fixos-capex (INEF_C) e dispêndios com 

ativos fixos novos (INEF_N). Adotam-se duas medidas para capturar o nível de ineficiência 

do investimento: desvio dos dispêndios com ativos fixos (CAPEX) – em relação ao nível 

ótimo (INEF_C) e desvio dos dispêndios com ativos fixos novos -inew – em relação ao nível 

ótimo (INEF_N). O coeficiente de interesse para os testes é POST_TREAT. Os resultados, de 

modo geral, indicam que inexiste impacto direto da regulamentação sobre o nível de 

ineficiência do investimento corporativo, independentemente da proxy para ineficiência e 

especificação adotada. Os coeficientes POST_TREAT, além de não apresentarem 

significância estatística, também apresentam baixa magnitude e sinais não sistemáticos. 

 

Tabela 3 – Efeito da regulamentação sobre a ineficiência do investimento corporativo 

                                                                               (continua) 

 (1) (2) (3) (4) 

VARIÁVEIS INEF_CA INEF_CA INEF_NA INEF_NA 

TREATED -0.000590 0.000875 -0.00111 0.000501 

 (-0.467) (0.833) (-0.864) (0.450) 

POST -0.000747 -0.00111 -0.00248 -0.00107 

 (-0.489) (-0.732) (-1.460) (-0.539) 

POST_TREATED 4.06e-05 -2.27e-05 0.000669 -3.99e-05 

 (0.0324) (-0.0181) (0.517) (-0.0333) 

Q -8.77e-06 5.51e-05 0.000324 0.000239 

 (-0.0284) (0.190) (0.909) (0.807) 

SIZE -0.000188 -0.000808 0.000602 -0.000928 

 (-0.233) (-0.858) (0.718) (-1.036) 

SDCFO 0.0142 0.0221 0.0122 0.0163 

 (0.790) (1.304) (0.668) (0.950) 

SDSALES 0.00600 0.000805 0.0124 0.00183 

 (0.632) (0.0957) (0.937) (0.188) 

SDINVEST 0.137*** 0.126*** 0.122*** 0.138*** 

 (3.306) (2.875) (3.057) (3.364) 

ZCHINASCORE 0.000488 0.000634 -0.000492 0.000646 

 (0.748) (0.988) (-0.771) (1.025) 

TANG 0.00561* 0.00427 0.00708** 0.00930*** 

 (1.816) (1.421) (2.223) (3.416) 

LEVMKT 0.00250 0.00410 -0.00131 0.00327 

 (0.670) (0.787) (-0.334) (0.617) 

LEVIND 8.55e-05 -0.00711 -0.00434 -0.0120** 

 (0.0189) (-1.162) (-1.017) (-2.054) 
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 (1) (2) (3) (4) 

VARIÁVEIS INEF_CA INEF_CA INEF_NA INEF_NA 

CFO 0.00227 0.00168 0.00164 0.00144 

 (1.279) (0.953) (0.917) (0.794) 

OPCYCLE -4.50e-07 1.55e-06 -1.70e-06 8.07e-07 

 (-0.309) (0.853) (-1.112) (0.389) 

LOSSES -0.00165** -0.00175** -0.00185** -0.00123 

 (-1.987) (-2.017) (-2.426) (-1.300) 

RETE -0.00288 -0.00220 -0.00209 -0.00330* 

 (-1.336) (-1.133) (-1.037) (-1.708) 

CASH -0.000201 -0.000456 -0.000177 -0.000996 

 (-0.0672) (-0.172) (-0.0500) (-0.333) 

MATUR -0.00170 -0.00288 0.000966 -0.00317 

 (-0.594) (-0.936) (0.342) (-1.016) 

Constante 0.00627 0.00936** 0.00623 0.00582* 

 (1.580) (2.511) (1.511) (1.749) 

Efeito Trimestre Sim Sim Sim Sim 

Efeito Província Sim Sim Sim Sim 

Efeito Setor Não Sim Não Sim 

Observações 3,244 3,244 3,232 3,242 

R-quadrado 0.091 0.129 0.092 0.144 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Nota: Ver apêndice A para as definições das variáveis. T-statistics clusterizadas no nível da firma. ***, **, * 

indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

A terceira análise refere-se ao teste da hipótese 3. Especificamente, examina-se, via 

probit com diferença-em-diferença, o efeito da regulamentação sobre propensão a 

superinvestir. Adotam-se duas medidas para capturar a condição de superinvestimento: desvio 

dos dispêndios com ativos fixos-capex – em relação ao nível ótimo (OVER_C) e desvio dos 

dispêndios com ativos fixos novos  -inew – em relação ao nível ótimo (OVER_N) com 

valores positivos (negativos) indicam superinvestimento (subinvestimento), identificado pela 

dummy com valor um(zero). As regressões 1-4 apresentam os resultados de duas 

especificações: com controle de trimestre e província e com controle de trimestre, província e 

setor. Os resultados estão reportados na Tabela 4. O coeficiente de interesse para os testes é 

POST_TREAT. Os resultados, de modo geral, indicam que inexiste impacto direto da 

regulamentação sobre a propensão a superinvestir (ou subinvestir), independentemente da 

proxy para ineficiência e especificação adotada. Os coeficientes POST-TREAT ‒ e seus 

efeitos marginais ‒ além de não apresentarem significância estatística, também apresentam 

baixa magnitude e sinais não sistemáticos. 

Os resultados reportados nas Tabelas 3 e 4 são inconsistentes com a hipótese 2 e 3, 

respectivamente. Duas explicações razoáveis são: primeiro, coexistem firmas com financial 

constraint e com  problema de agência do free cash flow no grupo de tratamento, e os benefícios e 
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custos da regulamentação compensam-se de tal forma que o efeito tratamento médio é 

sistematicamente insignificante; segundo, firmas restritas financeiramente, prevalentes no grupo, 

apresentam  diferentes níveis de folga financeira, portanto com diferentes capacidades de absorver 

o choque, assim os efeitos líquidos do tratamento podem ser insignificantes. Os resultados do 

impacto direto insignificante e tais explicações podem motivar a investigação de efeitos 

heterogêneos em função de características observáveis das firmas. 

Tabela 4 – Efeito da regulamentação sobre a propensão a superinvestir/subinvestir 

                                      (continua) 

VARIÁVEIS 
(1) (2) (3) (4) 

OVER_CA OVER_CA OVER_NA OVER_NA 

TREATED 0.370*** 0.342** 0.311** 0.227* 

 

(2.579) (2.529) (2.147) (1.706) 

POST -0.283 -0.374* 0.00654 -0.109 

 

(-1.323) (-1.824) (0.0295) (-0.522) 

POST_TREATED -0.193 -0.173 -0.217 -0.178 

 

(-1.130) (-1.076) (-1.324) (-1.145) 

POST_TREATED         

 (Efeito Marginal) 

-0.0698 -0.0634 -0.0673 -0.0748 

(-1.436) (-1.27) (-1.368) (-1.52) 

Q 0.0469 0.0985*** 0.0143 0.0595* 

 

(1.246) (3.156) (0.363) (1.810) 

SIZE 0.00430 0.186 0.0524 0.189 

 

(0.0273) (1.197) (0.323) (1.335) 

SDCFO -3.753 -1.407 -3.028 -1.380 

 

(-1.522) (-0.548) (-1.393) (-0.624) 

SDSALES 0.587 0.872 -0.874 -0.0176 

 

(0.354) (0.613) (-0.585) (-0.0139) 

SDINVEST 26.53*** 24.18*** 26.25*** 24.78*** 

 

(6.075) (5.244) (6.160) (5.716) 

ZCHINASCORE -0.0711 -0.0873 0.00607 -0.00962 

 

(-0.930) (-1.168) (0.0869) (-0.133) 

TANG 2.100*** 1.580*** 1.189** 0.836** 

 

(3.943) (4.082) (2.518) (2.366) 

LEVMKT 0.935 0.846 1.474** 1.156** 

 

(1.552) (1.443) (2.520) (2.261) 

LEVIND -0.978 -1.272** -0.744 -1.167** 

 

(-1.045) (-1.995) (-0.797) (-1.981) 

CFO 0.196* 0.0717 0.238** 0.134 

 

(1.652) (0.605) (2.034) (1.186) 

OPCYCLE 0.000355 0.000509* 0.000450 0.000593** 

 

(1.220) (1.837) (1.529) (2.134) 

LOSSES 0.123 0.153 0.142 0.152 

 

(0.924) (1.203) (1.042) (1.168) 

RETE 0.541** 0.390** 0.331* 0.212 
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VARIÁVEIS 
(1) (2) (3) (4) 

OVER_CA OVER_CA OVER_NA OVER_NA 

 

(2.560) (1.971) (1.745) (1.122) 

MATUR -0.300 0.277 -0.145 0.549 

 

(-0.632) (0.556) (-0.316) (1.244) 

Constante -1.378** -2.085*** -1.394** -1.922*** 

 

(-1.989) (-3.149) (-2.051) (-3.276) 

Efeito Trimestre Sim Sim Sim Sim 

Efeito Província Sim Sim Sim Sim 

Efeito Setor Não Sim Não Sim 

Observações 3,230 3,230 3,242 3,242 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nota: Ver apêndice A para as definições das variáveis. T-statistics clusterizadas no nível da 

firma. ***, **, * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

A quarta análise refere-se ao teste da hipótese 4, reportada na Tabela 5. 

Especificamente, examina-se, via diferença-em-diferença, o efeito moderador da restrição 

financeira relativamente ao impacto da regulamentação sobre a ineficiência do investimento 

corporativo. Adotam-se duas medidas para capturar o nível de ineficiência do investimento: 

dispêndios com ativos fixos-capex (INEF_C) e dispêndios com ativos fixos novos  -inew 

(INEF_N). O coeficiente de interesse para os testes é POST_TREAT_WINDEXP, ou seja, a 

interação do efeito tratamento da regulamentação com o nível de restrição financeira. Os 

resultados reportados na Tabela 5, de modo geral, indicam que a restrição financeira exerce 

efeito moderador sobre o impacto da regulamentação sobre a ineficiência do investimento. A 

moderação de WWINDEXP tornou o coeficiente POST_TREAT positivo e estatisticamente 

significante, ou seja, os resultados sugerem que a regulamentação apresenta impacto direito e 

positivo sobre a ineficiência do investimento. Adicionalmente, o coeficiente 

POST_TREAT_WWINDEXP é positivo e estatisticamente significante. Em suma, com a 

moderação da restrição financeira, a regulamentação aumenta a ineficiência do investimento 

das firmas e essa ineficiência é crescente com o grau de restrição financeira. Os resultados são 

insensíveis à especificação do modelo e à proxy para ineficiência do investimento. Os 

resultados ainda sugerem que a regulamentação impacta negativamente o nível de ineficiência 

do investimento somente na situação em que seja menos provável o financiamento externo 

custoso, ou seja, nível muito baixo de WWINDEXP. Firmas nessa condição tendem a ser 

maiores, maduras, lucrativas, com baixas oportunidades lucrativas de investimento, portanto 

geradoras de free cash flow. Ou seja, a regulamentação impacta marginalmente firmas que 

potencialmente estejam gerando custos de agência do free cash flow. Assim, o efeito dark side 

prevalece sobre o bright side da regulamentação. 
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Tabela 5 – Efeito da regulação sobre a ineficiência do investimento: moderação da restrição  

                  financeira 

VARIÁVEIS 
(1) (2) (3) (4) 

INEF_CA INEF_CA INEF_NA INEF_NA 

TREATED 0.00238 0.00222 0.00344* 0.00234 

 

(1.169) (1.255) (1.701) (1.277) 

POST 0.00127 0.00165 0.00166 0.00226 

 

(0.546) (0.712) (0.723) (0.993) 

POST_TREATED -0.00451** -0.00450** -0.00529** -0.00506** 

 

(-2.100) (-2.149) (-2.593) (-2.558) 

TREAT_WWINDEXP -0.00771** -0.00333 -0.0105*** -0.00474 

 

(-2.233) (-0.995) (-2.922) (-1.337) 

POST_WWINDEXP -0.00925** -0.00954*** -0.00996*** -0.0103*** 

 

(-2.608) (-2.644) (-2.663) (-2.754) 

POST_TREATED_WWINDEXP 0.0128*** 0.0126*** 0.0146*** 0.0140*** 

 

(3.011) (3.017) (3.405) (3.369) 

WWINDEXP 0.00271 3.32e-05 0.00446 0.00116 

 

(0.928) (0.0113) (1.446) (0.376) 

Constante 0.00953* 0.0237*** 0.00805* 0.0264*** 

 

(1.759) (3.874) (1.781) (4.327) 

Variáveis de Controle Sim Sim Sim Sim 

Efeito Trimestre Sim Sim Sim Sim 

Efeito Província Sim Sim Sim Sim 

Efeito Setor Não Sim Não Sim 

Observações 3,280 3,280 3,280 3,280 

R-quadrado 0.099 0.138 0.117 0.152 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nota: Ver apêndice A para as definições das variáveis. T-statistics clusterizadas no nível da firma.  

***, **, * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

A quinta análise refere-se ao teste da hipótese 5. Especificamente, examina-se, via probit 

com diferença-em-diferença, o efeito moderador da SLACK, relativamente ao impacto da 

regulamentação sobre propensão a superinvestir. Adotam-se duas medidas para capturar a 

condição de superinvestimento: desvio dos dispêndios com ativos fixos-capex – em relação ao 

nível ótimo (OVER_C) e desvio dos dispêndios com ativos fixos novos  -inew – em relação ao 

nível ótimo (OVER_N) com valores positivos (negativos) indicam superinvestimento 

(subinvestimento), identificado pela dummy com valor um (zero). Os resultados estão reportados 

na Tabela 6
28

. As regressões 1-4 apresentam os resultados de duas especificações: com controle 

                                                 
28

 Nas estimações envolvendo o efeito moderador da Folga Financeira, foram suprimidas as variáveis Cash e 

Levmkt para evitar problemas de multicolinearidade. Estimações não reportadas indicam que os resultados se 

mantêm com alterações qualitativas.  
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de trimestre e província e com controle de trimestre, província e setor. Os resultados, de modo 

geral, indicam que a SLACK exerce efeito moderador sobre o impacto da regulamentação sobre a 

propensão ao superinvestimento. A moderação da SLACK tornou o coeficiente POST_TREAT 

negativo e estatisticamente significante, ou seja, os resultados sugerem que a regulamentação 

apresenta impacto direito e negativo sobre a propensão ao superinvestimento. Esse impacto 

negativo varia 24 e 34%, apresentando efeito mais intenso para projetos de investimentos novos 

(OVER_NA). Adicionalmente, o coeficiente POST_TREAT_SLACK é positivo e 

estatisticamente significante. Em suma, com a moderação da SLACK, a regulamentação reduz 

(aumenta) a propensão ao superinvestimento (subinvestimento) das firmas e essa propensão é 

crescente (decrescente) com o nível de SLACK. O impacto positivo (negativo) da SLACK varia 

entre 25% e 70% sobre a propensão a super(Subinvestir). Os resultados são insensíveis à 

especificação do modelo e à proxy superinvestimento. 

 

Tabela 6 – Efeito da regulação sobre a propensão ao super (subinvestimento): moderação da  

                  folga financeira 

                                                                                                        (continua) 

VARIÁVEIS 
(1) (2) (4) (5) 

OVER_CA OVER_CA OVER_NA OVER_NA 

TREATED 0.599** 0.592 0.492 0.530 

 

(1.973) (1.626) (1.551) (1.439) 

POST 0.0304 0.0241 0.371 0.380 

 

(0.109) (0.0795) (1.266) (1.206) 

POST_TREATED -0.852** -0.812** -1.091*** -1.059*** 

 

(-2.145) (-1.995) (-2.783) (-2.639) 

POST_TREATED                

 (Efeito Marginal) 

-0.2714** -0.2459** -0.3459** -0.3254*** 

(-2.14) (-2.06) (-2.56) (-2.68) 

TREAT_SLACK -0.594 -0.448 -0.600 -0.441 

 

(-0.974) (-0.658) (-0.979) (-0.659) 

POST_SLACK -1.055** -0.853 -1.283** -1.059** 

 

(-2.031) (-1.571) (-2.570) (-2.040) 

POST_TREATED_SLACK 1.622* 1.463* 2.182*** 1.999** 

 

(1.891) (1.685) (2.626) (2.352) 

POST_TREATED_SLACK 

(Efeito Marginal) 

0.5218* 0.4358* 0.7029*** 0.2568** 

(1.95) (1.71) (2.66) (2.35) 

SLACK 0.280 0.567 0.402 0.534 

 

(0.579) (1.156) (0.841) (1.102) 

Constante -2.336*** -1.864** -2.313*** -1.927** 

 

(-3.185) (-2.333) (-3.207) (-2.431) 

Variáveis de Controle Sim Sim Sim Sim 

Efeito Trimestre Sim Sim Sim Sim 
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VARIÁVEIS 
(1) (2) (4) (5) 

OVER_CA OVER_CA OVER_NA OVER_NA 

Efeito Província Sim Sim Sim Sim 

Efeito Setor Não Sim Não Sim 

Observações 3,230 3,230 3,242 3,242 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nota: Ver apêndice A para as definições das variáveis. T-statistics clusterizadas no nível da firma. ***, **, * 

indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

Os resultados, de modo geral, indicam que a regulamentação não afeta diretamente o 

nível de ineficiência do investimento corporativo e a propensão a superinvestir. A 

regulamentação apresenta impacto indireto pela moderação do nível de restrição financeira e 

folga financeira sobre o nível de ineficiência do investimento e propensão a superinvestir, 

respectivamente. Os testes reforçam os argumentos da relevância da geração de fundos 

internos como fonte de financiamento para firmas sujeitas a financiamento externo custoso 

evitarem subinvestimento, assim como a relevância de apresentar folga financeira para a firma 

manter resiliência na situação de choque sobre fundos internos. 

2.4.4 Testes de Robustez 

Nesta seção, são conduzidos testes adicionais de robustez dos resultados reportados. 

2.4.4.1 Robustez do Contrafatual 

Apesar de os testes preliminares reportados no Apêndice B indicarem uma trajetória 

paralela satisfatória (amostra unmatched), realiza-se um teste de robustez no sentido de 

reforçar a validade da hipótese de igualdade de tendências e robustez do contrafatual. O teste 

de robustez do contrafatual ,além de testar a o respeito a suposição de trajetória paralela do 

DD, também busca garantir o contrafatual adequado quanto ao ciclo de vida da firma
29

 e das 

variáveis moderadoras WWINDEX e SLACK. A preocupação decorre do fato da 

regulamentação da CSRC de 2012 exigir níveis distintos de cash dividend payout ratio de 

acordo com condições de negócios associadas ao ciclo de vida corporativo. Portanto, o 

pareamento busca garantir que os testes satisfazem a condição do contrafatual capturar o ciclo 

                                                 
29 Reconhecer que as imperfeições de mercado são ciclo de vida variantes, o que implica em afirmar que a 

política de dividendos tem papeis distintos no decorrer do tempo, no sentido de reduzir a discricionariedade. 
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de vida corporativo
30

.  O teste de robustez trata da estimação por diferença-em-diferença com 

pareamento por escore-propensão (difference-in-difference propensity score matching 

estimator) sob suporte comum. O pareamento é realizado por escore de propensão para 

reduzir o problema de dimensionalidade, em que as firmas do grupo de controle 

(contrafactuais) são definidas pela estratificação dos escores de propensão de ter um 

PAYOUT inferior a 20%. O grupo de controle parte da amostra de firm-quarters antes do 

tratamento com payout superior a 30% em todos os anos. Adota-se a identificação dos 

vizinhos mais próximos (nearest-neighbor matching) como algoritmo de pareamento. O 

pareamento realizado é do tipo um-a-um, implicando em não substituição. A probabilidade de 

possuir um PAYOUT inferior a 20% no período de linha de base (Baseline, 2009q1-2012q4) 

é estimada via probit para uma amostra anual sob características corporativas observáveis 

documentadas na literatura de dividend policy (DeANGELO, H.; DeANGELO, L.; STULZ, 

2006) e financial constraint (FAZZARI; HUBBARD; PETERSEN, 1988) como 

determinantes do nível de cash dividend payout, a saber: rentabilidade no ano anterior (ROAit-

1), geração de fundos (CFit,), ciclo de vida da firma (RESIZEINDEXit), oportunidades de 

investimento (Qit e SGit), risco de insolvência (ZSCOREit), folga financeira (SLACKit), 

restrição financeira (WWINDEXi,t).Variáveis definidas no Apêndice A. 

O matching reduziu a amostra a 28 firmas tratadas e 28 empresas de controle
31

. O 

Apêndice C reporta o balanceamento das variáveis usadas nos modelos entre o grupo de 

tratamento e controle. Os p-values dos testes de diferenças de médias no período Baseline 

indicam que o balanceamento com o matching reduziu significativamente o viés existente das 

características observáveis entre os grupos em comparação à amostra unmatched. Essa 

condição fortaleceu a hipótese de igualdade de tendências, o que é constatado pelos testes 

para esse fim, reportados no Apêndice B, para as variáveis de resultado. As variáveis de 

resultados compreendem: (a) CAPEX; (b) INEW; (c) variação trimestral do CAPEX; (d) 

variação trimestral do INEW; (e) INEF usando CAPEX (INEF_C); (f) INEF usando INEW 

(INEF_N); (g) resíduos da equação de investimento corporativo usando CAPEX (RESID_C); 

e (h) resíduos da equação de investimento corporativo usando CAPEX (RESID_N). Ou seja, a 

diferença de médias trimestrais entre o nível e variação das variáveis de resultado, entre o 

grupo de controle e tratamento, é reduzida quando a amostra é pareada.  

                                                 
30

 O controle e pareamento pelo ciclo de vida, restrição financeira e folga financeira garante a robustez dos 

testes, mesmo considerando somente o tratamento pelo nível mínimo de cash dividend payout ratio. 
31

 O número de firmas é significativamente reduzido, mas os testes sugerem que o matching não comprometeu o 

poder estatístico, pois os efeitos iniciais continuam a ser capturados. Dada a natureza dos eventos estudados, 

pode envolver ocorrências de pequenas amostras. Almeida et al. (2016), por exemplo, trabalham com uma 

amostra que varia entre 78 e 20 firmas tratadas.  
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Replicam-se os testes para as hipóteses 2 a 5 com a amostra pareada. Os resultados 

estão reportados na Tabela 7. Os coeficientes de interesse são POST_TREATED (Hipóteses 2 

e 3), POST_TREATED_WWINDEXP (Hipótese 4) e POST_TREATED_SLACK (Hipótese 

5). De modo geral, os resultados encontrados previamente se mantêm com a amostra pareada, 

apesar da redução do número de firmas e observações. Exceção é o efeito moderador da 

SLACK sobre o impacto da regulamentação sobre a propensão a superinvestir. Neste caso, os 

resultados se mantêm estatisticamente significantes somente para a medida investimentos em 

ativos fixos novos (INEW). Portanto, de modo geral, é possível assumir a consistência dos 

resultados previamente obtidos.  

 

Tabela 7 – Teste de robustez do contrafatual: com pareamento 

(continua) 

VARIÁVEIS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

INEF 

CA 

INEF 

NA 

INEF 

CA 

INEF 

NA 

OVER 

CA 

OVER 

NA 

OVER 

CA 

OVER 

NA 

TREATED 0.002 0.002 0.006** 0.007** 0.523*** 0.361* 0.632 0.723 

 

(0.88) (1.06) (2.24) (2.10) (2.68) (1.90) (1.34) (1.64) 

POST 0.0031 0.002 0.007** 0.005 -0.433 -0.312 0.133 0.292 

 

(1.66) (0.791) (2.15) (1.45) (-1.42) (-1.08) (0.28) (0.633) 

POST_TREATED -0.002 -0.001 -0.007 -0.007 -0.321 -0.155 -1.048 

-

1.345** 

 

(-0.86) (-0.72) (-2.85) (-2.69) (-1.16) (-0.57) (-1.46) (-1.97) 

POST_TREATED                       

    (Efeito Marginal) 
      

-0.301 -0.393* 

      

(-1.41) (-1.83) 

TREAT_WWINDEXP 

  

-0.015 -0.013 

    

   

(-3.14) (-2.50) 

    
POST_WWINDEXP 

  

-0.012 -0.01 

    

   

(-2.58) (-2.11) 

    
POST_TREATED_WWINDEXP 

  

0.016*** 0.015*** 

   

  

(3.17) (2.90) 

    
WWINDEXP 

  

0.008** 0.0069* 

    

   

(2.42) (1.72) 

    
TREAT_SLACK 

      

-0.199 -0.743 

       

(-0.22) (-0.89) 

POST_SLACK 

      

-1.632* 

-

1.722** 

       

(-1.82) (-1.96) 

POST_TREATED_SLACK 

      

1.783 2.849** 

       

(1.23) (2.08) 

POST_TREATED_SLACK 

  (Efeito Marginal) 
      

0.527 0.876** 

      

(1.24) (2.10) 

SLACK 

      

0.717 1.006 

       

(1.08) (1.55) 
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VARIÁVEIS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

INEF 

CA 

INEF 

NA 

INEF 

CA 

INEF 

NA 

OVER 

CA 

OVER 

NA 

OVER 

CA 

OVER 

NA 

Efeito Trimestre Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Efeito Província Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Efeito Setor Não Não Não Não Não Não Não Não 

Observações 1,416 1,414 1,414 1,414 1,389 1387 1,389 1387 

R-quadrado 0.148 0.165 0.155 0.169         

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nota: Ver apêndice A para as definições das variáveis. T-statistics clusterizadas no nível da firma. ***, **, * 

indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

2.4.4.2 Robustez da Proxy de Eficiência do Investimento 

Reestima-se o nível esperado de investimento para a firma i no período t no nível do 

setor seguindo o modelo aplicado por Gomariz e Ballesta (2014). Esse modelo segue o 

modelo usado por Biddle, Hilary e Verdi (2009), mas adiciona a variável dummy NSGi,t  e sua 

interação com o crescimento das vendas para considerar a possibilidade de que o efeito do 

crescimento das vendas sobre o investimento possa diferir em casos em que tal crescimento 

seja positivo ou negativo. O modelo tem a seguinte especificação: 

 

                                    (                )       

(11) 

 

Em que NSGi,t  é uma variável dummy que toma valor 1 para crescimento negativo das 

vendas, e zero, caso positivo. SGi,t é uma proxy para oportunidades de investimento no nível 

da firma.  

Replicam-se os testes das hipóteses 2 a 5, usando a amostra pareada e a proxy 

substituta para ineficiência do investimento corporativo. Os testes são reportados na Tabela 8. 

Os coeficientes de interesse são POST_TREATED (Hipóteses 2 e 3), 

POST_TREATED_WWINDEXP (Hipótese 4) e POST_TREATED_SLACK (Hipótese 5). 

De modo geral, os testes indicam que os resultados encontrados previamente são insensíveis à 

proxy de ineficiência do investimento. Tal como nos testes reportados na Tabela 7, todos os 

testes mantêm correspondência com os resultados encontrados com a amostra sem 

pareamento, exceto quanto ao efeito moderador do impacto da SLACK relativamente ao 

impacto da regulamentação sobre a propensão ao superinvestimento de investimentos em 

ativos fixos (CAPEX). Esse resultado fortalece as evidências de que a folga financeira 
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apresenta relevante papel moderador do superinvestimento somente em investimentos em 

ativos fixos novos (INEW). 

 

Tabela 8 – Teste de robustez da proxy de eficiência de investimento: proxy alternativa e  

                  pareamento 

          (continua) 

VARIÁVEIS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

INEF 

CB 

INEF 

NB 

INEF     

CB 

INEF 

NB 

OVER 

CB 

OVER 

NB 

OVER 

CB 

OVER 

NB 

TREATED 0.001 0.000 0.004 0.004 0.381** 0.483*** 0.690* 1.022** 

 

(0.29) (0.13) (1.42) (1.21) (2.00) (2.78) (1.67) (2.27) 

POST 0.002 0.002 0.009*** 0.008*** -0.542* -0.454 -0.079 0.066 

 

(0.99) (1.05) (3.03) (3.42) (-1.89) (-1.33) (-0.19) (0.14) 

POST_TREATED -0.002 -0.001 -0.001** -0.007** -0.281 -0.358 -1.065* -1.363** 

 

(-0.74) (-0.45) (-2.56) (-2.54) (-1.04) (-1.37) (-1.64) (-2.19) 

POST_TREATED                          

(Efeito Marginal) 
      

-0.295 -0.389** 

      

(-1.63) (-2.11) 

TREAT_WWINDEXP 

  

-0.012** -0.011** 

    

   

(-2.43) (-2.10) 

    
POST_WWINDEXP 

  

-0.018*** -0.016*** 

   

   

(-3.34) (-3.41) 

    
POST_TREATED_WWINDEXP 

 

0.018*** 0.018*** 

   

   

(2.97) (3.27) 

    
WWINDEXP 

  

0.009** 0.0078* 

    

   

(2.32) (1.90) 

    
TREAT_SLACK 

      

-0.649 -1.137 

       

(-0.81) (-1.37) 

POST_SLACK 

      

-1.348* -1.544** 

       

(-1.82) (-1.99) 

POST_TREATED_SLACK 

     

1.857 2.327* 

       

(1.48) (1.87) 

POST_TREATED_SLACK 

(Efeito Marginal) 
      

0.538 0.697* 

      

(1.50) (1.90) 

SLACK 

      

0.740 1.056 

       

(1.12) (1.50) 

Efeito Trimestre Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Efeito Província Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Efeito Setor Não Não Não Não Não Não Não Não 

Observações 1,411 1,411 1,409 1,409 1,384 1,384 1,384 1,384 

R-quadrado 0.138 0.153 0.148 0.159         

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nota: Ver apêndice A para as definições das variáveis. T-statistics clusterizadas no nível da firma. ***, **, * 

indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Os resultados se mantêm com os testes de robustez, exceto pelo fato de a folga 

financeira ter efeito moderador somente sobre o impacto da regulamentação sobre a 

propensão a superinvestir para a realização de investimentos novos (INEW). Investimentos 

em reposição de ativos estabelecidos (assets-in- place) apresentam menos assimetria 

informacional e geram mais fluxo de caixa por serem projetos em andamento. Assim, podem 

ser menos dependentes do acesso a fundos externos ou folga financeira. Entretanto, novos 

projetos
32

 de investimento apresentam maior assimetria informacional, dificultando sua 

financiabilidade, o que pode provocar subinvestimento, mas também pode favorecer o 

superinvestimento quando há folga financeira. 

À luz dos testes realizados neste estudo, as hipóteses 1, 4 e 5 não podem ser rejeitadas, 

e as hipóteses 2 e 3 não apresentaram correspondência empírica. 

Os resultados deste estudo mantém correspondência com estudos prévios ao encontrar 

que a redução da discricionariedade sobre fundos internos pode implicar em subinvestimento 

quanto mais sujeitas ao financiamento externo custoso as firmas estiverem (FAZZARI; 

HUBBARD; PETERSEN, 1988; RAUH, 2006). Do mesmo modo, este estudo mantém 

correspondência com evidências de que a folga financeira pode atenuar os efeitos adversos do 

subinvestimento quando a firma encontra-se restrita quanto a fundos externos (ALMEIDA; 

CAMPELLO; WEISBACH, 2004; FAZZARI; PETERSEN, 1993), e neste caso também 

quanto a fundos internos. 

2.5 CONCLUSÕES 

Os resultados sugerem que o conjunto de regulamentações emitidas pela CSRC nos 

anos de 2012 e 2013, que objetivaram exigir um comprometimento das companhias chinesas 

com uma política ativa de cash dividend payout ratio, reduziram a discricionariedade sobre 

fundos internos das firmas. Apesar das  regulamentações não ter um perfeito compliance, os 

testes indicam que as regulamentações elevaram em cerca de 15% o nível de cash dividend 

payout ratio e reduzira em cerca 37% a propensão da firma em  manter um cash dividend 

payout ratio inferior a 20%.  Os testes realizados indicam que o efeito da redução da 

discricionariedade sobre fundos internos não manifesta-se diretamente sobre a eficiência do 

investimento, mas somente quando leva-se em consideração o efeito moderador da restrição e 

folga financeiras das firmas.  

                                                 
32

 Por definição, o superinvestimento ocorre em projetos novos, enquanto o subinvestimento pode ocorrer tanto 

em reposição de assets-in-place quanto em novos projetos de investimento. 
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Especificamente, o impacto da regulamentação sobre eficiência do investimento é 

negativo e crescente com o nível de restrição da firma. Do mesmo modo, o impacto da 

regulamentação sobre a propensão a super(subinvestir) é negativo(positivo), mas  

positivamente crescente com o nível de folga financeira. Dado que a prevalência de firmas 

restritas na condição de tratadas e que a regulamentação afetou positivamente a eficiência do 

investimento somente em firmas com baixos níveis de restrição financeira, é possível assumir 

que o efeito líquido da regulamentação é negativo para eficiência do investimento. 

Adicionalmente, os resultados sugerem que a folga financeira amorteceu o efeito adverso da 

regulamentação mais do que permitiu a persistência do empire building. Ou seja, o dark side  

da regulamentação prevalece sobre o bright side, e o efeito short-run observado tenderpa a ser  

intensificado à medida que a folga financeira sofra redução sistemática.  

Os resultados reportados são robustos ao controle do ciclo de vida da firma e a 

diferentes proxies para eficiência do investimento, assim como ao contrafatual por usar o 

propensity matching diff-in-diff estimator. 

O presente estudo, portanto, alinha-se à parte da literatura de Law & Finance que 

sugere que as intervenções governamentais via regulação com o propósito de elevar a 

proteção a investidores também podem apresentar efeitos colaterais ao ponto do dark side da 

regulação prevalecer, contrariando a literatura dominante que sugere o predomínio do bright 

side. Um reforço nesta direção é o fato da ocorrência de compliance imperfeito, sugerindo que 

em ambiente de maior enforcement regulatório o dark side seria maior.  

Portanto, este estudo apresenta importantes contribuições para a literatura de finanças 

corporativas e implicações para políticas públicas. Para finanças corporativas contribui pelo 

uso de um choque exógeno sobre a discricionariedade da política de dividendos para 

identificar a relevância dos fundos internos sobre a eficiência do investimento corporativo na 

presença de financiamento externo custoso.  O que contorna limitações empíricas 

extensamente documentadas na literatura e expande os resultados por considerar o impacto 

sobre a eficiência e não somente sobre o nível de investimentos.  

Para políticas públicas o estudo contribui por identificar efeitos colaterais de uma 

regulamentação e seus efeitos heterógenos. As intenções da regulamentação são questionáveis 

sob a perspectiva de desenvolvimento da proteção a investidores na sua definição ampla, pois 

o choque positivo sobre o cash dividends pode implicar em wealth effect para acionistas, em 

detrimento de expropriação de credores. Apesar disso, os resultados documentados podem 

subsidiar a reavaliação e redesenho da regulamentação ou iniciativas semelhantes em outras 

países. 
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3 EFEITO REBOTE DO ALLOWANCE FOR CORPORATE EQUITY SOBRE O  

   DEBT TAX BIAS 

A dedutibilidade das despesas financeiras tem sido considerada um acidente histórico 

(SCHOENMAKER; GOODHART, 2010), sem razões legais ou econômicas para sua 

existência como política. (HEMMELGARN; NICODEME, 2010; WARREN JÚNIOR, 1974). 

A discriminação tributária entre dívida e capital próprio tem sido identificada como uma 

política que leva a efeitos perversos  sobre a distinção entre as duas fontes de financiamento 

(dívida e equity) Warren Júnior (1974), sobre como as firmas escolhem suas fontes de 

financiamento e sobre o quanto de risco assumem. (HEMMELGARN; NICODEME, 2010). 

Para De Mooij (2011), a dedutibilidade das despesas financeiras tem criado um viés fiscal à 

dívida, favorecendo o uso excessivo da alavancagem, o que tem sido associado a uma maior 

vulnerabilidade de firmas na presença de crises financeiras. Quando há racionamento na 

oferta de crédito ou capital próprio, a distorção tributária pode favorecer firmas com melhor 

acesso ao mercado de crédito. (MEZA; WEBB, 1987). Essa discriminação pode também estar 

associada com avoidances strategies (tax minimization) pela debt-shifting dentro de grupos 

econômicos, pela arbitragem tributária entre filiais em países com diferentes taxas marginais 

de impostos, ou por usar instrumentos híbridos. (DE MOOIJ; DEVEREUX, 2010; 

HEMMELGARN; NICODEME, 2010). Na mesma linha, o debt tax shield pode levar a uma 

distorção sobre a eficiência alocativa dos investimentos, favorecendo projetos que, sem este 

benefício, não seriam encaminhados. (FATICA; HEMMELGARN; NICODÈME, 2012). 

A discussão teórica e empírica a respeito das políticas para correção ou eliminação do 

debt tax bias não são novas. Entretanto, evidências recentes de que a distorção tributária entre 

dívida e capital próprio amplifica os efeitos adversos de crises financeiras sobre firmas (DE 

MOOIJ; KEEN; ORIHARA, 2013; HEMMELGARN; NICODEME, 2010; 

INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF), 2009; SHACKELFORD; SLEMROD, 

2010; SHAVIRO, 2012) e também deturpa as políticas corporativas sobre o fluxo de capital e 

lucro devido à crescente internacionalização dos negócios (DE MOOIJ; DEVEREUX, 2010)- 

tem trazido esse assunto de volta à luz.  

Há várias opções de políticas para reduzir o debt tax bias ao alterar o sistema tributário 

corporativo. Há políticas mais convencionais, tais como a redução da taxa de impostos 

corporativos, objetivando reduzir o debt tax shield, a implementação de thin capitalization 

rules, ou ainda limitando a dedutibilidade de despesas de juros (FATICA; HEMMELGARN; 

NICODÈME, 2012). Entretanto, tais medidas aumentam a complexidade do sistema tributário 
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e sua efetividade é questionável. (DE MOOIJ; DEVEREUX, 2010). Uma medida extrema 

seria implementar um sistema de Allowance for Corporate Equity (ACE). 

Há várias iniciativas para tratar do debt bias sendo experimentadas em países 

europeus, e economias emegentes podem potencialmente se beneficiar mais dessas iniciativas, 

desde que suas firmas estejam sujeitas a maiores níveis de alavancagem e seus sistemas 

financeiros são menos resilientes. (FINANCIAL STABILITY BOARD (FSB), 2015). Nesse 

contexto, o Brasil é conhecido como a única economia emergente com experiência em 

implementar um ACE-type system. Dadas as especificidades do sistema brasileiro, uma 

questão que surge é sua efetividade em reduzir o debt tax bias. Então, o principal objetivo 

desta pesquisa é verificar empiricamente os efeitos reais dessa política tributária sobre o debt 

tax bias. A estratégia empírica objetivou superar as limitações metodológicas de estudos 

prévios enquanto considera: a implementação da política como um tratamento contínuo; 

fatores de confundimento; viés de autoseleção e endogeneidade do tratamento. 

Os resultados sugerem que as especificidades do sistema brasileiro descaracterizam o 

sistema como ACE-type, tornando-o somente um sistema tributário de cash dividend 

dedutível. De fato, os testes realizados mostram que o ACE-type system brasileiro produz 

efeitos opostos ao que é esperado para esse tipo de sistema, o que aumenta o efeito do debt tax 

bias (efeito rebote) ao invés de reduzí-lo. Adicionalmente, os testes também  mostram que 

esse efeito rebote não é idiossincrático em nível de restrição financeira da firma.  

O presente estudo contribui para a literatura existente sobre política tributária, 

estrutura de capital e política de dividendos. No nível tributário, contribui para a melhor 

compreensão de como diferentes fetividades dos ACE system sobre a redução do debt tax 

bias, sujeitos a fatores institucionais específicos de economias emergentes. Principalmente, o 

estudo clarifica que a instituição dos juros brasileiros sobre capital próprio não pode ser 

considerado um experimento com ACE. Para a literatura sobre estrutura de capital e 

dividendos, contribui à medida que permite uma melhor compreensão de como fatores 

tributários afetam ambas as políticas simultaneamente. Este estudo também contribui para a 

melhor compreensão de como acionistas podem influenciar a política de dividendos, 

ajustando-a a suas preferências tributárias. O caso brasileiro é o único conhecido que permite 

investigar o efeito da dosagem do tratamento. Assim, este estudo é o primeiro a explorar essa 

oportunidade e, adequadamente, considerar os fatores de confundimento. 

Este ensaio é estruturado como segue: na seção 1, apresentam-se as principais 

características dos ACE systems e as especificidades do ACE-type system brasileiro, e 

também desenvolve as hipóteses de trabalho; na seção 2, apresenta-se a estratégia empírica; 
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na seção 3, reportam-se os resultados e a discussão; e, na seção 4, apresentam-se as 

considerações finais. 

3.1 ACE SYSTEM  E DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 

Nesta seção são apresentas as hipóteses de trabalhos e o suporte teórico 

correspondente. 

3.1.1 ACE-Type System Brasileiro 

ACE é uma variante da Allowance for Corporate Capital (ACC) primeiramente 

proposto por Boadway e Bruce (1984). A ideia principal da ACC é abolir a dedutibilidade da 

despesa financeira e substituí-la por um retorno nocional livre de risco sobre o valor contábil 

do capital da firma. O ACE, primeiramente introduzido pela Capital Taxes Committee of the 

Institute for Fiscal Studies (DEVEREUX; FREEMAN, 1984; INSTITUTE FOR FISCAL 

STUDIES (IFS), 1991), difere do ACC por ainda permitir a dedutibilidade das despesas com 

juros, enquando adiciona a dedutibilidade tributária contra o lucro corporativo sobre o 

patrimônio líquido a uma taxa nocional livre de risco. Tanto o ACC quanto o ACE assumem 

o retorno nocional como sendo livre de risco, desde que a vantagem tributária da 

dedutibilidade é dada como certa. (BOND; DEVEREUX, 1995).  

O Comprehensive Business Income Tax (CBIT) tem sido considerado como uma 

alternativa ao ACE. CBIT system elimina a dedutibilidade das despesas financeiras e, então, 

elimina debt tax bias, o que leva a efeitos colaterais negativos através da elevação do custo de 

capital da firma e por amplificar as distorções em decisões marginais de investimentos. De 

Mooij e Devereux (2010) considera o ACE preferível ao CBIT por causa das seguintes 

propriedades: primeiro, permite a neutralidade entre dívida e capital próprio; segundo, 

neutraliza o efeito tributário sobre as decisões marginais de investimentos; terceiro, evita a 

distorção sobre investimento induzido por diferenças entre depreciação econômica e 

tributária; e quarto, reduz o custo de capital da firma. 

De Mooij e Devereux (2010), usando modelo de equilíbrio geral, simularam uma 

reforma implantando tanto a ACE quanto a CBIT system na comunidade européia. Devido à 

necessidade de ajuste na statutory corporate tax, para compensar a redução de receita fiscal 

com a ACE, eleva-se a effective average tax rate (EATR). Uma maior EATR reduz os fundos 

internos e intensifica a international profit shifting e discrete location, o que afeta as decisões 
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corporativas de investimento. Esses efeitos colaterais da ACE tornam o sistema CBIT mais 

eficiente e welfare improving para países individualmente e na presença de imperfeições no 

mercado de capitais. (HUBBARD, 1998). Entretanto, a ACE system torna-se mais eficiente 

do que a CBIT, quando implantada de forma coordenada em toda a comunidade europeia. 

Adicionalmente, o ACE é o sistema preferido pelos proponentes de políticas de redução do 

debt bias. (FSB, 2015; IFS, 1991). 

Modelos de simulação para avaliação de reformas fiscais individuais envolvendo 

variante do ACE-system na Suíça (KEUSCHNIGG; DIETZ, 2007) e na Alemanha 

(RADULESCU; STIMMELMAYR, 2007) sugerem uma redução no custo de capital e uma 

elevação no nível de investimentos. Entretanto, as evidências das avaliações envolvendo as 

experiências reais de implantação de ACE-type systems (p.e. na Áustria, Bégica, Croácia e 

Itália) não obtiveram evidências clear-cut das implicações econômicas dessas reformas (DE 

MOOIJ; DEVEREUX, 2010). A falta de evidências clear-cut deve-se principalmente a dois 

motivos. Primeiro, a implantação do ACE system nos países fizeram parte de um pacote de 

múltiplas reformas, o que torna difícil a identificação do impacto individual da política. 

Segundo, as reformas não envolveram todas as características de um ACE system, o que os 

caracterizam somente como um ACE-Type system. Exceção a essas duas regras foi a 

implantação do ACE system na Bélgica, em 2006. 

O Brasil é a única economia emergente com um ACE system. O país implementou, em 

1996, uma reforma tributária, Lei 9.249/95 (BRASIL, 1995), que tem sido classificada pela 

literatura como um ACE-type system (KLEMM, 2007; IMF, 2009; DE MOOIJ, 2012; 

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC), 2012; PANIER; GONZÁLEZ-

PÉREZ; VILLANUEVA, 2012). Entretanto, o sistema brasileiro, apesar de compartilhar os 

mesmos objetivos, diverge em propriedades fundamentais aos demais sistemas implantados e 

à proposta original de IFS (1991). 

O Brazilian ACE-type system caracteriza-se por três elementos distintivos. Primeiro, 

somente permite a dedução fiscal do notional interest (denominado por juros sobre capital 

próprio) quando este é pago aos acionistas. Os juros sobre capital próprio (IOE) são deduzidos 

para efeitos de corporate income tax (CIT). O CIT brasileiro é de 34%, composto por uma 

income tax de 25%, Lei nº 9.249/1995 (BRASIL, 1995), mais uma taxa contribuição social 

sobre o lucro (CSLL)de 9%, Lei nº 7.689-88 (BRASIL, 1988). A base de cálculo do IOE é o 

capital próprio (CP) menos as reservas de reavaliação (RR) do exercício anterior, ou seja, 

(CPt-1 – RRt-1). A notional risk-free tax aplicada é a Taxa de Juros de Longo Prazo  (TJLP)em 

t-1. 
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Segundo, o sistema tem critérios de elegibilidade e limita o nível de notional interest 

dedutível tributariamente. As empresas elegíveis são aquelas que possuem cumulativamente, 

em t-1, um patrimônio líquido positivo e atendem a um dos seguintes critérios: earnings 

before interest (EBIT) positivo ou lucro retido (LR) positivo. O IOE dedutível não deve 

exceder os 50% do EBIT ou 50% do RE, o que for maior.  

Terceiro, incide um imposto de 15% sobre os juros sobre capital próprio, o qual é 

retido na fonte pagadora. Adicionalmente, incide uma personal income tax rate sobre o 

recebimento dos juros sobre capital próprio, a qual varia de acordo com a natureza do 

acionista beneficiário. Para os acionistas, pessoa física e governo, o imposto retido de 15% é 

definitivo. Os acionistas investidores institucionais/fundos de pensão são isentos de imposto 

de renda, Lei 9.532/1997 art. 28 e 33 (BRASIL, 1997), portanto é permitida sua 

compensação. Os acionistas pessoas jurídicas (PJ), tributados pelo regime lucro real, podem 

compensar tributação retida de 15%, mas incorrem numa income tax rate de 34% sobre a 

receita financeira decorrente dos juros sobre capital próprio recebidos. Empresas com receita 

inferior a R$ 240.000 anuais estão sujeitas a somente uma income tax rate de 24%. 

Adicionalmente, incide mais 1,65% e 7,6% sobre os juros sobre capital próprio recebidos, 

correspondente aos tributos Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS), respectivamente.  

Assim, a economia tributária
33

 para acionistas pessoa física e governo é de 19% 

(34% - 15%), para acionistas investidores institucionais/fundos de pensão é de 34% (34% 

- 0%), e para acionistas pessoa jurídica pode ser de -9,25% (34% - 15% - 34% - 9,25%) ou 

0,75% (34% - 15% - 24% - 9,25%), dependendo do nível de receita da firma. Além disso, 

em PJ, o desincentivo aumenta mais à medida que se usam estruturas piramidais de 

controle. Dessa forma, há significativas diferenças nos incentivos fiscais para o acionista 

final estar propenso a querer receber juros sobre capital próprio, de acordo com sua 

natureza jurídica. Colombo e Terra (2014) e Boulton, Braga-Alves e Shastri (2012) dão 

suporte empírico a essa diferença de incentivos ao encontrarem evidências de que a 

natureza jurídica dos acionistas controladores das firmas brasileiras afeta a propensão a 

pagar, assim como o volume de juros sobre capital próprio pago. Destaca-se o efeito 

positivo associado com a presença de investidores institucionais com no mínimo 5% das 

ações com direito a voto. 

 

                                                 
33

 Para exemplos numérios, consultar Boulton et al. (2012) and Colombo e Terra (2014). 
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3.1.2 Desenvolvimento das Hipóteses 

Espera-se que a implementação de um ACE system reduza o debt tax bias, o que 

levaria a uma redução do debt-to-equity ratio. Esse fenômeno ocorreria porque a firma usaria 

mais internal ou external equity ao invés de dívida. De fato, Panier, González-Pérez e 

Villanueva (2012) encontram esse resultado esperado, quando analisam firmas belgas, depois 

da implementação de um ACE system naquele país. 

Entretanto, a propriedade do ACE-system brasileiro de tornar dedutível somente os 

juros sobre capital próprio pagos aos acionistas pode ter três implicações importantes. 

Primeira, o fato de as firmas terem de desenbolsar para obter a dedutibilidade torna a 

dedutibilidade dependente da existência de fundos internos, assim como concorre com as 

oportunidades de investimento. (FAZZARI; HUBBARD; PETERSEN, 1988). Em um 

mercado de capitais sem fricções, as firmas teriam plenas condições de acessar o equity 

market e ajustar a estrutura de capital (MODIGLIANI; MILLER, 1958), mas, na presença de 

imperfeições de mercado, esse ajuste pode não ocorrer. (ALMEIDA, H.; CAMPELLO, 2010). 

Segunda, há um efeito da mecânica contábil sobre o debt-to-equity ratio. Isso se deve 

ao fato de que, mesmo se a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio possa reduzir o debt 

tax bias, o desenbolso reduz os lucros retidos e, consequentemente, reduz o nível de capital 

próprio. Portanto, os incentivos fiscais de acessar o equity, ao invés do debt market em 

mercado de capitais imperfeitos, podem não ser suficientes para compensar a redução no 

internal equity.  

Terceira, na insuficiência de fundos internos, as firmas podem acessar o mercado de 

dívida para obterem fundos suficientes para pagar juros sobre capital próprio. Nesse caso, as 

firmas obteriam uma dupla dedutibilidade com o debt e equity tax shield. Ou seja, pode 

ocorrer um efeito multiplicador do benefício fiscal. Adicionalmente, as simulações realizadas 

por Almeida, A. e Paes (2013) sugerem que os juros sobre capital próprio no Brasil - a 

despeito da redução do custo do novo equity  - não são suficientes para compensar os 

benefícios tributários do financiamento por dívida. 

À luz das três implicações das propriedades do Brazilian ACE-type system, espera-se 

que os juros sobre capital próprio intensifiquem o debt tax bias ao invés de reduzí-lo. Ou seja, 

a primeira hipótese é a seguinte: 

a) H1: Os juros sobre capital próprio afetam positivamente a preferência por 

financiamento por dívida em relação ao capital próprio.  

 



71 

 

Firmas podem tornar-se restritas financeiramente na presença de imperfeições no 

mercado de capitais (ALMEIDA, H.; CAMPELLO; WEISBACH, 2004; CRISÓSTOMO; 

LÓPEZ-ITURRIAGA; VALLELADO GONZÁLEZ, 2014; HUBBARD, 1998). Firmas 

restritas financeiramente podem ter dificuldade em acessar o mercado de dívida, tornando os 

fundos internos e externos não perfeitamente substitutos. (ALMEIDA, H.; CAMPELLO, 

2010). Desde que fundos internos sejam relativamente menos custosos (FAZZARI et al., 

1988; MYERS; MAJLUF, 1984), essa condição pode levar a uma preferência por cash 

holdings ao invés de distribuição de dividendos em dinheiro a acionistas. (ALMEIDA, H. et 

al., 2004; ARSLAN; FLORACKIS; OZKAN, 2006; HUBBARD, 1998; VOGT, 1994;). Esse 

comportamento é esperado ser mais severo em países com fraca proteção a investidores, 

sistema financeiro orientado para bancos e baixo nível de desenvolvimento, similar ao Brasil 

(KHURANA; MARTIN; PEREIRA, 2009). Apesar do baixo uso dos benefícios tributários 

associados com políticas financeiras conservadoras (GRAHAM, 2000), evidências recentes 

mostram que, quando todos os tax shields e distress costs são adequadamente considerados, 

as firmas produzem estruturas de capitais tributariamente eficientes (BLOUIN; CORE; 

GUAY, 2010). Adicionalmente, simulações mosram que, no Brasil, a distorção tributária é 

amplificada quando aumenta  o acesso ao financiamento menos custoso (ALMEIDA, A.; 

PAES, 2013), condição favorável para firmas financeiramente irrestrititas.  

Portanto, o efeito dos juros sobre capital próprio pode ser diferente em firmas sujeitas 

a diferentes niveis de restrição financeira, com diferentes custos de financiamento e acesso a 

fundos externos. Ou seja, a segunda hipótese é a seguinte: 

 

a) H2: O efeito dos juros sobre capital próprio sobre a preferência pela dívida em 

relação ao capital próprio é maior para firmas financeiramente irrestritas.  

3.2 DADOS E METODOLOGIA 

Nesta seção apresenta-se a estratégia empírica adotada no presente estudo. 

3.2.1 Dados 

A amostra inicial compreendeu todas as companhias não financeiras cujas ações 

estavam listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa), entre o período de 2000 



72 

 

e 2009
34

. As informações financeiras das companhias foram coletadas na base de dados 

Economática®, e as informações sobre a estrutura de propriedade e as empresas emitentes de 

American Depositary Receipt (ADR) foram coletadas pelos relatórios de Informações Anuais 

(IAN) divulgados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A relação de empresas 

listadas nos níveis diferenciados de governança corporativa foi coletada no site da 

BM&FBovespa.  

As empresas constantes da amostra inicial foram eliminadas se apresentavam, pelo 

menos, uma das seguintes características: (i) crescimento anual do ativo total superior a 

100%; (ii) empresas com dívida superior ao valor contábil dos ativos; (iii) valor da variável Q 

de Tobin superior a 10; (iv) empresas com patrimônio líquido negativo; (vi) empresas que 

tenham cumulativamente EBIT e reserva de lucros negativa. O propósito dessas restrições foi: 

(i) excluir empresas que passaram por fusão ou aquisição; (ii) eliminar empresas que 

poderiam estar próximas da falência; (iii) minimizar os potenciais efeitos de erro de 

mensuração da variável Q de Tobin; (iv, v) manter somente as firmas que eram elegíveis para 

a dedutibilidade fiscal do pagamento de juros sobre capital próprio. Todas as variáveis 

contínuas foram winsorizadas a 2,5% e 97,5% para evitar efeito de potenciais outliers. 

3.2.2 Estratégia Empírica 

A implantação do ACE-type system é o remédio para o tratamento do debt tax bias. O  

primeiro estágio da estratégia empírica foi o de testar a primeira hipótese (H1) de que 

pagamento de juros sobre capital próprio é esperado intensificar o debt tax bias, e este efeito é 

crescente com o nível de pagamento. Desse modo, a estratégia empírica envolve verificar o 

efeito causal do tratamento dos juros sobre capital próprio sobre um outcome que represente o 

debt tax bias. Neste estudo, a outcome variable é proxied por duas medidas de alavancagem 

financeira: financial debt-to-assets ratio e financial debt-to-capital ratio. Apesar de a 

financial debt-to-capital ratio ser mais adequada, porque considera somente as duas fontes de 

financiamento dedutíveis (WELCH, 2011), é mantida a medida financial debt-to-assets ratio 

                                                 
34

 O Brasil, de 1994 a 2000, experimentou um plano de controle inflacionário e crises financeiras em mercado 

emergentes (Ásia e Rússia) e uma crise cambial doméstica. Portanto, esses fatores de confundimeno podem 

distorcer o propósito de avaliar a implementação de ACE-type system no Brasil, o que dificulta uma análise 

confiável ex-ante vs. ex-post. 
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para permitir a comparabilidade com estudos prévios (KLEMM, 2007; NESS JUNIOR; 

ZANI, 2001; ZANI et al., 2014)
35

, em que essa medida foi usada para propósito similar.  

O primeiro teste envolve a estimação de um modelo (ver Equação 12), usando mínimos 

quadrados ordinários (OLS), em que a variável dependente é alavancagem e o principal 

preditor é juros sobre capital próprio (IOE). Como previamente definido, a alavancagem é 

proxied por duas medidas: financial debt-to-assets ratio e financial debt-to-capital ratio. A 

variável IOE é definida como a razão entre IOE e ativo total. Indicativa de uma redução do 

debt tax bias, espera-se que o coeficiente de IOE seja negativo e estatisticamente significante. 

Seguindo a literatura existente de estrutura de capital  (BOOTH; AIVAZIAN; DEMIRGUC-

KUNT, 2001; FRANK; GOYAL, 2009; GRAHAM; LEARY, 2011; HARRIS; RAVIV, 

1991), são incluídas variáveis adicionais como controle na equação. O nível de fluxo de caixa 

é mensurado pela razão de fluxo de caixa pelo ativo total (Cash flow). CAPEX é razão de 

gastos com ativos fixos pelo ativo total, enquanto o cash holdings é mensurado como a razão 

cash holding pelo ativo total (Cash holdings). Define-se tamanho da firma como o logaritmo 

natural do ativo total (Size). As oportunidades de investimento são proxied pelo market-to-

book ratio of assets (Market-to-book)  Para controlar diferenças entre indústrias, e seguindo 

(FRANK; GOYAL, 2009), são incluídas dummies para indústria, de acordo com a 

classificação industrial NAICS nível 1. Dado o propóstivo específico deste estudo, é incluída 

uma variável de controle para tax shield (Tax shield), não só para controlar capital tax shields 

associado à dedutibilidade das despesas financeiras e juros sobre capital próprio, mas também 

para controlar non-capital tax shields, tais como depreciação e investment tax credit. 

Seguindo Carvalhal e Leal (2013) e Costa, Paz e Funchal (2008), usa-se uma dummy para 

firmas com ADR (Financial unconstraint) para controlar diferentes níveis de acesso ao 

mercado de capitais externo. Todas as definições são apresentadas no Apêndice A.  

 

            

                                                 

        -  -                                                  

                   ∑                ∑              

(12) 

 

                                                 
35

 Klemm (2007) usa financial debt-to-equity, enquantoZani et al. (2014) usaram total debt-to-assets, que é uma 

medida com mais erros por considerar outras fontes de financiamento não dedutíveis (por exemplo, trade 

credit). 
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Dadas as características do ACE-type system brasileiro no que foi apresentado na 

Seção 2, sabe-se que o tratamento por IOE não é aleatório. De fato, firmas devem atender a 

um conjunto de critérios de elegibilidade, ter fundos internos disponíveis ou acessar ao 

mercado de fundos externos, e também considerar as preferências tributárias dos acionistas. 

Essas condições podem induzir a um potencial problema de viés de seleção/viés de 

autoseleção, o que viola o pressuposto de unconfoundedness. (ROSENBAUM; RUBIN, 

1983). Portanto, a estimação por OLS é inapropriada, porque firmas tratadas e não tratadas 

podem responder diferentemente a fatores específicos de confundimento observáveis e não 

observáveis, assim como em relação à intensidade do tratamento (t). Dadas as características 

deste estudo, aplica-se efeito tratamento contínuo estimado, usando dose-response function 

(DRF) sobre tratamento endógeno e exógeno, proposto por Hirano e Imbens (2004) e 

implementado por Cerulli (2014). A DRF permite absorver o efeito do tratamento contínuo – 

juros sobre capital próprio – enquanto o tratamento reage a fatores de confundimentos 

observáveis (tratamento exógeno) e não observáveis (tratamento endógeno), e também 

permite avaliar o efeito, não somente da decisão de pagamento (w) de IOE, mas também o 

efeito do nível de (t) sobre odebt tax bias. A implementação por Cerulli (2014) é adequada 

pelas seguintes razões: não assume plena normalidade, ajustando-se bem a casos em que há 

muitas firm-years com nível zero de tratamento; firmas podem reagir diferentemente a fatores 

e confundimento observáveis; e permite a inclusão de tratamento endógeno sob fator de 

confundimento não observável.  

Nesse contexto, realiza-se um segundo teste da primeira hipótese (H1), estimando uma 

DRF sob tratamento exógeno, em que a condição de unconfoundness (ou conditional mean 

independence) de um conjunto de variáveis exógenas restauram a condição de randomness. 

Isso permite a estimação do average treatment effect (ATE(t)) diretamente da regressão obtida 

por meio de DRF-OLS (CERULLI, 2014; HIRANO; IMBENS, 2004). A outcome equation 

(Equação 13) é especificada como segue:  

 

                                                             

        -  -                                                     

                            
        

      ∑                ∑                                      
 (13) 

 

A variavel de interesse é IOE. O objetivo é obter o average treatment effect (ATE) sobre 

uma dada dosagem (t) de IOE sobre a alavancagem. O ATE(t) é obtido pela média podenrada de 

cada diferente escore de propensão estimado para uma dada dosagem do tratamento (t). A 
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identificação de ATE e DRF é obtida com três fatores polinomiais de DRF, 

      ,  
         

     . São adicionadas as mesmas variáveis de controle usadas na Equação 12.  

O terceiro teste para a primeira hipótese (H1) inclui a estimação de DRF sob 

tratamento endógeno w (e nãot), em que a seleção em tratamento é dependente tanto sob 

fatores de confundimento observáveis quanto não observáveis. Neste caso, usa-se uma 

estimação de type-2 tobit model com variáveis instumentais (IV) para restaurar a consistência 

dos estimadores. A estimação envolve três modelos: (1) um outcome model em que o outcome 

é definido por uma medida de alavancagem financeira, apresentada na equação 13; (2) um 

selection model em que a seleção wé definida como uma variável dummy igual a pagamento 

(w=1) e não pagamento (w=0) de juros sobre capital próprio, apresentada na Equação 14; (3) 

um treatment level model, apresentado na Equação 15, com nível de dosagem t sendo 

definidos como uma variável padronizada, tomando um valor contínuo [0;100], em que 0 

corresponde ao valor mínimo, e 1, ao nível máximo de IOE pago.  

A estimação de DRF para tratamento endógeno segue dois passos. No primeiro passo, 

estimam-se conjuntamente as Equações 14 e 15, usando Heckman two-step bivariate sample-

selection model
36

. (HECKMAN, 1979). Heckman’s model envolve dois procedimentos: (1) 

estimação de modelo Probit w sob um conjunto de variáveis de seleção e controle. A variável 

w é definida como 1 para firmas tratadas e, como 0, para firmas não tratadas; (2) a estimação 

da equação de nível de tratamento t estimado por OLS sob um vetor de variáveis de seleção 

mais o Mill’s ratio( )obtido através do modelo de seleção (Equação 14). No segundo passo, 

usa-se o valor predito w e t,obtido no primeiro passo, e também um vetor de variáveis 

independentes, para estimar o outcome (Equação 13) usando DRF estimado por mínimos 

quadrados em dois estágios (DRF-2SLS).  

A equação de seleção é especificada como segue:  

 

 (   )                                                    -  -        
                
                                                     

                                                        
                                                     
∑                ∑              

 (14) 

 

                                                 
36

 Estimações não tabuladas usando estimação por máxima verossimilhança  obtiveram resultados 

qualitativamente similares.  
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Em que W(IOE) é definido para dois grupo de firm-years: (i) não tratadas com 

W(IOE)=0, com nível de tratamento de t=0; e (ii) tratadas com W(IOE)=1, com nível de 

tratameno de t>0. Apesar de Miller e Modigliani (1961) sugerirem que a distribuição de 

dividendos em dinheiro não afeta a riqueza de acionistas, há muitas evidências de que as 

preferências tributarárias de acionistas controladores (BRAV et al., 2008; CHETTY; SAEZ, 

2005; KORKEAMAKI; LILJEBLOM; PASTERNACK, 2010) e investidores institucionais 

minoritários (DESAI; JIN, 2011) podem influenciar a decisão das firmas com o objetivo de 

acomodar suas preferências tributárias individuais. Adicionalmente, Morck (2004) sugere que 

haja uma relação negativa entre tributação de dividendos inter-firma e formação de estruturas 

piramidais de controle.  

Dadas as evidências prévias, o vetor de variáveis de seleção que determinam os 

benefícios líquidos da firma estar na condição w=1 ou w=0 é suportada sobre diferentes 

sistemas tributários associados com a forma legal dos acionistas, sobre a qualidade da 

governança corporativa, e sobre os métodos alternativos de distribuição de caixa a acionistas. 

Para proxy esses fatores, usam-se as seguintes variáveis: uma variável dummy para existência 

de propriedade minoritária de investidores institucionais  (Fund dummy); uma variável 

dummy se o controlador é uma firma (Firm dummy); uma variável dummy para controle de 

indíviduos (IND); uma variável dummy para firmas listadas nos níveis diferenciados de 

governance da BM&FBovespa (Governance quality dummy); e uma variável dummy para o 

pagamento de dividendos em dinheiro (Dividends dummy). As variáveis de controle usadas 

na Equação 12 são também adicionadas.  

A equação de nível de tratamento é especificada como segue:  

 

 (   )                                                   -  -        

                

                                                     

                                                                    

∑                ∑              

(15) 

 

Em que T(IOE) é definido como a dosagem (t) dos juros sobre capital próprio 

divididos pelo ativo total da firma i no ano t. A variável T(IOE) é normalizada para variar 

entre 0 (inexistência de tratamento) e 100 (nível máximo de tratamento observado). São 
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adicionadas as mesmas variáveis de controle das Equações 12 e 13. Além das variáveis de 

controle, adicionaram-se três variáveis que contribuem para a seleção do nível de tratamento 

(t): o nível máximo de despesas financeiras dedutíveis sobre o equity legalmente aceito 

(Deductible IOE), definido pela lei nº 9.249 (BRASIL, 1995); percentual de ações com direito 

ao voto mantido por acionistas controladores (Control Rights); e o payout ratioda firma 

(Payout ratio), usada como modo alternativo de distribuição de caixa a acionistas. A definição 

operacional de todas as variáveis são apresentadas no Apêndice D.  

O teste da segunda hipótese (H2) envolve a reprodução dos segundo e terceiro testes 

da hipótese 1, que são as estimações de DRF-OLS e DRF-IV. O objetivo é verificar se o 

efeito tratamento de IOE sobre o debt tax bias é heterogêneo, dependendo do status de 

restrição financeira da firma. O efeito heterogêneo é determinado por um average treatment 

effect [ATE(x)] heterogêneo sobre variáveis observáveis. Uma medida comum usada para 

classificar firmas brasileiras, de acordo com o status de restrição financeira, é sua condição de 

emissora de ADR (COSTA et al., 2008; PORTAL; ZAN; SILVA, 2012). Portanto, usa-se 

uma variável dummy (Financial unconstraint dummy) para indicar uma firm-year com 

restrição financeira (com ADR, dummy igual a 1) ou firm-year restrita financeiramente (sem 

ADR, dummy igual a 0). Realiza-se a estimação da equação de seleção (Equação 14) e da 

equação de nível de tratamento (Equação 15), e, então, a estimação da equação de resultado 

(Equação 16) com a seguinte especificação: 

 

                           (                                    )  

                                            -  -        

                                               

                   ∑                ∑              

(16) 

 

A variável de interesse é a interação entre IOE e a dummy de irrestrição financeira. 

Espera-se que o coeficiente do termo de interação dupla seja positivo e estatisticamente 

significante. As demais propriedades da Equação 16 são as mesmas da Equação 13.  

3.3 RESULTADOS EMPÍRICOS E DISCUSSÃO  

A Tabela 9 reporta as estatísticas descritivas de todas as variáveis de interesse. 

Observa-se que o financiamento de capital (equity e financial debt) representa, em média, 
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38% de todos o ativos da firma, e que o financial debt constitui 50% de todo o financiamento 

de capital. O pagamento de juros sobre capital próprio representa, em media, 0.5% de todos os 

ativos da firma, enquanto o máximo valor dedutível é, em media, 4,23% do total dos ativos. 

Considerando o fluxo de caixa e o cash holding, estes representam em média 9.15% e 10.27% 

de todos os ativos, respectivamente. Firmas parecem muito conservadoras no uso do benefício 

tributário potencial decorrente do pagamento de juros sobre capital próprio. IOE representa 

somente 15.26% da distribuição de caixa a acionistas (IOE + cash dividend). Quanto ao perfil 

dos acionistas das firmas, investidores institucionais estão presentes em 13% das firmas, 

enquanto 55% têm estruturas piramidais de controle. A propriedade de firmas e indívíduos 

está presente em 33% e 27% das firmas, respectivamente. Cerca de 74% de todas as firm-

years incluem o pagamento de dividendos, mas somente 22% incluem pagamento de IOE. 

 

Tabela 9 – Estatísticas descritivas 

  Mean Std. Dev. Min. Max. 

Financial debt-to-assets 0.3833 0.2335 0 0.8481 

Financial debt-to-capital 1.0093 1.2045 0 5.5866 

IOE 0.0047 0.0109 0 0.0424 

IOE normalized 11.1713 25.6862 0 100 

CAPEX 0.0686 0.0586 -0.0087 0.239 

Cash flow 0.0915 0.0745 -0.1093 0.2674 

Cash holdings 0.1027 0.1056 0.0009 0.4078 

ControlVoting rights 67.3331 28.3347 0 100 

Deductible IOE 0.0423 0.0299 0 0.1227 

Dividend 0.0261 0.0355 0 0.1652 

Dividend dummy 0.7441 0.4364 0 1 

Dividend normalized 15.8216 21.5228 0 100 

Financial unconstraint dummy 0.119 0.3239 0 1 

Firm dummy 0.3291 0.47 0 1 

Funds dummy 0.1265 0.3326 0 1 

Governance quality dummy 0.2589 0.4381 0 1 

Individual dummy 0.2673 0.4426 0 1 

IOE dummy 0.2207 0.4148 0 1 

Market-to-book 1.2169 0.5643 0.5223 3.1599 

Payout ratio 0.1939 0.2921 -0.4252 1.1304 

Pyramid control dummy 0.5551 0.497 0 1 

Size 14.3839 1.6683 9.7936 20.2605 

Tax shield 0.0291 0.2131 -1.1048 0.3644 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A Tabela 10 reporta os resultados obtidos da estimação da Equação 12 por OLS. O 

modelo adiciona efeitos fixos para indústria e ano, e erros padrão clusterizados no nível da 

firma. Os resultados indicam um efeito negativo de IOE e ambas medidas de alavancagem, 

sugerindo que o tratamento por IOE reduz o debt tax bias. De modo geral, as variáveis de 

controle mostram significância estatística e sinais de acordo com a literatura existente de 
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estrutura de capital. Os resultados estão em linha com os encontrados por Zani et al. (2014). 

Entretanto, como discutido na Seção 2, a estimação por OLS torna-se inconsistente quando se 

viola o pressuposto de unconfoundedness. Para restabelecer a condição de unconfounded 

treatment assignment, e assumir um tratamento exógeno, estima-se uma dose-response 

function por OLS (DRF-OLS). 

Tabela 10 – Efeito de IOE sobre o Debt Tax Bias usando OLS  

  

Financial 

debt-to-assets 

Financial 

debt-to-capital 

IOE -1.6664*** -2.7000*** 

 

(-3.59) (-4.15) 

Cash flow -0.6676*** -1.1078*** 

 

(-7.57) (-8.81) 

Cash holdings 0.1363* 0.0626 

 

(1.80) (0.60) 

Size 0.0239*** 0.0307*** 

 

(3.43) (3.06) 

Market-to-book 0.0104* 0.0168* 

 

(1.69) (1.84) 

Tax shield 0.1332*** 0.1896*** 

 

(3.05) (3.05) 

Financial unconstraint dummy -0.0071 -0.0282 

 

(-0.29) (-0.82) 

CAPEX 0.5079*** 0.4841*** 

 

(5.01) (3.53) 

Intercept -0.1307 -0.0883 

 

(-0.99) (-0.51) 

Industry dummies Yes Yes 

Year dummies Yes Yes 

R
2
 0.2496 0.2585 

Number of observations 1877 1877 

Clusters in firm 358 358 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Nota: *,** and *** indica significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente. T-statistics 

ajustadas por clusterização no nível da firma estão entre parênteses 

  

A Tabela 11 reporta os resultados dos testes obtidos pela estimação DRF-OLS para 

ambas proxies para alavancagem financeira como variáveis de resultado. Os resultados 

mostram que, quando a condição de unconfoundedness sob observável é reintroduzida, há um 

efeito positivo e estatisticamente significante do tratamento IOE sobre a medida financial 

debt-to-capital. Reciprocamente, o efeito de IOE não é estatisticamente significante quando a 

proxy financial debt-to-assets é considerada. Como discutido previamente, essa proxy para 

debt tax bias mostra deficiências de mensuração (WELCH, 2011), e é somente adicionada 

neste estudo com o propósito de comparação com estudos prévios na literatura. Dessa forma, 
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não é possível rejeitar a primeira hipótese (H1) de que o tratamento por IOE tende a aumentar 

o debt tax bias ao invés de reduzí-lo.  

Para testar a segunda hipótese (H2), adiciona-se um termo de interação do tratamento 

IOE e o status de restrição financeira, proxied por variável Financial unconstraint dummy. Os 

resultados dessa interação, apresentados na Tabela 3 para a estimação DRF-OLS, mostram 

um efeito inexistente do tratamento IOE sobre o debt tax bias, quando o status de restrição 

financeira da firma é considerado. O coeficiente de interação, para a variável Financial debt-

to-assets é negativo, enquanto é positivo para a variável Financial debt-to-capital. Ambos os 

coeficientes de interação são estatisticamente insignificantes.  

A Tabela 11 também reporta os resultados da estimação para variáveis de controle. 

Esses resultados mantêm sinal e significância estatística com correspondência com a literatura 

existente. Os três fatores polinomiais da estimação apresentam significância estatística.  

 

Tabela 11 – Efeito de IOE sobre debt tax bias usando DRF-OLS 

          (continua) 

  

Financial 

debt-to-assets 

Financial 

debt-to-assets 

Financial 

debt-to-capital 

Financial 

debt-to-capital 

IOE -0.0073 -0.0068 0.0595** 0.0590** 

 

(0.43) (-0.40) (2.31) (2.29) 

IOE × Financial unconstraint dummy 

 

-0.0159 

 

0.0150 

  

(-0.87) 

 

(0.62) 

Cash flow -0.6715*** -0.6720*** -1.1054*** -1.1049*** 

 

(-11.39) (-11.38) (-13.15) (-13.14) 

Cash holdings 0.1371*** 0.1370*** 0.0606 0.0607 

 

(3.57) (3.57) (1.16) (1.17) 

Size 0.0239*** 0.0239*** 0.0305*** 0.0306*** 

 

(7.98) (7.97) (6.87) (6.87) 

Market-to-book 0.0100* 0.0100* 0.0171** 0.0171** 

 

(1.73) (1.72) (2.06) (2.07) 

Tax shield 0.1325*** 0.1325*** 0.1876*** 0.1876*** 

 

(5.09) (5.09) (5.42) (5.42) 

Financial unconstraint dummy -0.0075 -0.0159 -0.0285* -0.0331* 

 

(-0.69) (-0.87) (-1.90) (-1.89) 

CAPEX 0.5083*** 0.5067*** 0.4926*** 0.4941*** 

 

(7.42) (7.38) (5.29) (5.31) 

Tw -0.0043** -0.0043** -0.0122*** -0.0122*** 

 

(-2.48) (-2.49) (-4.71) (-4.71) 

T2w 0.0001*** 0.0001*** 0.0002*** 0.0002*** 

 

(2.92) (2.93) (4.66) (4.65) 

T3w -0.0000*** -0.0000*** -0.0000*** -0.0000*** 

 

(-3.31) (-3.33) (-4.80) (-4.79) 

Intercept -0.1314* -0.1308* -0.0958 -0.0964 

 

(-1.75) (-1.74) (-0.96) (-0.97) 

Industry dummies Yes Yes Yes Yes 
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Financial 

debt-to-assets 

Financial 

debt-to-assets 

Financial 

debt-to-capital 

Financial 

debt-to-capital 

Year dummies Yes Yes Yes Yes 

R2 0.2540 0.2542 0.2646 0.2647 

Number of observations 1877 1877 1877 1877 

Clusters in firm 358 358 358 358 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nota: *,** and *** indica significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente. T-statistics ajustadas por 

clusterização no nível da firma estão entre parênteses. 

 

A Tabela 12 reporta a estimação dos resultados, pelo método DRF-2SLS, do efeito de 

IOE sobre o debt tax bias, considerando endogeneidade no tratamento. Os resultados 

apresentados estão como segue: estimação do modelo de seleção (Equação 14); modelo de 

nível de tratamento (Equação 15) e modelo de resultado (Equação 13). Os modelos de seleção 

e de nível de tratamento são os mesmos para todos os modelos de resultado (Financial debt-

to-assets ratio e Financial debt-to-capital ratio). 

Os resultados do modelo de seleção mostram que as variáveis de Fluxo de Caixa, 

Financial unconstraint dummy, Funds dummy e Dividend dummy (Size, Firm dummy e 

Pyramidal control dummy) são positivamente (negativamente) relacionadas à maior 

propensão a pagar IOE, com os coeficientes correspondentes apresentando significância 

estatística. Esses resultados sugerem que firmas com maior fluxo de caixa e irrestritas 

financeiramente tendem a ter maior pagamento de IOE. A estrutura de propriedade mostra o 

efeito esperado sobre a propensão a pagar IOE. Investidores institucionais têm mais 

benefícios tributários com IOE, e, então, apresentam, como esperado, relação positiva com o 

pagamento de IOE. Sabendo que estruturas de propriedade piramidal e  firmas acionistas têm 

menos benefícios tributários, ou até custos adicionais com o IOE, esses acionistas tendem a 

apresentar influência negativa sobre o pagamento de IOE, o que é observado no resultado dos 

testes.  

Os resultados do modelo de nível de tratamento indicam que o nível de pagamento de 

IOE é crescente (decrescente) com maior fluxo de caixa, oportunidades de crescimento, tax 

shield, máximo montante dedutível de IOE e payout ratio (maior cash holding, tamanho, 

CAPEX, e direitos de controle). Esses resultados estão de acordo com o esperado para o 

modelo de nível de tratamento por IOE. Dado que Cash Holding e CAPEX concorrem com a 

ditribuição de caixa a acionistas, é razoável aceitar a relação negativa verificada com o nível 

de IOE. O coeficiente positivo sobre a decisão de pagar dividendos, no modelo de seleção, e 

sobre o payout ratio, no modelo de nível de tratamento por IOE, sugerem que os dois meios 

de distribuição de caixa a acionistas (cash dividend e juros sobre capital próprio) deveriam ser 
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tratados como complementos e não como substitutos. Os três fatores polinomiais de DRF 

apresentam sistematicamente significância estatística. O Lambda, uma medida de nível do 

efeito seletividade, obtida dos modelos de seleção e do nível de tratamento, é estatisticamente 

significante e denota a existência de viés de seleção sobre o tratamento por IOE, e então é 

apropriado considerer o tratamento por IOE sobre o debt tax bias como sendo endógeno. Os 

modelos de resultado mostram um efeito positivo de IOE sobre as medidas de alavancagem 

financeira. Portanto, tanto com o uso de DRF-OLS quanto com DRF-2SLS, não é possível 

rejeitar a Hipótese 1 (H1), segundo a qual, o tratamento contínuo por IOE aumenta o debt tax 

bias ao invés de reduzí-lo. As variáveis de controle e os três fatores polinomiais dos modelos 

de resultado da estimação DRF-2SLS apresentam os mesmos sinais e significância estatística 

obtidos por DRF-OLS. 

A Tabela 12 também reporta os resultados da estimação do efeito heterogêneo, 

devido ao status de restrição financeira, do tratamento de IOE sobre o debt tax bias, 

quando o tratamento é endógeno. Os resultados mostram que tanto para Financial debt-to-

assets ratio quanto para Financial debt-to-capital ratio, os coeficientes estimados são 

positivos, mas não estatisticamente positivos. Portanto, não podemos aceitar a Hipótese 2 

(H2) de que o efeito rebote de IOE sobre o debt tax bias é mais severo para firmas 

financeiramente irrestritas.  

Os resultados reportados podem ser influenciados pelos custos de ajustamento da 

estrutura de capital. Se esse é de fato o caso, firmas sujeitas a menos custos de ajustamento 

deveriam responder mais rapidamente e contemporaneamente ao tratamento. (ALMEIDA, H.; 

CAMPELLO, 2010; STREBULAEV, 2007). Empiricamente, deveria ser observado um 

coeficiente negativo nos testes realizados para efeitos heterogênos resultantes de firmas com 

diferentes status de restrição financeira (reportado nas Tabelas 3 e 4). Entretanto, esses 

coeficientes são positivos e estatisticamente insignificantes. Portanto, é possível descartar a 

hipótese de que os resultados são dirigidos pelos custos de ajustamento da estrutura 

financeira.  

 

Tabela 12 – Efeito de IOE sobre debt tax bias usando DRF-2SLS 

          (continua) 

  

Selection 

Model 
Treatment 

Level Model 
Outcome Models 

      

Financial 

debt-to-assets 

Financial 

debt-to-assets 

Financial 

debt-to-capital 

Financial 

debt-to-capital 

IOE 

  

0.5853** 0.6052** 0.8774** 0.9008** 

   

(2.05) (2.13) (2.23) (2.31) 

IOE × Financial 

unconstraint dummy 

   

0.0404 

 

0.0478 
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Selection 

Model 
Treatment 

Level Model 
Outcome Models 

      

Financial 

debt-to-assets 

Financial 

debt-to-assets 

Financial 

debt-to-capital 

Financial 

debt-to-capital 

    

(0.63) 

 

(0.54) 

Cash flow 4.1784*** 221.8396*** -0.6554*** -0.6447*** -0.8609*** -0.8518*** 

 
(6.78) (7.96) (-6.60) (-6.40) (-6.31) (-6.13) 

Cash holdings -0.6095 -41.39*** 0.1130** 0.1119** 0.0168 0.0155 

 

(-1.58) (-3.20) (2.50) (2.45) (0.27) (0.25) 

Size -0.0778** -1.1336 0.0232*** 0.0232*** 0.0278*** 0.0277*** 

 
(-2.53) (-1.02) (6.77) (6.67) (5.89) (5.81) 

Market-to-book -0.0217 5.1558*** 0.0149* 0.0153* 0.0261** 0.0266** 

 

(-0.34) (2.61) (1.87) (1..91) (2.37) (2.40) 

Tax shield -0.2711 26.3324* 0.1193*** 0.1190*** 0.1676*** 0.1672*** 

 
(-1.08) (1.89) (5.40) (5.33) (5.52) (5.45) 

Financial unconstraint 

dummy 0.2467** -4.5361 -0.0108 -0.0231 -0.0223 -0.0368 

 

(1.98) (-1.09) (-0.68) (-0.93) (-1.02) (-1.08) 

CAPEX -0.1337 -56.6696** 0.5685*** 0.5737*** 0.5873*** 0.5935*** 

 
(-0.19) (-2.33) (6.29) (6.28) (4.73) (4.73) 

Funds dummy 0.3484*** 

     

 

(3.41) 

     Pyramidal control 

dummy -0.1601** 
     

 

(-2.11) 

     
Firm dummy -0.1584* 

     

 
(-1.73) 

     Individual dummy -0.0969 

     

 

(-0.97) 

     Dividend dummy 0.9639*** 
     

 

(7.74) 

     Governance quality 

dummy -0.0661 

     

 

(-0.65) 

     Deductible IOE 
 

260.5789*** 
    

  

(4.84) 

    Control rights 

 

-0.1024** 

    

  

(-2.39) 

    Payout ratio 
 

9.6960*** 
    

  

(3.01) 

    Tw 
  

-0.0693** -0.0710** -.0933* -0.0953** 

   
(-2.00) (-2.03) (-1.95) (-1.98) 

T2w 

  

0.0015* 0.0016** 0.0018* 0.0019* 

   

(1.94) (1.96) (1.66) (1.68) 

T3w 
  

-0.0000* -0.0000* -0.0000 -0.0000 

   
(-1.93) (-1.94) (-1.54) (-1.55) 

Intercept -1.1162* 63.0435*** -0.3328*** -0.3345*** -1.1162* -0.3537** 

 

(-1.95) (2.73) (2.87) (-2.85) (-1.95) (-2.19) 

Lambda -9.3249* 
     

 
(-1.73) 

     Industry and Year 

dummies Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

N 1850 1850 1850 1850 1850 1850 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nota: *,** and *** indica significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente. T-statistics ajustadas por 

clusterização no nível da firma estão entre parênteses. 
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Adicionalmente, os resultados podem ser dirigidos por mecânica contábil e inércia 

gerencial (WELCH, 2004), e não necessariamente por fatores tributários. Para descartar essa 

hipótese, realizam-se testes adicionais de robustez usando o pagamento de dividendos como o 

tratatamento, ao invés de juros sobre capital próprio
37

. Esse teste de robustez é adequado, pois 

o pagamento de dividendos é um meio alternativo de distribuir caixa a acionistas e que segue 

a mesma mecânica do pagamento de IOE. Se os resultados são dirigidos por mecâmica 

contábil ou inércia gerencial, então seria razoável esperar resultados similares em ambos os 

tratamentos (IOE e dividendos), tanto em termos de direção quanto em magnitude. Os 

coeficientes para a variável de interesse - Dividend treatment–da estimação do teste de 

robustez são reportados na Tabela 13. As estimações usam OLS, DRF-OLS e DRF-2SLS, 

para ambas as medidas de alavancagem. Os resultados mostram um efeito negativo, sem 

significância estatística sistemática, do tratamento de dividendos sobre a alavancagem das 

firmas. Portanto, é possível rejeitar a possibilidade de que o efeito rebote do tratamento IOE 

sobre o debt tax bias seja dirigido por mecânica contábil e inércia gerencial. De modo geral, o 

motivo tributário é reforçado. (teste placebo) 

  

Tabela 13 – Teste de Robustez: Efeito do pagamento de dividendos sobre a alvancagem  

                    financeira 

  
Outcome Models 

 

Financial debt-to-assets   Financial debt-to-capital 

  OLS DRF-OLS DRF-2SLS 

 

OLS DRF-OLS DRF-2SLS 

Dividend -0.0230 -0.0222** -0.0541 

 

-0.0818*** -0.0787*** -0.1080 

 
(-1.55) (-2.22) (-1.20) 

 
(-3.84) (-5.39) (-1.60) 

Control variables Yes Yes Yes 
 

Yes Yes Yes 

Industry dummies Yes Yes Yes 

 

Yes Yes Yes 

Year dummies Yes Yes Yes 

 

Yes Yes Yes 

Number of observations 1877 1850 1850   1880 1850 1850 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nota: *,** and *** indica significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente. T-statistics ajustadas por 

clusterização no nível da firma estão entre parênteses. 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados sugerem que o Allowance for Corporate Equity (ACE) type-system 

implementado no Brasil leva a um aumento no debt tax bias. Esse resultado é contrário ao que 

é esperado para esse tipo de política tributária. O referido resultado vai de encontro com a 

                                                 
37

 No modelo de seleção, a variável dividend payer é substituída por IOE payer,  enquanto, no modelo de nível 

de tratamento, a variável payout ratio é substituída por IOE/assets. 
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literatura existente que referencia o Brasil como um exemplo de país emergente, adotante de 

ACE system como um meio de mitigar o debt tax bias. Os resultados encontrados não são 

heterogênos quanto à habilidade da firma em acessar o mercado externo de capitais. Os testes 

são robustos tanto a diferentes medidas de alavancagem financeira quanto à possibilidade de 

que sejam dirigidos por custos de ajustamento da estrutura de capital e mecânica contábil.  

Os resultados empíricos sugerem que o ACE type-system brasileiro é falho, 

principalmente por dois motivos. Primeiro, pelo fato de requerer distribuição de caixa a 

acionistas para ser elegível à dedutibilidade tributária. Nesse caso, os incentivos do ACE não 

compensam a redução no equity devido à distribuição de IOE. Segundo, devido ao fato de que 

os benefícios tributários de ACE serem heterogêneos entre a natureza jurídica dos acionistas, 

favorece aos acionistas controladores ou influentes o ajuste da distribuição de caixa a 

acionistas, de acordo com suas preferências tributárias individuais. Os resultados empíricos 

sugerem que as firmas com participação de fundos de pensão e acionistas usuários de 

estruturas piramidais de controle, como mecanismos de manutenção de controle, são mais e 

menos prováveis de usar o benefício do ACE, respectivamente. Portanto, pode haver um 

"ACE clientele effect" induzido pela heterogeneidade nas preferências tributárias entre 

acionistas. 

Policy makers tem reconhecido o efeito da dedutibilidade tributária das despesas 

financeiras sobre o tratamento assimétrico entre dívida e equity como um dos fatores que 

promovem a distorção de incentivos à alavancagem (FSB, 2015), sendo intensificado em 

países em desenvolvimento devido à alta inflação (ABRAMOVSKY; KLEMM; PHILLIPS, 

2014). De fato, firmas de países emergentes têm experimentado um grande aumento da 

alavancagem em níveis acima do normal. Esse aumento da alavancagem tem sido reconhecido 

como um fato que tem implicações sobre o crescimento econômico e estabilidade do sistema 

financeiro. Em resposta a essa situação, policy makers tem sugerido a adoção de ACE como 

um meio de tratar o debt-equity tax bias em mercados emergentes (FSB, 2015). A 

implementação de ACE system em economias emergentes é mais desafiadora, mas pode trazer 

maiores avanços nessas economias. (ABRAMOVSKY; KLEMM; PHILLIPS, 2014). 

Diferenças entre economias avançadas e emergentes poderiam levar a diferentes trade-offs 

entre design de sistemas tributários (MILLER, 2014). Então, pelo fato de o Brasil ter a única 

economia com ACE-type system, assim se espera que sua experiência sirva de lição para a 

implementação de ACE systems em futuro próximo.  

Os resultados empíricos sobre a experiência brasileira com ACE sugerem a 

necessidade de um novo design de ACE, caso o país deseje efetivamente reduzir o debt tax 
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bias com tal política. Esse novo design deveria atentar para os efeitos dos critérios de 

elegibilidade. No Brasil, a necessidade de distribuição de caixa causa um benefício líquido 

negativo do tratamento tributário ao debt tax bias. A necessidade de distribuição de caixa faz 

com que o ACE compita com a preferência das firmas de reter fundos internos. 

Adicionalmente, a capacidade de acionistas controladores de estabelecer uma política de 

distribuição de caixa, de acordo com suas preferências tributárias, pode levar a dois efeitos: 

fazer a efetividade do ACE system dependente da estrutura de propriedade e alterar 

substancialmente a forma da estrutura de propriedade pelo efeito clientela tributariamente 

induzido pelo ACE. Portanto, o mecanismo subjacente do ACE type-system brasileiro 

necessita ser redesenhado para cumprir seu papel. Nessa reformulação, o Brasil pode seguir a 

experiência corrente da Bélgica e Itália que têm mostrado resultados positivos no tratamento 

do debt tax bias (PANIER; GONZÁLEZ-PÉREZ; VILLANUEVA, 2012; PANTEGHINI; 

PARISI; PIGHETTI, 2012) e não requerem a distribuição de fundos como critério de 

elegibilidae para obter a dedutibilidade tributária sobre o equity.  

Os resultados empíricos também contribuem para literatura de governança corporativa, 

estrutura e capital e política de dividendos, no que se refere a como firmas reagem a 

incentivos tributários na presença de preferências tributárias de acionistas controladores e 

influentes, ao ajustarem suas decisões sobre o nível de dívida, equity e distribuição de caixa a 

acionistas. 
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4 EFEITO DA EMPRESA FAMILIAR SOBRE A PERFORMANCE E POLÍTICAS  

   FINANCEIRAS  

A despeito da representatividade e prevalência da propriedade e gestão familiar no 

mundo  (LA PORTA et al., 2000), e de estarem documentadas as diferenças entre firmas 

familiares e as demais na percepção de riscos (HIEBL, 2013) e suas implicações sobre 

decisões de investimentos (ANDERSON; DURU; REEB, 2012; CROCI; DOUKAS; 

GONENC, 2011; LEE, 2006), a literatura de finanças tem pouco a dizer ainda sobre os seus 

outcomes financeiros. Ou seja, se as empresas com propriedade, controle e gestão familiares 

de fato diferem das não-familiares, ainda sabe-se pouco assim como porque essas diferenças 

afetam a performance corporativa e as políticas financeiras.  

No estágio atual, as pesquisas sobre os outcomes financeiros do efeito da firma 

familiar são inconclusivas: os testes empíricos e as teorias de relacionamento entre 

propriedade e outcomes financeiros revelam e predizem relações positivas, negativas ou nulas, 

dependendo do trade-off entre alinhamento e entricheiramento. (KING; SANTOR, 2008). A 

ambiguidade dos resultados empíricos é atribuída a dois aspectos fundamentalmente. 

Primeiro, a concentração das evidências empíricas em países como EUA e Reino Unido, os 

quais se caracterizam por terem firmas com propriedade dispersa e onde se respeita a regra 

“one share-one vote” (GAMA; GALVÃO, 2012), ou seja, características distintas da maioria 

das empresas ao redor do mundo. (LA PORTA et al., 2000). Entretanto, a literatura preconiza 

que o trade-off entre alinhamento de interesses e expropriação pela propriedade familiar é 

uma função do ambiente institucional em que a companhia opera (GAMA; GALVÃO, 2012), 

pois o direito de acionistas minoritários e como eles são protegidos depende fortemente da lei 

e da qualidade do enforcement. (SHLEIFER; VISHNY, 1986). Adicionalmente, em ambiente 

de fraca proteção legal, o papel de um grande controlador é mais prevalente (GAMA; 

GALVÃO, 2012), mas são nesses ambientes em que as famílias controladoras também são 

mais capazes de expropriar minoritários. (FACCIO; LANG; YOUNG, 2001). Portanto, surge 

a questão de como as companhias familiares performam em diferentes ambientes legais. 

Segundo, as pesquisas sobre os outcomes da propriedade, controle e gestão familiar não têm 

tratado adequadamente dos potenciais problemas de endogeneidade (HIMMELBERG; 

HUBBARD; PALIA, 1999) e isolado os efeitos do uso de “control enhancing mechanisms”. 

(GAMA; GALVÃO, 2012; KING; SANTOR, 2008). 

À luz do atual estágio de desenvolvimento das pesquisas empíricas sobre o tema, este 

estudo objetiva verificar o efeito do controle e gestão familiar sobre a performance 
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corporativa e sobre as políticas financeiras de estrutura de capital, cash holding e dividendo
38

 

de companhias brasileiras. O ambiente institucional brasileiro é caracterizado por alta 

concentração de propriedade e baixa proteção a credores e acionistas. Portanto, torna-se um 

ambiente favorável para ampliar as evidências sobre o controle/gestão familiar e seus 

outcomes financeiros em economias emergentes. 

Os resultados sugerem que o efeito da família sobre a performance e políticas 

financeiras depende da natureza do envolvimento da família no controle e gestão. Empresas 

familiares impactam negativamente a performance corporativa. Em seu conjunto, os 

resultados sugerem que firmas com controle familiar exibem aversão ao risco, o que se reflete 

nas políticas financeiras. Entretanto, esse comportamento de a aversão ao risco é reduzido 

quando a família controla e gerencia a firma. Em contraste, firmas com gestão da família 

fundadora exibem um comportamento tomador de risco. Este estudo contribui para a literatura 

ao investigar o efeito da família sobre um conjunto de políticas financeiras, o que permite 

avançar na exploração das implicações do controle/gestão familiar sobre o comportamento 

financeiro das firmas. Adicionalmente, este estudo trata adequadamente dos problemas de 

endogeneidade e viés de seleção, sistematicamente negligenciados, e aumenta as evidências 

em economias emergentes. 

O presente ensaio é organizado como segue. A Seção 1 e Seção 2 revisam as teorias e 

evidências relacionadas à estrutura de propriedade e gestão familiar e seu impacto sobre o 

desempenho e políticas financeiras corporativas. A Seção 3 descreve os procedimentos 

metodológicos. A Seção 4 reporta a análise e a discussão dos resultados; e a Seção 5 apresenta 

as considerações finais. 

4.1 IMPACTO SOBRE A PERFORMANCE CORPORATIVA 

O efeito da propriedade familiar sobre a performance corporativa e o valor 

permanecem uma questão em aberto. (GAMA; GALVÃO, 2012). Os estudos teóricos e 

empíricos têm documentado predições e resultados ambíguos. Os estudos reportam que a 

estrutura de propriedade leva a melhor, pior ou nenhum efeito sobre a performance. (KING; 

SANTOR, 2008). O conjunto desta literatura tem sido categorizado em dois eixos. (GAMA; 

GALVÃO, 2012). O primeiro, promovido por (BERLE; MEANS, 1932), sugere um efeito 

causal das variáveis de governança sobre a performance corporativa. O outro eixo, liderado 

por Demsetz e Lehn (1985) e Demsetz e Villalonga (2001), sugere que as variáveis de 

                                                 
38

 Neste texto, compreendido como cash dividend. 
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governança respondem endogeneamente às características da firma e da indústria e, portanto, 

sem necessariamente induzirem efeito causal observável sobre a performance. 

Os trabalhos que seguem (BERLE; MEANS, 1932) adotam duas direções do efeito 

causal da firma familiar sobre a performance. A primeira assume um efeito positivo devido à 

mitigação do problema de agência tipo I (agente-principal), pelo mecanismo de alinhamento 

de interesses. (GAMA; GALVÃO, 2012). Os argumentos dessa linha sugerem que o efeito 

positivo esteja associado a dois fatores. Primeiro, firmas familiares, como insiders ou 

controlling blockholders, operando em mercados bem-regulados e transparentes reduzem os 

custos de agência (ANDERSON; REEB, 2003) ao terem vantagens no monitoramento e na 

disciplina da tomada de decisões dos agentes (FAMA; JENSEN, 1983), mesmo quando não 

estão envolvidos na gestão. (SHLEIFER; VISHNY, 1986). Segundo, empresas familiares são 

menos míopes e têm mais longo horizonte de investimento, tornando-as melhores tomadoras 

de decisões de investimento (KING; SANTOR, 2008; STEIN, 1989). Evidências encontradas 

por (ANDERSON; REEB, 2003; MCCONAUGHY et al., 1998) suportam essa perspectiva. 

A outra perspectiva assume que a firma familiar pode ter um efeito negativo sobre a 

performance devido à geração de problema de agência tipo II (acionista controlador-acionista 

minoritário) associado ao mecanismo de entricheiramento (KING; SANTOR, 2008). É 

comum o entricheiramento por uso de “control enhancing mechanisms” (LEASE; 

MCCONNELL; MIKKELSON, 1984) e a manutenção de membros da família na gestão ao 

invés de profissionais externos mais qualificados. (ANDERSON; REEB, 2003; MORCK; 

SHLEIFER; VISHNY, 1988; SCHULZE et al., 2001; SHLEIFER; VISHNY, 1986). Esse 

entricheiramento reduz a disciplina de mercado ao diminuir a efetividade do conselho de 

administração (JENSEN; RUBACK, 1983) e o acesso ao mercado de trabalho gerencial 

(HOLMSTRÖM; TIROLE, 1993), o que ‒ associado à prevalência de grande acionista 

controlador familiar em países com fraca proteção ao investidor (GAMA; GALVÃO, 2012) ‒ 

tem permitido a expropriação de acionistas minoritários (FACCIO; LANG; YOUNG, 2001), 

seja por consumo de perquisites e salários excessivos, seja pela perda de oportunidades de 

negócios lucrativas devido à excessiva aversão ao risco. (MORCK; STANGELAND; 

YEUNG, 2000). Evidências encontradas por Holderness e Sheehan (1988) suportam essa 

perspectiva. 

O segundo eixo assume que as variáveis de governança são endogeneamente 

determinadas pelos acionistas correntes e potenciais no processo de maximização do lucro, 

dadas as características observáveis e não-observáveis da firma. (DEMSETZ, 1983; 

HIMMELBERG; HUBBARD; PALIA, 1999). Portanto, não deveria ser observada relação 
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sistemática entre controle/gestão familiar e performance da firma. (DEMSETZ; LEHN, 1985; 

DEMSETZ; VILLALONGA, 2001; GAMA; GALVÃO, 2012). O argumento central é que o 

mercado de controle corporativo eficiente leva a estruturas de controle ótimas, de acordo com 

as características corporativas, ao penalizar estruturas ineficientes com a sobrevivência no 

longo prazo. (KING; SANTOR, 2008). Evidências encontradas por (DEMSETZ; LEHN, 

1985) suportam essa perspectiva. 

Para King e Santor (2008), dada a oposição entre teorias, não é surpresa que o volume 

da literatura empírica tenha produzido resultados ambíguos. As pesquisas têm sugerido que os 

benefícios e os custos da firma familiar sobre a performance são função do ambiente 

institucional que as firmas operam (GAMA; GALVÃO, 2012). Tendo em vista a ambiguidade 

teórica e as evidências inconclusivas sobre a existência e direção do efeito, a relação entre 

controle/gestão familiar torna-se uma questão empírica. 

4.2 IMPACTO SOBRE AS POLÍTICAS FINANCEIRAS 

O efeito do controle/gestão familiar sobre as políticas financeiras permanece 

largamente inexplorado.A literatura tem usado a estrutura de capital como proxy para control 

risk propensity ou risk aversion em firmas familiares. (GAMA; GALVÃO, 2012; HIEBL, 

2013). A direção do efeito da propriedade sobre a  estrutura de capital depende da aversão ao 

risco do gestor, dos custos de monitoramento e de falência, da ameaça de takeovers, e das 

oportunidades de crescimento da firma. (KING; SANTOR, 2008). Sob uma perspectiva, 

espera-se um efeito positivo quando as famílias preferem dívida para preservar o controle e o 

nível de propriedade da firma ao evitar a emissão de novas ações. (STULZ, 1988). Por outra 

perspectiva, as famílias tendem a ser avessas ao risco de perda de controle por terem sua 

riqueza concentrada na firma (FAMA; JENSEN, 1983; HIEBL, 2013) e evitarem o 

monitoramento do credor por reduzirem os benefícios privados de controle. (KING; 

SANTOR, 2008). Essa aversão ao risco provocaria a redução do endividamento financeiro e o 

maior uso auto-financiamento (GAMA; GALVÃO, 2012) e de emissões de dual-class shares 

(KING; SANTOR, 2008). Há evidências empíricas indicando um efeito do controle/gestão 

familiar positivo (BIANCO et al., 2013; FITZSIMMONS; DOUGLAS, 2006), negativo 

(FITZSIMMONS; DOUGLAS, 2006; GALLO; VILASECA, 1996; HOLDERNESS; 

SHEEHAN, 1988) ou nulo (ANDERSON; MANSI; REEB, 2003) sobre a estrutura de capital. 

Os estudos empíricos existentes concentram-se sobre efeitos da empresa familiar sobre 

risk aversion, control risk propensity e expropriação de acionistas minoritários, entre outros 
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problemas de agência. Esses estudos procuram observar tais comportamentos por  meio das 

escolhas de estrutura de capital das firmas. Entretanto, considera-se mais adequado integrar a 

decisões de cash holding e dividendos para obter evidências mais contundentes por explorar 

outras dimensões das políticas financeiras. 

A dívida e os dividendos podem ser usados para reduzir os custos de agência do 

free cash flow associados, por exemplo, aos benefícios privados de controle em firmas 

familiares. (GONZALEZ et al., 2014; PINDADO; REQUEJO; TORRE, 2012; SETIA‐

ATMAJA, 2010; WEI et al., 2011). O que implicaria em redução do cash holding 

disponível aos gestores. (JENSEN, 1986; STEIJVERS; NISKANEN, 2013). Entretanto, a 

inter-relação entre dívida, caixa e dividendos podem refletir o perfil de risco da família 

controladora e/ou gestora ou dificuldades de acesso a fontes externas de financiamento. 

Nesses casos, as firmas podem manter alto cash holding, baixo dividendos e baixa 

alavancagem para preservar o controle ao reduzir a possibilidade da necessidade de 

diluição dos seus direitos de controle. (ANDERSON; HAMADI, 2009). Do mesmo modo, 

a firma de controle/gestão familiar face a financial constraint pode apresentar baixa 

alavancagem, baixo cash dividend e alto cash holding. (ALMEIDA, H.; CAMPELLO; 

WEISBACH, 2004; FAZZARI; HUBBARD; PETERSEN, 1988).  Firmas com 

controle/gestão da família fundadora podem apresentar um risk propensity devido ao 

excesso de confiança/otimismo (HIEBL, 2013), o que pode implicar na maior propensão à 

alavancagem sem a correspondente preocupação  em manter liquidez ao aumentar o cash 

holding e reduzir o cash dividend. Entretanto, há evidências que firmas familiares podem 

ser excessivamente avessas ao risco, o que implica em maior nível de cash holding e 

menor nível de endividamento. (ANDERSON; HAMADI, 2009; ANDERSON; MANSI; 

REEB, 2003). 

Os problemas e vantagens da firma familiar coexistem. (WEI et al., 2011). Portanto, o 

efeito último do controle e gestão familiar sobre a estrutura de capital, cash holding e cash 

dividend dependem do grau de envolvimento da família na gestão, assim como custos/benefícios 

líquidos dominantes na firma familiar. Assim, torna-se uma questão empírica (ANDERSON; 

HAMADI, 2009; GONZALEZ et al. 2014). Dessa forma, tal como King e Santor (2008), não é 

possível estabelecer uma direção do efeito do controle/gestão familiar sobre a estrutura de capital. 

Então, deixam-se os resultados dos testes empíricos falarem por si. 
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4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesta seção apresenta-se o desenho da pesquisa adotado neste estudo. 

4.3.1 Estratégia Empírica 

Da mesma forma que King e Santor (2008) e Miller et al. (2007) ‒ e seguindo as 

melhores práticas de estimação de relações estrutura de propriedade e performance para 

mitigar viés de variável omitida e problemas de endogeneidade (WANG, K.; SHAILER, 

2013) ‒ adota-se a especificação de dados em painel com erros-padrão robustos clusterizados 

por companhia. A especificação adotada é a mais adequada para este estudo pelos seguintes 

motivos: (1) pelo fato de a estrutura de propriedade, desempenho corporativo, estrutura de 

capital, cashholdinge cash dividends poderem ser determinados por características não 

observáveis; e (2) pelo uso de variáveis tempo-invariantes ou que exibem baixas variações 

durante o período do estudo (p.e., dummies setoriais, direitos de controle/fluxo de caixa e 

control-cash flow wedge), ou próximas de serem tempo-invariantes no caso das dummies que 

identificam o controle/gestão familiar. 

Famílias potencialmente estão em posição de determinar a estrutura de propriedade e 

as políticas financeiras a fim de manter o controle e/ou a gestão da firma. A decisão de manter 

o controle e/ou gestão pode ser determinada por características corporativas tais como 

performance, estrutura de capital, cashholding e dividendos. Ou seja, pode haver um potencial 

problema de endogeneidade devido à autoseleção no estudo do efeito do controle/gestão 

familiar sobre a performance e políticas financeiras corporativas. O modelo de dados em 

painel trata de endogeneidade associados com efeitos específicos da firma não observáveis, 

mas não trata adequadamente do viés de autoseleção. Tendo em vista que a variável 

explicativa do efeito de interesse neste estudo (controle ou gestão familiar) é binária, adota-se, 

da mesma forma que Miller et al. (2007), o treatment effect model  (TEM) estimado por 

máxima verossimilhança e erros-padrão clusterizados no nível da firma para tratar dos 

potenciais problemas de viés de autoseleção. O grupo de tratamento é identificado pela 

variável dummy com valor igual a 1 para companhias de controle/gestão familiar. As variáveis 

de resultado são as mesmas, ou seja: Q de Tobin, ROA, Endividamento financeiro total e de 

longo prazo, cash holding e cash dividend. 
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O TEM é expresso através de duas equações definidas em dois estágios. No primeiro 

estágio do modelo, aplica-se uma regressão probit em que o controle/gestão familiar é 

determinado por um conjunto de variáveis de seleção.  

                  
      ∑              ∑          

  

     

(17) 

 

Em que                é uma variável binária com valor 1, se a companhia possui 

controle/gestão familiar, e 0, caso contrário. O vetor      de variáveis de seleção considerou 

todas as variáveis explicativas do modelo de resultado, as quais atendem parte significativa 

dos determinantes da condição de controle/gestão familiar, tais como cash holding (MILLER 

et al., 2007), crescimento das vendas (VILLALONGA; AMIT, 2006), idade e tamanho da 

firma. (ANDERSON; REEB, 2003; ZHOU, 2012). De forma complementar, adicionaram-se 

três outros determinantes do controle/gestão familiar não contemplados no modelo de 

resultado, mas que são considerados importantes pela literatura (ANDERSON; REEB, 2003; 

DEMSETZ; LEHN, 1985; DEMSETZ; VILLALONGA, 2001; VILLALONGA; AMIT, 

2006; ZHOU, 2012) como determinantes adicionais do controle/gestão familiar: volatilidade 

do preço das  ações (              ), tamanho  dos ativos ao quadrado (         ) e dummy 

para companhias com idade de fundação acima/baixo da mediana da amostra (            ).  

O segundo estágio do TEM modela o efeito do controle/gestão familiar sobre a 

performance e as políticas financeiras corporativas (modelos de resultado), de acordo com as 

Equações 18 a 20. 

Dado o caráter multidimensional do desempenho corporativo, para examinar o 

impacto da gestão e controle familiar sobre o desempenho, adotam-se duas proxies: Q de 

Tobin e ROA. A proxy Q de Tobin tem perspectiva forward-looking ao refletir o valor de 

mercado, enquanto a proxy ROA tem perspectiva backward-looking ao refletir  lucratividade 

e produtividade. A medida ROA está suscetível a manipulações gerenciais e a diferenças 

contábeis, enquanto o Q de Tobin pode refletir sobre o sentimento de mercado. (WANG, K.; 

SHAILER, 2013). Portanto, usam-se ambas medidas. Para examinar o efeito do controle e 

gestão familiar sobre o desempenho, estima-se o seguinte modelo, usando mínimos quadrados 

ordinários (OLS): 

 



94 

 

              

                 ∑              ∑          

  

     

(18) 

 

em que                é definida operacionalmente como Q de Tobin (     )ou 

return on assets(       ).      é um vetor de características corporativas documentadas na 

literatura como determinantes do desempenho corporativo que servem como controle. Entre 

elas estão: tamanho(        ), idade(       ), crescimento anual das 

vendas(                ), dívida financeira total(                        ), 

qualidade da governança corporativa(                     ),gastos com ativos 

fixos         ), risco operacional do negócio (                    ), propriedade de 

ações com direito ao voto do controlador (                    ) e wedge betwwen cash 

flow and control rights(                        ).      é uma variável dummy 

que identifica o tipo de controle/gestão da companhia (1 para controle/gestão familiar, 0 para 

os demais). Neste estudo, adota-se uma definição de controle 

familiar (                  ) e duas definições de gestão familiar: gestão 

familiar(                    )  e gestão da família fundadora 

(                             ). As definições operacionais das variáveis usadas 

estão listadas na Tabela 3.      é o resíduo com média-zero ajustado para a heterogeneidade 

específica da firma. 

Para examinar o efeito do controle e gestão familiar sobre a estrutura de capital, 

estima-se o seguinte modelo: 

 

            

                ∑               ∑                                      

(19) 

 

em que             é definida operacionalmente como Dívida Financeira 

Total(                        ), Dívida Financeira de Longo Prazo(      

                      ). O vetor      de variáveis de controle são os mesmos da 
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Equação 17, exceto pela exclusão da dívida financeira total e inclusão do nível de 

caixa(                ) e tax shield(              ) 

Para examinar o efeito do controle e gestão familiar sobre o cash 

holding(               ), estima-se o seguinte modelo: 

 

                   
             ∑              ∑          

  

     

(20) 

 

em que                 é definida operacionalmente como caixa e investimentos 

de curto prazo divididos pelo ativo total. O vetor      de variáveis de controle são os mesmos 

da Equação 17, exceto pela exclusão do cash holding e taxshielde inclusão do endividamento 

financeiro de curto prazo (                              ) e ativos circulantes 

substitutos(                       ). 

 

Para examinar o efeito do controle e gestão familiar sobre o nível de pagamento de 

dividendos (                 ), estima-se o seguinte modelo: 

 

                   
             ∑              ∑          

  

     

(21) 

 

em que                 é definida operacionalmente como dividendos e juros sobre 

capital próprio divididos pela receita líquida. O vetor      de variáveis de controle são os 

mesmos da Equação 19, exceto pela exclusão da variável short-debt e a adição da total debt. 

4.3.2 Amostra, Coleta de Dados e Definição Operacional das Variáveis 

A população do presente estudo compreende todas as companhias brasileiras de capital 

aberto não financeiras cujas informações anuais contábeis, de mercado e de estrutura de controle e 

propriedade estavam disponíveis na base de dados da Economática
®
, nos informes anuais (IAN) e 

formulários de referência publicados no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa), no período 
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compreendido entre 2005 e 2012. Foram eliminadas as observações que apresentaram pelo menos 

uma das seguintes restrições: (a) crescimento anual das vendas líquidas e/ou ativo total superior a 

100% para eliminar observações de companhias com mudanças nos fundamentos de negócio; (b) 

valor da variável superior a 10 para evitar os efeitos potenciais de erros de mensuração.  As 

variáveis contínuas foram winsorizadas a 2,5% e 97,5% da distribuição. 

As definições operacionais das variáveis utilizadas nos testes empíricos estão 

reportadas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Definição das variáveis 

          (continua) 

Variável Definição 

Age Logaritmo natural da idade da companhia desde a fundação 

Capex Gasto de capital fixo/vendas líquidas 

Cash Dividend (Dividendos + juros sobre capital próprio)/vendas líquidas 

Cash Flow Rights % de ações ordinárias e preferenciais detida pelos controles da companhia. 

Cash Holding (caixa e investimento financeiros de curto prazo)/valor contábil dos ativos 

ControlRights % de ações ordinárias detida pelos controladores da companhia. 

Family Control (FC) 
Dummy com valor 1 se, na companhia, um indivíduo ou uma mesma família  

detenha mais de 50% das ações com direito ao voto.  

Family Management 

(FM) 

Dummy com valor 1 se, em companhia de controle familiar, algum membro  

da família é o CEO e/ou o presidente do conselho de administração, e valor 0  

para os demais casos. Nesse caso, o controle familiar é definido quando um 

indivíduo ou uma ou mais famílias detenham a maioria das ações com direito ao 

voto. 

Founder Family 

Management (FFM) 

Dummy com valor 1 se, em companhia de controle familiar, o fundador é o  

CEO e/ou o presidente do conselho de administração, e valor 0 para os demais  

casos. Nesse caso, o controle familiar é definido quando um indivíduo ou uma ou 

 mais famílias detenham a maioria das ações com direito ao voto. 

GovernanceQuality 
Dummy com valor 1 para companhias listadas nos Níveis Diferenciados de 

 Governança Corporativa da BM&FBovespa, valor 0 para os outros casos. 

Long-Term Financial 

Debt 

(debentures de longo prazo + financiamentos de longo prazo)/ valor contábil dos 

ativos 

OldFirm 
Dummy com valor 1 se a idade da firma encontra-se na mediana superior, 

 e 0 caso contrário. 

OperationalRisk Desvio-padrão do ROA durante o período da amostra. 

OtherLiquidAssets (ativo circulante menos cash holding)/valor contábil dos ativos 

ReturnonAssets EBITDA/valor contábil dos ativos 

Sales Growth Taxa de crescimento anual das vendas da companhia 
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Short-Term Financial 

Debt 
(debentures de curto + financiamentos de curto)/ valor contábil dos ativos 

Size Logaritmo natural do valor contábil dos ativos 

Size
2
 Logaritmo natural do valor contábil dos ativos elevado ao quadrado 

Tangibility Ativos fixos/valor contábil dos ativos 

TaxShield (EBIT-(impostos/0.34)/vendas 

Tobin`Q 
(valor contábil dos ativos - patrimônio líquido + valor de mercado das ações)/ 

valor contábil dos ativos 

Total Financial Debt 
(debentures de curto e longo prazo + financiamentos de curto e longo prazo)/  

valor contábil dos ativos 

Volatility Devio-padrão do preço das ações nos últimos 24 meses. 

Wedge Control-Cash 

Flow Rights 
(Direitos de controle - direitos de fluxo de caixa) -1 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A Tabela 14 reporta a distribuição setorial das observações para a amostra completa e 

entre as diferentes classificações de companhias com controle/gestão familiar. Observa-se 

uma alta variação da ocorrência de controle/gestão familiar entre os setores classificados pela 

NAICS-1. As empresas familiares estão mais concentradas em setores de manufatura e 

comércio, e menos concentradas em setores de utilidade pública, tais como Energia Elétrica e 

Telecomunicações. Esse padrão de distribuição mantém correspondência com estudos 

internacionais. (KING; SANTOR, 2008). A prevalência assimétrica de companhias de 

controle/gestão familiar entre setores sugere a necessidade de controlar o setor na análise 

multivariada.  

Tabela 14 – Distribuição setorial das observações 

          (continua) 

Indústrias 

Amostra 

Completa 

Conrole 

Familiar 

Gestão 

Famíliar 

Gestão Família 

Fundadora 

Nº 

Obs. 
% 

Nº 

Obs. % 

Nº 

Obs. % 

Nº 

Obs. % 

Construção e Engenharia 104 6.6% 52 7.7% 92 10.5% 53 24.0% 

Diversificada 73 4.6% 27 4.0% 55 6.3% 21 9.5% 

Educação 20 1.3% 6 0.9% 15 1.7% 3 1.4% 

Agro e Pesca 23 1.5% 17 2.5% 18 2.1% 8 3.6% 

Saúde 14 0.9% 5 0.7% 7 0.8% 4 1.8% 

Hotéis e Restaurantes 4 0.3% 0 0.0% 4 0.5% 0 0.0% 

Manufatura 717 45.6% 422 62.3% 499 57.1% 89 40.3% 
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Mineração 25 1.6% 3 0.4% 5 0.6% 3 1.4% 

Construção 41 2.6% 11 1.6% 27 3.1% 19 8.6% 

Comércio  79 5.0% 49 7.2% 50 5.7% 1 0.5% 

Serviços 27 1.7% 15 2.2% 17 1.9% 14 6.3% 

Telecomunicação e Informação 99 6.3% 12 1.8% 20 2.3% 0 0.0% 

Viagem, Entretenimento e Lazer  2 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Transporte 65 4.1% 27 4.0% 35 4.0% 3 1.4% 

Utilidade Pública 278 17.7% 31 4.6% 30 3.4% 3 1.4% 

Total 1571 100 677 100 874 100 221 100 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

4.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A Tabela 15 apresenta as estatísticas descritivas e testes univariados para as variáveis 

usadas na análise no período de 2005-2012. Usa-se teste de diferenças de médias para 

verificar diferenças nessas variáveis de acordo com o controle/gestão familiar e os demais 

tipos. Observam-se diferenças sistemáticas entre empresas com controle/gestão familiar em 

relação às demais estruturas de propriedade, independentemente dos critérios usados na 

classificação. 

Empresas com controle/gestão familiar apresentam: Q de Tobin menor, exceto firmas 

com gestão do fundador; ROA menor; endividamento financeiro total menor, exceto firmas 

com gestão do fundador; endividamento financeiro de curto prazo menor; debt-to-equity ratio 

maior, exceto firmas com gestão do fundador; cash holding maior; direitos de controle 

menores; direitos de fluxo de caixa menores; wedge entre direitos de controle e propriedade 

maiores; são menores; capital de giro maior; são mais velhas, exceto firmas com gestão do 

fundador; pagam menos dividendos sobre as vendas; apresentam menos ativos tangíveis e 

menor volatilidade do fluxo de caixa. O nível de crescimento de vendas e de governança 

corporativa mostrou-se significativamente maior para companhias com gestão do fundador.  

A Tabela 15 ainda reporta que companhias de controle/gestão familiar usam mais 

control-enhancing mechanisms  (tais como dual-class) que criam o wedge entre direitos de 

controle e fluxo de caixa. O fato de as companhias familiares possuírem maior wedge, menor 

direito de controle, maior endividamento e cash holding e menor pagamento de dividendos é 

consistente com a visão de que a companhia familiar adota control-enhancing mechanisms 

com o objetivo de garantir o crescimento sem assumir o risco de perda do controle. 
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Tabela 15 – Estatísticas descritivas 

          (continua) 
  [A] [B] 

[A]≠[B] 

[C] [D] 

[C]≠[D] 

[E] [F] 

[E]≠[F] 

  

FC Outros FM Outros FFM Outros 

Market-to-Book 0.9787 1.2352 0.00*** 1.0567 1.2099 0.00*** 1.1838 1.1150 0.30 

 

0.7239 1.0433 

 

0.8795 0.9790 

 

0.8776 0.9357 

 Returnonassets 0.0948 0.1278 0.00*** 0.0915 0.1412 0.00*** 0.0901 0.1174 0.00*** 

 

0.0900 0.1349 

 

0.1084 0.1253 

 

0.0799 0.1236 

 Total Debt 0.2743 0.2583 0.06* 0.2747 0.2533 0.01** 0.2821 0.2624 0.10 

 

0.1814 0.1604 

 

0.1789 0.1572 

 

0.1843 0.1673 

 LongTermDebt 0.1601 0.1744 0.03** 0.1606 0.1778 0.01** 0.1698 0.1680 0.85 

 

0.1422 0.1299 

 

0.1419 0.1264 

 

0.1421 0.1344 

 Short TermDebt 0.1141 0.0838 0.00*** 0.1140 0.0754 0.00*** 0.1122 0.0944 0.01*** 

 

0.1050 0.0900 

 

0.1020 0.0880 

 

0.1018 0.0970 

 Cash Holding 0.1112 0.0900 0.00*** 0.1059 0.0906 0.00*** 0.1138 0.0967 0.03** 

 

0.1274 0.0914 

 

0.1218 0.0895 

 

0.1119 0.1082 

 ControlRights 0.7255 0.6852 0.00*** 0.6697 0.7438 0.00*** 0.6283 0.7147 0.00*** 

 

0.1597 0.2270 

 

0.1947 0.2029 

 

0.2060 0.1984 

 Cash Flow Rights 0.5287 0.5711 0.00*** 0.5110 0.6054 0.00*** 0.5143 0.5592 0.00*** 

 

0.1927 0.2344 

 

0.2041 0.2243 

 

0.1614 0.2257 

 Wedge 0.1967 0.1140 0.00*** 0.1586 0.1384 0.03** 0.1139 0.1555 0.00*** 

 

0.1949 0.1726 

 

0.1896 0.1832 

 

0.1744 0.1884 

 Sales Growth 0.0996 0.1135 0.24 0.1078 0.1072 0.95 0.1909 0.0939 0.00*** 

 

0.2342 0.2402 

 

0.2566 0.2117 

 

0.3057 0.2217 

 OtherLiquidAssets 0.1846 0.1246 0.00*** 0.1916 0.0989 0.00*** 0.2373 0.1362 0.00*** 

 

0.1690 0.1545 

 

0.1742 0.1322 

 

0.1869 0.1549 

 Size 6.0099 6.4406 0.00*** 6.0284 6.5391 0.00*** 6.0902 6.2819 0.00*** 

 

0.7192 0.7890 

 

0.7629 0.7270 

 

0.6039 0.8121 

 Age 1.5613 1.4162 0.00*** 1.5277 1.4173 0.00*** 1.2707 1.5128 0.00*** 

 

0.3942 0.4238 

 

0.3970 0.4342 

 

0.4371 0.4042 

 GovernanceQuality 0.4475 0.5212 0.00*** 0.4805 0.5007 0.42 0.6832 0.4577 0.00*** 

 

0.4976 0.4998 

 

0.4999 0.5003 

 

0.4662 0.4983 

 Capex 0.1434 0.1492 0.56 0.1390 0.1564 0.08* 0.1531 0.1457 0.60 

 

0.2163 0.1791 

 

0.2127 0.1723 

 

0.2534 0.1849 

 Tangibility 0.3045 0.3503 0.000*** 0.2999 0.3690 0.000*** 0.2159 0.3493 0.000*** 

 

0.2083 0.2424 

 

0.2164 0.2394 

 

0.2184 0.2257 

 

Fiscal Effect -0.0148 

-

0.0300 0.043** 

-

0.0116 

-

0.0382 0.000*** -0.0318 

-

0.0220 0.359 

 

0.1523 0.1433 

 

0.1505 0.1422 

 

0.1459 0.1476 
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  [A] [B] 

[A]≠[B] 

[C] [D] 

[C]≠[D] 

[E] [F] 

[E]≠[F] 

  

FC Outros FM Outros FFM Outros 

OperationalRisk 0.0576 0.0678 0.020** 0.0612 0.0662 0.2578 0.0468 0.0661 0.002*** 

 

0.0816 0.0895 

 

0.0851 0.0879 

 

0.0381 0.0916 

 Cash Dividend 0.0350 0.0700 0.000*** 0.0348 0.0801 0.000*** 0.0348 0.0582 0.000*** 

  0.0788 0.0998   0.0704 0.1101   0.0715 0.0956   

Firm-years 677 894 

 

874 697 

 

221 1350 

 Firmas 153 194   183 149   57 264   

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Observa-se pelos selection  models, reportados nas Tabelas 16 e 17, que o controle é 

mais provável de ser familiar em firmas com maior direito sobre fluxo de caixa, uso de 

enhancing control mecanism, nível de gastos de capital,  cash holding, e dívida financeira 

total, entretanto tende a ser menor em firmas com maiores cash dividends e maior risco 

operacional. A estatística lambda indica que essas características observáveis tornam o 

controle familiar positivamente selecionado para a performance (Q) e alavancagem, mas 

negativamente selecionado para o nível de cash holding e cash dividends.   

 

Tabela 16 – Efeito do Controle Familiar sobre a Performance e Cash Dividend 

          (continua) 
  Q ROA CASH DIVIDEND 

  
Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Family Control 
 

-0.4639*** -0.0037 

 

0.0876*** 

 

(-2.66) 

 

(-0.02) 

 

(6.30) 

Cash Flow Rights 
0.7492* 0.3853** 0.8247 0.0257 0.6773* 0.0088 

(1.68) (2.12) (1.62) (0.51) (1.65) (0.37) 

Wedge 
2.2323*** -0.3502* 2.1016*** 0.0138 1.6337*** -0.0454 

(3.79) (-1.80) (3.31) (-0.12) (2.96) (-1.57) 

Age 
-0.1426 -0.0274 -0.1242 0.0038 0.1492 -0.0247* 

(-0.54) (-0.28) (-0.44) (0.30) (0.60) (-1.75) 

Capex 
0.9465*** -0.1733 0.7648** -0.0224 0.7638** 0.0594** 

(3.02) (-1.23) (2.52) (-0.49) (2.36) (2.40) 

Cash Holding 
1.4973*** 0.8544** 1.5876*** 0.0438 1.9162*** 0.0548 

(2.83) (2.36) (2.80) (0.46) (3.64) (0.97) 

GovernanceQuality 
-0.3389 0.1342 -0.2935 -0.0056 -0.24 -0.0144 

(-1.44) (1.21) (-1.09) (-0.38) (-1.12) (-1.19) 
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  Q ROA CASH DIVIDEND 

  
Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Cash Dividend 
-1.6342* 2.0670*** 

    (-1.70) (4.18) 

    
Sales Growth 

0.0932 0.105 0.1323 0.0619*** 0.0696 -0.0377*** 

(0.56) (1.01) (0.79) (3.35) (0.41) (-3.43) 

OperationalRisk 
-2.9878*** 0.5003 -2.9142* -0.11 -2.7656** 0.1064** 

(-2.03) (1.50) (-1.78) (-0.63) (-2.40) (2.46) 

Q 
  

-0.2252 0.0527*** -0.2661*** 0.0290*** 

  

(-1.81) (3.19) (-3.08) (4.89) 

Cash Flow   
-0.1094 2.5174*** 

  

-0.8787 0.1344*** 

(-0.19) (-4.70) 

  

(-1.33) (2.81) 

Size 
1.3497 -0.0927 1.1129*** 0.0215 -0.4021 0.0208*** 

(0.92) (-1.35) (4.94) (1.22) (0.40) (2.64) 

Total Financial Debt 
0.6907* 0.3994** 0.8194** -0.0475 0.4438 -0.0699*** 

(1.79) (1.98) (1.97) (-1.11) (1.15) (-2.70) 

Size
2
 

-0.1243 

 

-0.1088*** -0.0465 

 (-1.05) 

 

(-4.08) 

 

(-0.56) 

 
Valatility 

-0.0041 

 

0.0074 

 

0.0085 

 (-0.26) 

 

(0.24) 

 

(0.64) 

 
OldFirm 

0.3212 

 

0.253 

 

0.1474 

 (1.42) 

 

(1.04) 

 

(0.92) 

 
Constante 

-4.4959 1.6170*** -3.5051** -0.113 -1.5284 -0.1216** 

(-0.99) (3.20)  (-2.39) (-0.78) (-0.48) (-2.31) 

Efeito Setor e Tempo  Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Qui-quadrado 437.68 416.65 173.2 

Log pseudolikelihood -2447.86 672.17 1163.78 

Lambda 2.2654** 0.0439 -6.3913*** 

Wald Test Indep. Eqs. 

(chi2) 
3.87** 0.9649 32.03*** 

Nº Observações 1568 1568 1568 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nota: ***, **, * indicam significância estatística no nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente.T-

statisticsajustadasporclusterização no nível da firma estão entre parênteses 

 

As Tabelas 16 e 17 apresentam os resultados das estimações dos outcomes models do 

efeito do controle familiar sobre a performance corporativa e políticas financeiras. O controle 

familiar impacta negativamente em cerca de 46% na performance corporativa medido pelo Q, 

mas não afeta a performance operacional. Do mesmo modo, o controle familiar afeta 
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positivamente em cerca de 9% e 8% o cash dividend e cash holding, respectivamente. O 

efeito sobre a alavancagem ocorre somente sobre a dívida de longo prazo, impactando 

negativamente em cerca de 6%. 

 

Tabela 17 – Efeito do controle familiar sobre a Cash holding  

          (continua) 
  TOTAL DEBT LONG-TERM DEBT CASH HOLDING 

  
Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Family Control 
  -0.0881   -0.0628*   0.0774*** 

 

(-1.27) 

 

(-1.72) 

 

(2.73) 

Cash Flow Rights 
0.8836* -0.0309 0.8293* -0.0043 0.8072* -0.0347 

-1.89 (-0.58) (1.82) (-0.11) (1.80) (-1.34) 

Wedge 
2.0168*** -0.053 1.9985*** -0.0256 2.070*** -0.0659* 

-3.28 (-0.70) (3.24) (-0.49) (3.50) (-1.64) 

Age 
-0.1641 -0.0045 -0.1347 -0.004 -0.2134 -0.0133 

(-0.67) (-0.19) (-0.54) (-0.23) (-0.83) (-1.21) 

Capex 
0.9594*** 0.0928** -0.9314*** 0.1090*** 0.8415*** -0.0845*** 

(3.18) (-2.50) (-3.06) (4.17) (2.71) (-3.53) 

Cash Holding 
1.5025*** -0.0057 1.5260*** 0.0747 

  (2.83) (-0.08) (2.89) (1.36) 

  
GovernanceQuality 

-0.2714 -0.0064 -0.2773 0.0018 -0.2426 0.0400*** 

(-1.14) (0.58) (-1.15) (0.10) (-1.03) (3.75) 

Cash Dividend 
-2.0717** -0.0407 -2.1367** 0.0348 -0.7664 0.2116** 

(-2.27) (-0.35) (-2.26) (0.43) (-0.82) (2.34) 

Sales Growth 
0.1137 -0.0157 0.1326 -0.0156 0.1164 0.0300*** 

(0.63) (-0.76) (0.75) (-1.11) (0.69) (3.03) 

OperationalRisk 
-2.7299** -0.1359 -2.9100** -0.0777 -2.9661** -0.0191 

(-2.06) (-1.12) (-2.18) (-0.84) (-2.04) (-0.29) 

Q 
-0.2148** 0.0064 -0.2035** -0.0023 -0.172** 0.0166*** 

(-2.27) (-0.48) (-2.27) (-0.32) (-2.29) (2.62) 

Cash Flow   
0.3501 -0.0911 0.2778 0.0142 0.1075 0.002 

(0.55) (-1.13) (0.48) (0.29) (0.20) (0.05) 

Size 
0.8235 0.0341** 1.272 0.0511*** 2.1575 -0.0044 

(0.62) (2.16) (0.89) (4.47) (1.43) (-0.51) 

Short-term Financial 

Debt     

0.3913 -0.1138** 

    

(0.51) (-2.46) 

TaxShield 
-0.4031 0.1508*** -0.4099 0.1037*** 

  (-1.54) (4.34) (-1.55) (3.98) 
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  TOTAL DEBT LONG-TERM DEBT CASH HOLDING 

  
Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

OtherLiquidAssets 
    

0.1822 -0.1428*** 

    

(0.43) (-4.11) 

Size
2
 

-0.085 

 

-0.1215 

 

2.1575 

 (-0.80) 

 

(-1.05) 

 

(1.43) 

 
Valatility 

0.0123 

 

0.0092 

 

0.0104 

 (0.92) 

 

(0.74) 

 

(0.80) 

 
OldFirm 

0.2662 

 

0.2473 

 

0.2843 

 (1.30) 

 

(1.22) 

 

(1.30) 

 
Constante 

-2.4894 0.0691 -3.8291 -0.1359* -6.4969 0.1380** 

(-0.60) (0.62) (-0.86) (-1.77) (-1.39) (1.96) 

Efeito Setor e Tempo  Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Qui-quadrado 405.24 353.44 223.29 

Log pseudolikelihood 12.4575 454.56 725.62 

Lambda 1.8291* 2.4729** -1.8214* 

Wald Test Indep. Eqs. 

(chi2) 
3.09* 5.70** 3.41* 

Nº Observações 1568 1568 1568 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Nota: ***, **, * indicam significância estatística no nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Estão entre 

parênteses as T-statistics ajustadas por clusterização no nível da firma. 

 

Observa-se pelos selection models, reportados nas Tabelas 18 e 19, que a gestão é 

mais provável de ser familiar em firmas com menor direito sobre fluxo de caixa, nível de 

gastos de capital, cash holding e dívida financeira total, entretanto tende a ser menor em 

firmas com maiores cash dividends e maior tamanho e risco operacional. A estatística lambda 

indica que essas características observáveis tornam a gestão familiar  positivamente 

selecionada para a performance (ROA), mas negativamente selecionada para nível de cash 

holding e cash dividends.  

Tabela 18 – Efeito da gestão familiar sobre a performance e Cash dividend 

          (continua) 
  Q ROA CASH DIVIDEND 

 
  

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

 Family 

Management 

  -0.243   -0.0979*** 0.0907*** 

 

 

(-0.56) 

 

(-3.11) 

 

(8.20) 

 Cash Flow Rights -1.0165** 0.2108 -0.9195** -0.0014 -1.0876*** 0.0377 
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  Q ROA CASH DIVIDEND 

 
  

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

 (-2.25) (0.98) (-2.10) (-0.05) (-2.73) (1.49) 

 
Wedge 

-0.4637 
-

0.6730*** 
-0.4333 -0.0002 -0.9174*** 0.0174 

 (-0.85) (-3.51) (-0.82) (-0.01) (-1.90) (0.58) 

 
Age 

0.1089 -0.0377 0.069 0.008 0.3536 -0.0249* 

 (-0.36) (-0.38) (0.26) (0.67) (1.42) (-1.73) 

 
Capex 

0.5766* -0.2701* 0.4739 -0.0158 0.3208 0.0732*** 

 (1.81) (-1.90) (1.41) (-0.75) (0.88) (2.72) 

 
Cash Holding 

1.3079** 0.6911* 1.0075** 0.0672* 1.3788** 0.0768 

 (2.38) (1.69) (2.02) (1.78) (2.44) (1.31) 

 
GovernanceQuality 

-0.2756 0.1557 -0.1835 -0.0098 -0.2269 -0.0155 

 (-1.16) (1.28) (-0.82) (-0.87) (-1.12) (-1.27) 

 
Cash Dividend 

-3.1841*** 2.0819*** 

     (-3.57) (4.06) 

     
Sales Growth 

0.0449 0.099 0.099 0.0641*** 0.0097 -0.0379*** 

 -0.25 (0.96) (0.54) (3.49) (0.06) (-3.37) 

 
OperationalRisk 

-2.1288* 0.7687** -2.7719** -0.1508** -1.8566** 0.0815** 

 (-1.95) (1.96) (-2.47) (-2.07) (-2.27) (2.26) 

 
Q 

  

-0.0895 0.0493*** -0.1786** 0.0255*** 

 

  

(-1.26) (6.29) (-2.17) (4.20) 

 
Cash Flow   

-0.2624 2.5889*** 

  

-1.0001* 0.1527*** 

 (-0.44) (4.46) 

  

(-1.72) (3.20) 

 
Size 

-2.0697 -0.0911 -3.6266** 0.011 -1.9792* 0.0241*** 

 (-1.60) (-1.24) (-2.57) (1.16) (-2.09) (3.07) 

 Total Financial 

Debt 

0.7740* 0.3899* 0.9587** -0.0203 0.534 -0.0796*** 

 (1.67) (1.91) (2.29) (-0.66) (1.30) (-2.98) 

 
Size

2
 

0.1406 

 

0.2556** 

 

0.1338* 

  (1.41) 

 

(2.37) 

 

(1.88) 

  
Valatility 

-0.0066 

 

-0.0075 

 

0.0096 

  (-0.25) 

 

(-0.58) 

 

(0.75) 

  
OldFirm 

-0.0073 

 

-0.0256 

 

-0.0978 

  (-0.03) 

 

(-0.12) 

 

(-0.68) 

  
Constante 

8.1698*** 1.7002* 13.2560*** 
-

0.0979*** 
7.7851** -0.1956*** 

 (1.98) (2.46) (2.94) (-3.11) (2.49) (-3.60) 

 Efeito Setor e 

Tempo  
Yes Yes Yes 
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  Q ROA CASH DIVIDEND 

 
  

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

 Qui-quadrado 397.91 338.28 190.87 

 Log 

pseudolikelihood 
-2428.74 691.55 1206.13 

 Lambda 0.4934 2.9830*** -8.2771*** 

 Wald Test Indep. 

Eqs. (chi2) 
0.25 7.06*** 60.50*** 

 Nº Observações 1568 1568 1568 

 Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Nota: ***, **, * indicam significância estatística no nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Estão entre 

parênteses as T-statistics ajustadas por clusterização no nível da firma. 

 

As Tabelas 18 e 19 apresentam os resultados das estimações dos outcomes models do 

efeito gestão familiar sobre a performance corporativa e as políticas financeiras. A gestão 

familiar impacta negativamente em cerca de 10% na performance operacional corporativa, 

mas não afeta a performance medida pelo Q. Do mesmo modo, a gestão familiar afeta 

positivamente em cerca de 9%, 11% e 5% o cash dividend e total e long-term debt, 

respectivamente. O impacto sobre o cash holding é negativo em cerca de 13%.  

  

 

 

Tabela 19 – Efeito da gestão familiar sobre a estrutura de capital eCash holding 

          (continua) 
  TOTAL DEBT LONG-TERM DEBT CASH HOLDING 

  
Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Family Manageement 
 

0.1126* 

 

0.0495 

 

-0.1327*** 

 

(1.86) 

 

(1.08) 

 

(-6.86) 

Cash Flow Rights 
-1.1899*** -0.0217 -1.1454** -0.006 -1.1245*** -0.0507 

(-2.57) (-0.43) (-2.49) (-0.17) (-2.78) (-1.61) 

Wedge 
-0.6721 -0.0848 -0.649 -0.053 -0.9473* -0.0383 

(-1.24) (-1.57) (-1.18) (-1.27) (-1.77) (-0.90) 

Age 
0.2414 -0.0103 0.1842 -0.0073 0.2078 -0.0088 

(0.79) (-0.45) (0.61) (-0.45) (0.82) (-0.58) 

Capex 
0.6141* 0.0564* 0.6228* 0.0872*** 0.5947** -0.0443* 

(1.86) (1.80) (1.90) (3.77) (1.95) (-1.66) 
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  TOTAL DEBT LONG-TERM DEBT CASH HOLDING 

  
Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Cash Holding 
1.2478** -0.0816 1.2415** 0.0293 

  (2.12) (-1.14) (2.17) (0.55) 

  
GovernanceQuality 

-0.3154 0.0054 -0.2935 0.0087 -0.2655 0.0296* 

(-1.29) (0.24) (-1.20) (0.51) (-1.30) (1.94) 

Cash Dividend 
-4.0280*** 0.0859 -3.9054*** 0.1024 -2.6017** 0.1115 

(-4.37) (0.72) (-4.26) (1.17) (-2.33) (1.03) 

Sales Growth 
0.0144 -0.0205 0.0325 -0.0184 -0.001 0.0336*** 

(0.08) (-1.04) (0.18) (-1.37) (-0.01) (3.00) 

OperationalRisk 
-1.9484** -0.0231 -1.9730* -0.0107 -1.8665** -0.1410* 

(-2.00) (-0.24) (-1.86) (-0.12) (-2.15) (-1.83) 

Q 
-0.0346 0.0103 -0.0293 0.0018 -0.0507 0.0110* 

(-0.47) (1.25) (-0.39) (0.28) (-0.72) (1.67) 

Cash Flow   
-0.2186 -0.0844 -0.2027 0.0159 -0.1089 0.0003 

(-0.38) (1.15) (-0.36) (0.34) (-0.22) (0.01) 

Size 
-1.7678 0.0496*** -1.9817 0.0595*** -2.9577*** -0.0211* 

(-1.37) (3.39) (-1.55) (5.13) (-3.49) (-1.95) 

Short-term Financial 

Debt     

-0.2971 -0.0834* 

    

(-0.44) (-1.68) 

TaxShield 
-0.247 0.1654*** -0.2371 0.1153*** 

  (-1.03) (5.14) (-0.97) (4.68) 

  
OtherLiquidAssets 

    

0.1697 -0.1297*** 

    

(0.42) (-3.48) 

Size
2
 

0.1196 

 

0.1361 

 

0.2164*** 

 (1.20) 

 

(1.38) 

 

(3.32) 

 
Valatility 

-0.0032 

 

-0.0013 

 

0.0042 

 (-0.22) 

 

(-0.09) 

 

(0.40) 

 
OldFirm 

-0.1712 

 

-0.1207 

 

-0.2554* 

 (-0.69) 

 

(-0.47) 

 

(-1.67) 

 
Constante 

7.3572* -0.1315 8.0240** -0.2383** 10.9299*** 0.3650*** 

(1.80) (1.02) (1.97) (-2.37) (3.99) (4.03) 

Efeito Setor e Tempo  Yes Yes Yes 

Qui-quadrado 366.64 419.61 202.91 

Log pseudolikelihood 33.6779 473.89 765.96 

Lambda -1.4354 -0.5523 7.3095*** 

Wald Test Indep. Eqs. 

(chi2) 
1.99 0.3 48.83*** 

Nº Observações 1568 1568 1568 



107 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nota: ***, **, * indicam significância estatística no nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Estão entre 

parênteses as T-statistics ajustadas por clusterização no nível da firma. 

 

Observa-se pelos selection models, reportados nas Tabelas 20 e 21, que a gestão é 

mais provável de ser da família fundadora em firmas com maior taxa de crescimento, 

entretanto tende a ser menor em firmas com maiores cash dividend, tamanho e risco 

operacional. A estatística lambda indica que essas características observáveis tornam a gestão 

pela família fundadora positivamente selecionada para a performance (ROA), mas 

negativamente selecionada para as decisões alavancagem. 

 

 

Tabela 20 – Efeito da gestão da família fundadora sobre a performance e Cash dividend 

          (continua) 
  Q ROA CASH DIVIDEND 

  
Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Founder Family 

Management 

  -0.0287   -0.1392*** -0.0459* 

 

(-0.05) 

 

(-5.35) 

 

(-1.79) 

Cash Flow Rights 
-0.0804 0.274 0.2492 0.0226 -0.0439 0.0127 

(-0.16) (1.64) (0.58) (0.86) (-0.09) (0.61) 

Wedge 
0.1722 -0.6774 0.2091 0.0111 0.2944 0.0065 

(0.25) (-3.60) (0.35) (0.37) (0.42) (0.26) 

Age 
-0.4252 -0.0489 -0.3307 -0.0128 -0.5186* -0.0265* 

(-1.34) (-0.40) (-1.39) (-1.04) (-1.65) (-1.90) 

Capex 
0.0218 -0.3037 0.1577 -0.0295 -0.1516 0.0771*** 

(0.06) (-2.10) (0.50) (-1.46) (-0.40) (3.45) 

Cash Holding 
0.9668 0.6153* 0.9277 0.0528 0.3144 0.1036* 

(1.11) (1.67) (1.43) (1.27) (0.36) (1.82) 

GovernanceQuality 
0.3454 0.1727 0.3322 0.0043 0.3597 -0.0166 

(1.19) (1.47) (1.54) (0.41) (1.29) (-1.60) 

Cash Dividend 
-1.1589 2.2434*** 

    (-1.11) (4.01) 

    
Sales Growth 

0.4509* 0.0981 0.7369*** 0.0778*** 0.5015** -0.0293*** 

(1.74) (0.95) (3.35) (4.10) (2.09) (-2.91) 

OperationalRisk 
-6.9505 0.8714** 

-

10.6313*** 
-0.1413** -6.1008** 0.0275 

(-1.52) (2.26) (-4.30) (-2.22) (-2.25) (1.10) 
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  Q ROA CASH DIVIDEND 

  
Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Q 
  

0.1464* 0.0535*** 0.0702 0.0233*** 

  

(1.65) (6.72) (0.70) (4.61) 

Cash Flow   
-0.1611 2.5549*** 

  

0.0013 0.1346*** 

(-0.20) (4.41) 

  

(0.00) (3.31) 

Size 
0.6162 -0.0685 -0.0205 0.0162* 0.6524 0.0126* 

(0.37) (-0.86) (-0.02) (1.77) (0.43) (1.92) 

Total Financial Debt 
0.6852 0.3359 0.8427* -0.0266 0.8888* -0.0478** 

(1.27) (1.39) (1.77) (-0.78) (1.80) (-2.11) 

Size
2
 

-0.0875 

 

-0.0323 

 

-0.0911 

 (-0.67) 

 

(-0.31) 

 

(-0.79) 

 
Valatility 

0.0343 

 

0.0295** 

 

0.0345* 

 (1.14) 

 

(2.14) 

 

(1.89) 

 
OldFirm 

-0.2947 

 

-0.2076 

 

-0.3355 

 (-1.02) 

 

(-1.04) 

 

(-1.23) 

 
Constante 

-0.7943 1.3959** 0.4765 -0.0341 -0.9864 -0.044 

(-0.15) (2.17) (0.11) (-0.49) (-0.20) (-0.92) 

Efeito Setor e Tempo  

      Qui-quadrado 418.82 253.76 228.66 

Log pseudolikelihood -2133.74 1016.13 1461.44 

Lambda 0.204646396 5.3443*** 1.3731 

Se Lamda 0.2927 0.0151 0.0134 

Wald Test Indep. Eqs. 

(chi2) 
0.04 25.29*** 1.84 

Nº Observações 1568 1568 1568 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nota: ***, **, * indicam significância estatística no nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Estão entre 

parênteses as T-statistics ajustadas por clusterização no nível da firma. 

 

As Tabelas 20 e 21 apresentam os resultados das estimações dos outcome models do 

efeito gestão família fundadora sobre a performance corporativa e políticas financeiras. A 

gestão da família fundadora impacta negativamente em cerca de 14% na performance 

operacional corporativa, mas não afeta a performance medida pelo Q. Do mesmo modo, a 

FFM afeta positivamente em cerca de 19% e 13% o total e long-term debt, respectivamente. A 

FFM não impacta o cash holding, mas afeta negativamente, em cerca de 5% o cash dividend.  
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Tabela 21 – Efeito da gestão da família fundadora sobre a estrutura de capital e Cash  

                    holding 

          (continua) 
  TOTAL DEBT LONG-TERM DEBT CASH HOLDING 

  
Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Founder Family 

Manageement  

0.1942*** 

 

0.1318*** 

 

-0.0037 

 

(2.71) 

 

(3.45) 

 

(-0.14) 

Cash Flow Rights 
-0.0985 -0.0492 -0.1218 -0.0173 0.0803 -0.0153 

(-0.21) (-1.01) (-0.26) (-0.49) (0.16) (-0.64) 

Wedge 
0.2409 -0.0987* 0.4011 -0.0582 0.2886 -0.0205 

(-0.39) (-1.72) (0.66) (-1.33) (0.43) (-0.62) 

Age 
-0.2582 0.0169 -0.3436 0.0104 -0.5265 -0.0121 

(-0.79) (0.71) (-1.07) (0.61) (-1.57) (-0.98) 

Capex 
0.1018 0.0748** 0.0677 0.0958*** 0.3749 -0.0635*** 

(0.31) (2.35) (0.20) (4.08) (1.06) (-2.87) 

Cash Holding 
0.4785 -0.069 0.4482 0.0306 

  (0.69) (-0.91) (0.63) (0.56) 

  
GovernanceQuality 

0.4784* -0.0138 0.4075 -0.0027 0.3593 0.0364*** 

(1.80) (-0.55) (1.56) (-0.15) (1.24) (3.27) 

Cash Dividend 
-2.4232** 0.0512 -2.0650* 0.0979 -1.7625 0.1964* 

(-2.28) (0.47) (-1.90) (1.23) (-1.25) (1.95) 

Sales Growth 
0.2932 -0.0385* 0.3849** -0.0316** 0.3689 0.0325*** 

(1.48) (-1.70) (1.97) (-2.18) (1.61) (3.34) 

OperationalRisk 
-7.4953*** -0.0232 -7.9469*** 0.0008 -7.3427*** -0.0808 

(-3.55) (-0.23) (-3.67) (0.01) (-2.79) (-1.23) 

Q 
0.0074 0.0088 0.0392 -0.0003 0.0677 0.0120* 

(0.08) (0.78) (0.50) (-0.06) (0.72) (1.82) 

Cash Flow   
-0.1687 -0.0884 -0.2812 0.0154 -0.4109 0.0095 

(-0.22) (-1.19) (-0.38) (0.33) (-0.54) (0.25) 

Size 
0.9506 0.0454*** 0.4913 0.0589*** 0.3256 -0.0095 

(0.68) (3.01) (0.40) (5.31) (0.22) (-1.11) 

Short-term Financial 

Debt     

0.5909 -0.1045** 

    

(0.68) (-2.43) 

TaxShield 
-0.2638 0.1576*** -0.1989 0.1086*** 

  (-1.16) (4.66) (-0.92) (4.22) 

  
OtherLiquidAssets 

    

1.2976** -0.1357*** 

    

(2.43) (-4.05) 

Size
2
 

-0.1107 

 

-0.0779 

 

-0.0587 

 (-1.03) 

 

(-0.82) 

 

(-0.50) 
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  TOTAL DEBT LONG-TERM DEBT CASH HOLDING 

  
Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Selection 

Model 

Outcome 

Model 

Valatility 
0.0263 

 

0.0283* 

 

0.0415** 

 (1.62) 

 

(1.79) 

 

(2.24) 

 
OldFirm 

-0.3759 

 

-0.3528 

 

-0.2834 

 (-1.54) 

 

(-1.40) 

 

(1.02) 

 
Constante 

-1.9132 -0.0871 -0.2231 -0.2441*** -0.2273 0.1884*** 

(-0.42) (-0.77) (-0.06) (-3.17) (-0.05) (2.63) 

Efeito Setor e Tempo  

      Qui-quadrado 557.57 371.59 220.25 

Log pseudolikelihood 328.78 772.54 1048.78 

Lambda -2.571** -3.0833*** 1.108695652 

Se Lamda 0.0373 0.0216 0.0138 

Wald Test Indep. Eqs. 

(chi2) 
4.59** 7.03*** 1.20 

Nº Observações 1568 1568 1568 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nota: ***, **, * indicam significância estatística no nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Estão entre 

parênteses as T-statistics ajustadas por clusterização no nível da firma. 

 

Os resultados dos selection models das Tabelas 16 a 21 sugerem que a aplicação de 

Heckman model é adequado neste estudo para tratar do viés de seleção. De modo geral, as 

estimações dos selection models para controle familiar, gestão familiar e gestão da família 

fundadora têm em comum o fato de a performance ser positivamente selecionada, ou seja, os 

fatores que aumentam a probabilidade da firma ter controle ou gestão familiar apresentam 

uma correlação positiva com a performance corporativa. Entretanto, o viés de seleção, quanto 

às politicas financeiras (estrutura de capital, cash holding e cash dividends), difere quanto à 

condição de controle familiar e entre a natureza da gestão familiar (familiar ou fundadora). 

Esse fato sugere que as políticas financeiras têm importâncias distintas de acordo com a 

natureza de estrutura de controle e/ou gestão familiar. 

Em suma, os resultados reportados dos outcome models nas Tabelas 16 a 21 sugerem 

que o controle e/ou gestão familiar tem um efeito líquido negativo sobre a performance 

corporativa, mas o efeito é heterogêneo sobre as medidas de performance. O controle familiar 

afeta negativamente a medida forward-looking (Q), e a gestão familiar (FM e FMM) afeta 

negativamente a medida backward-looking (ROA). O efeito do controle e/ou gestão familiar 

sobre as políticas financeiras é sensível à natureza do controle e gestão familiar (grau de 
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envolvimento da família). Em suma, os resultados dos testes sugerem que controle/gestão 

familiar por si não é fonte de under ou over performance para companhias brasileiras. Ou 

seja, as evidências empíricas mantêm correspondência com o argumento de Demsetz e Lehn 

(1985), segundo o qual a estrutura de controle e gestão familiar são endogeneamente 

determinadas pela performance corporativa.  

Enquanto o efeito líquido do controle familiar sobre a alavancagem é negativo ou 

insignificante, o efeito líquido da gestão (FM e FFM) é positivo. O controle (FC) e gestão 

familiar (FM) afetam  positivamente o cash holding e o cash dividend. O efeito da FFM sobre 

o cash dividend e cash holding difere dos efeitos de FC e FM.  

Firmas de controle familiar afetam positivamente o cash holding e, negativamente, o 

long-term debt. Além disso, sugerem que tais firmas apresentam um comportamento de 

aversão ao risco financeiro, para preservar o controle (risk-avoiding behavior). Do mesmo 

modo, firmas com gestão familiar afetam  negativamente o cash holding, e, positivamente, o 

total e long-term debt, sugerindo que tal comportamento de aversão é menor quando a firma 

controladora também é a gestora. Firmas com  FC e FM afetam positivamente o cash 

dividend, sugerindo que usam tal política financeira juntamente com a alavancagem para 

reduzir os problemas de free cash flow e disciplinar a firma, mas isso não é suficiente para 

evitar um efeito negativo de FC e FM sobre a performance corporativa. 

Os efeitos líquidos da FFM sobre políticas financeiras diferem significativamente das 

outras duas estruturas de controle e gestão. FFM tem um efeito positivo sobre a long-term e 

total debt. Adicionalmente, a FFM não afeta o cash holding, mas afeta negativamente o cash 

dividend. Esse resultado reforça as evidências prévias de que a gestão da família fundadora 

apresenta um risk-taking behavior em suas políticas financeiras. A contribuição neste estudo 

está em observar esse comportamento por meio de múltiplas políticas financeiras. 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo investigou o efeito do controle e gestão familiar sobre a performance 

corporativa e sobre as políticas financeiras de estrutura de capital, cash holding e cash 

dividend. Usando uma amostra de companhias brasileiras de capital aberto e aplicando 

treatment effect model para lidar com problemas de autoseleção e endogeneidade, 

encontramos que controle e/ou gestão familiar tem um efeito líquido negativo sobre a 

performance corporativa. 



112 

 

Os resultados mostram que o controle e gestão familiar têm um efeito líquido negativo 

sobre a performance corporativa. O efeito da família sobre as políticas financeiras é sensível à 

natureza da relação e envolvimento (controle, gestão familiar ou gestão de família fundadora). 

Firmas de controle familiar têm um efeito positivo sobre o nível de cash holding e negativo 

sobre o nível de long-term debt, o que sugere um comportamento de aversão ao risco 

financeiro (risk-avoiding behavior) para preservar o controle. Do mesmo modo, firmas com 

gestão familiar têm um efeito positivo sobre o nível de cash holding, total e long-term debt, 

sugerindo que tal comportamento de aversão é menor quando a firma controladora também é 

a gestora da firma. Firmas com FC e FM afetam positivamente o cash dividend, sugerindo 

que usam tal política financeira juntamente com a alavancagem para reduzir os problemas de 

free cash flow e disciplinar a firma. Entretanto, os resultados mostram que tais esforços não 

são suficientes para evitar um efeito negativo de FC e FM sobre a performance corporativa. 

Em vista disso, este estudo contribui para a literatura no contexto de mercado 

emergente, em que o efeito da firma familiar sobre a performance e as políticas financeiras 

corporativas permanece largamente inexplorado. Diante disso, podemos afirmar que este é o 

primeiro estudo que considera o efeito do comportamento da família sobre múltiplas políticas 

financeiras. 
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5 COMENTÁRIOS FINAIS 

Os três ensaios desta tese investigam outcomes reais e financeiros de três instituições 

relevantes no contexto de mercados emergentes: regulação da política de dividendos; 

allowance for corporate equity e controle e gestão familiar. O primeiro ensaio apresenta 

evidência de que regulamentação da política de dividendos na China reduziu a 

discricionariedade sobre fundos internos, o que por sua fez reduziu a eficiência do 

investimento corporativo. Este efeito é mais intenso para firmas restritas financeiramente, e 

menos severo para as firmas que mantinham folga financeira durante o período de tratamento.  

Os resultados do primeiro ensaio apresentam contribuições para a literatura de 

finanças corporativas e para políticas públicas ao demonstrar com estratégia empírica inédita 

que: as políticas regulatórias de elevação da proteção a investidores podem apresentar efeitos 

colaterais ao promoter  o comportamento comporativo value-reducing; e que as decisões de 

investimento e sua eficiência não são independentes da política de dividendos e fundos 

internos.  

O segundo ensaio apresenta evidência de que a instituição de juros sobre capital 

próprio no Brasil, diferentemente do que se compreendia, não caracteriza-se como uma 

política de allowance for corporate equity. A conclusão deve-se ao fato dos resultados dos 

testes demonstrarem que o uso de juros sobre capital próprio eleva o viés tributário da dívida 

ao invés de reduzí-lo.  

Os resultados do segundo ensaio apresentam contribuições para a literatura de finanças 

corporativas e políticas públicas ao demonstrar com estratégia empírica inédita que: a 

exigência de distribuição de caixa a acionistas como critério de elegibilidade, assim como a 

existência de preferências tributárias distintas entre acionistas descaracterizam a política 

brasileira como ACE; como firmas ajustam suas políticas de dívida e dividendos de acordo os 

incentivos tributários e estrutura de propriedade; e como a interação entre incentivos 

tributários pode provocar tomada de risco maior ou menor de acordo com a estrutura de 

propriedade e controle. 

O terceiro ensaio  apresenta  resultados do efeito do controle e gestão familiar sobre a 

performance e políticas financeiras. Os resultadam demonstram que a empresa familiar causa 

um comportamento corporativo sistematicamente under performance. Adicionalmente, 

observa-se diferentes efeitos do controle  e gestão familiar sobre as políticas financeiras 

(caixa, dívida e dividendos) o que possível  identificar comportamento mais ou menos risk-

taking, de acordo com o grau de envolvimento com a firma. 
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Os resultados do terceiro ensaio apresentam contribuições para a literatura de finanças 

corporativas e políticas públicas ao demonstrar com estratégia empírica inédita : que as 

variações de estrutura de propriedade familiar tem diferentes efeitos sobre as políticas 

financeiras, o que parece refletir diferentes comportamentos frente ao risco;  relevância de 

políticas públicas de desenvolvimento das instituições e do mercado de capitais para as 

estruturas de propriedade possa ser alocada de tal forma que elimine ou reduza o seu efeito 

under performance, seja por diluição da concentração da propriedade ou por instituição de 

mecanismos de governança mais efetivos.  

De modo geral, os três ensaios apresentam em comum  o fato de:  tratarem de questões 

relevantes para mercados emergentes, e que ainda são sistematicamente negligenciados na 

literatura financeira; apresentam algumas inovações sob o aspecto das estratégias empíricas 

por usarem  metodologias que buscam  tratar problemas de endogeneidade, autoseleção e por 

tentar estabelecer relações de efeito e não somente associação e; busca  identificar outcomes 

financeiros e reais de instituições. 

Fica como sugestão para trabalhos futuros a exploração de questões  negligenciadas 

em mercados emergentes que podem trazer luz a questões já discutidas no contexto de 

mercados desenvolvidos ou que permitam a abertura de novas linhas de pesquisa.  
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APÊNDICE A – DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Esta Tabela apresenta uma descrição detalhada dos procedimentos usados para computar cada 

variável usada na análise. Os dados são obtidos através da Compustat Global e Capital IQ. Todas as 

variáveis contínuas são winsorizadas a 1% e 99% da distribuição e todos os valores estão em renminbis. 

As variáveis são listadas em ordem alfabética. 

         (continua) 

Variável Descrição da Variável 

CAPEX Capext/ativo totalt-1. 

ΔCAPEX Variação trimestral no CAPEX. 

CASH  (Caixa e investimentos financeiros de curto prazo) / ativo total. 

SLACK Variável ranqueadapara cada firm-quarter baseada na média da medida 

ranqueada (percentil) da variável CASH e LEVMKT.  A variável LEVMKT 

é multiplicada por menos um antes do ranking para tornar ambas as 

variáveis crescentes com a folga financeira. 

CF (Lucro líquido + depreciação)/ativo total. 

CFO Fluxo de caixa das operações / vendas. 

EQUITY Patrimônio líquido / ativo total. 

AG Ativo totalt/Ativo totalt-1. No caso de dados trimestrais, ativo totalt/ativo 

totalt-4. 

ISG Mediana setorial do crescimento das vendas. As firmas são classificadas em 

54 indústrias pela Global Industry Classification Standard (GICS). 

SG Vendas líquidast/Vendas líquidast-1. No caso de dados trimestrais, vendas 

líquidast/vendas líquidast-4. 

IE_CAPEX Investimento esperado em projetos de VPL positivo. 

IE_CAPEXA O investimento esperado IE_CAPEXA é computado usando a seguinte 

equação baseada emMcNichols e Stubben (2008): 

                              
Estima-se a equação por corte transversal dentro de cada industry-quarter. O 

valor predito para cada firm-quarter é definido como o investimento 

esperado IE_CAPEXA. As firmas são classificadas em 54 indústrias pela 

Global Industry Classification Standard (GICS). 

IE_CAPEXB O investimento esperado IE_CAPEXB é computado usando a seguinte 

equação baseada em Gomariz e Ballesta (2014): 

                                (              )      
Estima-se a equação por corte transversal dentro de cada industry-quarter. O 

valor predito para cada firm-quarter é definido como o investimento 

esperado IE_CAPEXB. As firmas são classificadas em 54 indústrias pela 

Global Industry Classification Standard (GICS). 

IE_NEW Investimento novo esperado em projetos de VPL positivo. 

IE_NEWA O investimento esperado IE_NEWA é computado usando a seguinte 

equação baseada em McNichols e Stubben (2008): 

                              
Estima-se a equação por corte transversal dentro de cada industry-quarter. O 

valor predito para cada firm-quarter é definido como o investimento 

esperado IE_NEWA. As firmas são classificadas em 54 indústrias pela 

Global Industry Classification Standard (GICS). 

IE_NEWB O investimento esperado IE_NEWB é computado usando a seguinte 

equação baseada em Gomariz e Ballesta (2014): 

                                (              )      
Estima-se a equação por corte transversal dentro de cada industry-quarter. O 

valor predito para cada firm-quarter é definido como o investimento 

esperado IE_NEWB. As firmas são classificadas em 54 indústrias pela 

Global Industry Classification Standard (GICS). 

IMAIN Investimentos para manter ativos existentes, definido pela soma de 

depreciação e amortização. 

INEF Desvio do investimento ótimo, definido como o módulo de IU_CAPEX (ou, 

IU_NEW). 
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         (continuação) 

Variável Descrição da Variável 

INEF_CA Nível de ineficiência do investimento corporativo. Mensurado pelo valor 

absoluto do desvio do investimento observado em relação ao investimento 

esperado, ou seja|               |. 
INEF_CB Nível de ineficiência do investimento corporativo. Mensurado pelo valor 

absoluto do desvio do investimento observado em relação ao investimento 

esperado, ou seja|               |. 
INEF_NA Nível de ineficiência do investimento corporativo. Mensurado pelo valor 

absoluto do desvio do investimento observado em relação ao investimento 

esperado, ou seja|              |. 
INEF_NB Nível de ineficiência do investimento corporativo. Mensurado pelo valor 

absoluto do desvio do investimento observado em relação ao investimento 

esperado, ou seja|              |. 
INEW (I_totalt-I_maint)/ativo totalt-1. 

ITOTAL (Capext-SalePPEt)/ativo totalt-1. 

ΔINEW Variação trimestral no INEW. 

IU_CAPEX Investimento anormal ou inesperado. 

IU_NEW Investimento novo anormal ou inesperado. 

LEVIND Média setorial da alavancagem.As firmas são classificadas em 54 indústrias 

pela Global Industry Classification Standard (GICS). 

LEVMKT Dívida financeira de longo prazo/(dívida financeira de longo prazo + valor 

de mercado das ações). 

LIABILITIES Dívida total / ativo total. 

LOSSES Dummy com valor um para firm-quarter(year) que tiveram lucro líquido 

negativo e valor zero caso contrário. 

MATUR Dívida financeira de curto prazo / dívida financeira total. 

NSG Dummy com valor um para firm-quarter(year) que obteve crescimento 

negativo das vendas entre t e t-4 e valor zero caso contrário. 

NINCOME Lucro líquido/ativo total médio entre t e t-1. 

OPCYCLE (log (recebíveis/vendas)+ (estoques/custo dos produtos vendidos))x90. 

OVER Dummy com valor um para firm-quarter que superinvestiu, e valor zero 

caso subinvestiu. Superinvestimento (subinvestimento) definido quando a 

firm-quarter apresenta IU_CAPEX(ou IU_NEW) maior(menor) do que 

zero.  

OVER_CA Dummy com valor 1 se a firm-quarter é superinvestidora, e 0 caso seja 

subinvestidora. Superinvestidora (subinvestidora) é definida como a firm-

quarter com RESID_CA>0 (RESID_CA<0). 

OVER_CB Dummy com valor 1 se a firm-quarter é superinvestidora, e 0 caso seja 

subinvestidora. Superinvestidora (subinvestidora) é definida como a firm-

quarter com RESID_CB>0 (RESID_CB<0). 

OVER_NA Dummy com valor 1 se a firm-quarter é superinvestidora, e 0 caso seja 

subinvestidora. Superinvestidora (subinvestidora) é definida como a firm-

quarter com RESID_NA>0 (RESID_NA<0). 

OVER_NB Dummy com valor 1 se a firm-quarter é superinvestidora, e 0 caso seja 

subinvestidora. Superinvestidora (subinvestidora) é definida como a firm-

quarter com RESID_NB>0 (RESID_NB<0). 

PAY Dummy com valor um para firm-quarter(year) que pagou dividendos no ano 

e valor zero caso contrário. 

PAYOUT Cash dividend/lucro líquido. 

PAYTA Cash dividend / ativo total. 

PAYTE Cash dividend/patrimônio líquido. 

POST_TREAT Dummy com valor um para firm-quarter (year) do grupo de tratamento 

poster à regulamentação do pagamento de cash dividend . O grupo de 

controle após a regulamentação assume o valor zero. 

POST Dummy com valor um se a firm-quarter(year) encontra-se no período pós-

tratamento(follow-on), e valor 0 caso encontra-se no período pré-

tratamento(Baseline).   
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         (conclusão) 

Variável Descrição da Variável 

Q (ativo total - patrimônio líquido + valor de mercado das ações)/ativo total. 

RESID_CA CAPEX - IE_CAPEXA 

RESID_CB CAPEX - IE_CAPEXB 

RESID_NA INEW - IE_NEWA 

RESID_NB INEW - IE_NEWB 

RESIZEINDEX Variável ranqueada para cada firm-quarter baseada na média da medida 

ranqueada (percentil) da variável SIZE e RETE.    

RETA Lucro retido / ativo total. 

RETE Lucro retido / patrimônio líquido. 

SALEPPE Vendas de ativos fixos, intangíveis e outros ativos de longo prazo. 

SDCFO Desvio-padrão do fluxo de caixa das operações entre t e t-5. 

SDINVEST Desvio-padrão do capex entre t e t-5. 

SDSALES Desvio-padrão das vendas entre t e t-5. 

SIZE Logaritmo natural do ativo total. 

SIZESTOCK Logaritmo natural do valor de mercado das ações. 

TANG Ativo imobilizado / ativo total. 

TLTD Dívida financeira de longo prazo total / ativo total. 

TREATMENT Dummy com valor um para firm-quarter(year) que teve um payout inferior a 

0.2 em todos os anos entre t e t-4,  e valor zero  firm-quarter(year) que teve 

um payout superior a 0.3 em todos os anos entre t e t-4 (grupo de controle). 

WK (ativo circulante-passivo circulante)/ativo total. 

WWINDEX Seguindo Whited e Wu (2006) e Henessy e Whited (2007), o WW Index é 

calculadousando o seguinte modelo: 

           (           )  (            )  (      
      )+(             )  (           )  (           ) 
Onde           captura o nível de restrição financeira da firma i no 

período t. Quando t é ano a variável       é dividia por quatro, pois o modelo 

foi construído com dados trimestrais. 

WWINDEXP Variável WWINDEX ranqueada em percentil para cada firm-quarter . 

ZCHINASCORE O ZChinaScore é calculado usando o seguinte modelo baseado em Altman, 

Zhang e Yen (2007):  

          (                    )  (           )
 (          )  (            ) 

Em que     captura o risco de financial distress da companhia Chinesa i no 

período t. Quando t é trimestre a variável        é multiplicada por quatro, 

pois o modelo ZChinaScore foi construído com dados anuais. 
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APÊNDICE B – TRAJETÓRIA PARALELA EM BASELINE: P-VALUES DE 

DIFERENÇAS DE MÉDIAS TRIMESTRAIS DE VARIÁVEIS DE RESULTADO 

PARA AMOSTRAS PAREADAS E NÃO PAREADAS 

(continua) 

 

Unmatched Matched Unmatched Matched Unmatched Matched Unmatched Matched 

  T≠C T≠C T≠C T≠C T≠C T≠C T≠C T≠C 

  CAPEX LNEW ΔCAPEX ΔLNEW 

t-16 0.821 0.852 0.433 0.950 

    t-15 0.296 0.559 0.802 0.757 0.247 0.410 0.751 0.410 

t-14 0.229 0.266 0.455 0.280 0.421 0.398 0.029 0.398 

t-13 0.364 0.997 0.822 0.917 0.100 0.315 0.765 0.315 

t-12 0.021 0.229 0.114 0.269 0.146 0.056 0.179 0.056 

t-11 0.393 0.866 0.896 0.672 0.524 0.803 0.011 0.803 

t-10 0.370 0.810 0.765 0.603 0.747 0.753 0.056 0.753 

t-9 0.498 0.674 0.714 0.396 0.133 0.343 0.416 0.343 

t-8 0.788 0.612 0.628 0.441 0.334 0.159 0.213 0.159 

t-7 0.437 0.899 0.683 0.703 0.276 0.716 0.970 0.716 

t-6 0.304 0.561 0.559 0.560 0.675 0.962 0.043 0.962 

t-5 0.142 0.819 0.370 0.802 0.040 0.966 0.050 0.966 

t-4 0.036 0.452 0.231 0.663 0.089 0.466 0.006 0.466 

t-3 0.518 0.770 0.893 0.603 0.285 0.903 0.654 0.903 

t-2 0.956 0.632 0.550 0.485 0.211 0.111 0.134 0.111 

t-1 0.171 0.232 0.413 0.457 0.956 0.741 0.926 0.741 

 

INEF_CA INEF_CB INEF_NA INEF_NB 

t-16 0.372 0.310 0.463 0.443 0.411 0.402 0.487 0.395 

t-15 0.600 0.832 0.201 0.280 0.635 0.463 0.152 0.199 

t-14 0.435 0.745 0.439 0.495 0.567 0.633 0.453 0.505 

t-13 0.508 0.246 0.768 0.861 0.990 0.322 0.924 0.746 

t-12 0.073 0.224 0.082 0.212 0.296 0.360 0.246 0.256 

t-11 0.943 0.676 0.604 0.844 0.768 0.686 0.236 0.749 

t-10 0.705 0.892 0.703 0.390 0.654 0.983 0.866 0.748 

t-9 0.347 0.257 0.357 0.165 0.347 0.294 0.301 0.190 

t-8 0.220 0.200 0.431 0.314 0.199 0.212 0.392 0.197 

t-7 0.029 0.568 0.179 0.943 0.019 0.693 0.160 0.514 

t-6 0.289 0.919 0.192 0.821 0.279 0.678 0.314 0.753 

t-5 0.302 0.773 0.451 0.935 0.229 0.788 0.501 0.976 

t-4 0.299 0.917 0.948 0.923 0.148 0.848 0.498 0.744 

t-3 0.491 0.955 0.640 0.725 0.506 0.707 0.511 0.949 

t-2 0.941 0.433 0.535 0.133 0.462 0.637 0.900 0.296 

t-1 0.907 0.489 0.903 0.791 0.939 0.469 0.670 0.523 

  RESID_CA RESID_CB RESID_CA RESID_CB 

t-16 0.175 0.169 0.548 0.797 0.153 0.196 0.848 0.555 

t-15 0.947 0.621 0.928 0.545 0.797 0.622 0.700 0.599 

t-14 0.960 0.088 0.760 0.100 0.881 0.105 0.822 0.124 

t-13 0.322 0.231 0.984 0.397 0.180 0.203 0.648 0.403 

t-12 0.498 0.745 0.171 0.832 0.603 0.954 0.372 0.783 

t-11 0.977 0.476 0.391 0.950 0.747 0.499 0.846 0.904 

t-10 0.544 0.266 0.957 0.724 0.430 0.203 0.646 0.570 

t-9 0.529 0.140 0.876 0.611 0.492 0.088 0.766 0.389 

t-8 0.290 0.254 0.896 0.574 0.219 0.200 0.664 0.545 

t-7 0.395 0.512 0.985 0.850 0.416 0.521 0.938 0.711 

t-6 0.406 0.705 0.998 0.822 0.419 0.815 0.980 0.696 
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Unmatched Matched Unmatched Matched Unmatched Matched Unmatched Matched 

  T≠C T≠C T≠C T≠C T≠C T≠C T≠C T≠C 

t-5 0.701 0.435 0.547 0.869 0.950 0.550 0.675 0.995 

t-4 0.398 0.573 0.200 0.658 0.614 0.707 0.375 0.706 

t-3 0.793 0.666 0.747 0.812 0.888 0.705 0.766 0.748 

t-2 0.253 0.400 0.499 0.577 0.208 0.402 0.327 0.566 

t-1 0.370 0.185 0.472 0.271 0.378 0.325 0.633 0.437 
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APÊNDICE C - BALANCING TEST PARA AMOSTRA PAREADA E NÃO PAREADA 

EM BASELINE: P-VALUES DE TESTE DE DIFERENÇAS DE MÉDIAS 

TRIMESTRAIS DE VARIÁVEIS DE CONTROLE E MODERAÇÃO 

VARIÁVEIS     t-16 t-15 t-14 t-13 t-12 t-11 t-10 t-9 t-8 t-7 t-6 t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 

Q 
U  T≠C 0.83 1.00 0.70 0.99 0.88 0.77 0.69 0.53 0.66 0.46 0.34 0.47 0.48 0.31 0.26 0.18 

M  T≠C 0.87 0.91 0.67 0.98 0.96 0.74 0.97 0.99 0.90 1.00 0.91 0.77 0.97 0.92 0.83 0.44 

SIZE 
U  T≠C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

M  T≠C 0.99 0.94 0.98 0.97 0.98 0.92 0.94 0.94 0.91 0.86 0.85 0.83 0.82 0.79 0.78 0.80 

SDCFO 
U  T≠C 0.47 0.37 0.22 0.05 0.01 0.01 0.03 0.05 0.01 0.04 0.03 0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 

M  T≠C 0.19 0.28 0.27 0.85 0.69 0.69 0.91 0.81 1.00 0.64 0.83 0.99 0.60 0.57 0.75 0.96 

SDSALES 
U  T≠C 0.58 0.80 0.44 0.22 0.02 0.05 0.06 0.09 0.05 0.02 0.03 0.05 0.05 0.08 0.25 0.31 

M  T≠C 0.88 0.80 0.73 0.62 0.21 0.34 0.34 0.27 0.39 0.31 0.45 0.27 0.36 0.55 0.99 0.69 

SDINVEST 
U  T≠C 0.60 0.78 0.93 0.42 0.35 1.00 0.29 0.34 0.21 0.17 0.59 0.84 0.92 0.77 0.68 0.71 

M  T≠C 0.19 0.98 0.44 0.81 0.80 0.78 0.75 0.75 0.16 0.35 0.80 0.80 0.95 0.71 0.53 0.94 

ZCHINA 

SCORE 

U  T≠C 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.06 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 

M  T≠C 0.39 0.90 0.20 0.35 0.41 0.46 0.63 0.44 0.51 0.75 0.99 0.46 0.95 0.79 0.78 0.85 

TANG 
U  T≠C 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 

M  T≠C 0.27 0.30 0.37 0.33 0.21 0.22 0.24 0.40 0.35 0.31 0.30 0.30 0.26 0.25 0.28 0.29 

LEVMKT 
U  T≠C 0.06 0.22 0.48 0.27 0.21 0.23 0.14 0.20 0.19 0.10 0.16 0.18 0.16 0.17 0.24 0.22 

M  T≠C 0.21 0.56 0.67 0.64 0.57 0.66 0.53 0.61 0.60 0.48 0.68 0.73 0.73 0.94 0.75 0.79 

LEVIND 
U  T≠C 0.10 0.07 0.10 0.06 0.14 0.06 0.05 0.06 0.09 0.11 0.07 0.04 0.04 0.10 0.08 0.08 

M  T≠C 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.04 0.02 0.03 

CFO 
U  T≠C 0.00 0.03 0.02 0.07 0.03 0.08 0.00 0.40 0.21 0.34 0.00 0.36 0.19 0.18 0.12 0.25 

M  T≠C 0.08 0.10 0.03 0.08 0.94 0.39 0.05 0.91 0.26 0.62 0.21 0.80 0.57 0.44 0.64 0.07 

OPCYCLE 
U  T≠C 0.18 0.28 0.18 0.43 0.22 0.25 0.21 0.40 0.38 0.41 0.30 0.77 0.38 0.49 0.29 0.28 

M  T≠C 0.52 0.99 0.99 0.38 0.83 0.44 0.42 0.47 0.69 0.40 0.59 0.32 0.92 0.58 0.61 0.38 

RETE 
U  T≠C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 

M  T≠C 0.21 0.82 0.43 0.41 0.35 0.50 0.39 0.51 0.55 0.84 0.84 0.81 0.91 0.90 0.85 0.88 

CASH 
U  T≠C 0.05 0.09 0.11 0.16 0.07 0.10 0.08 0.05 0.03 0.11 0.04 0.09 0.02 0.07 0.11 0.23 

M  T≠C 0.31 0.22 0.14 0.16 0.30 0.51 0.61 0.22 0.17 0.43 0.26 0.23 0.31 0.28 0.49 0.39 

MATUR 
U  T≠C 0.00 0.02 0.01 0.18 0.05 0.03 0.04 0.11 0.06 0.09 0.14 0.13 0.11 0.18 0.14 0.09 

M  T≠C 0.11 0.19 0.08 0.29 0.15 0.15 0.25 0.26 0.25 0.48 0.43 0.42 0.41 0.63 0.40 0.44 

WWINDEX 
U  T≠C 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.02 0.06 0.10 0.08 0.32 0.32 0.38 0.28 0.27 0.18 0.21 

M  T≠C 0.44 0.14 0.23 0.09 0.03 0.25 0.24 0.13 0.27 0.42 0.17 0.14 0.40 0.22 0.27 0.15 

SLACK 
U  T≠C 0.62 0.92 0.69 0.97 0.74 0.91 0.79 0.90 0.63 0.98 0.69 0.64 0.56 0.88 0.75 0.90 

M  T≠C 0.95 0.98 0.78 0.63 0.94 0.99 0.91 0.71 0.60 0.81 0.78 0.69 0.76 0.69 0.87 0.87 

Nota: Unmatched (U) e Matched (M). 
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APÊNDICE D – DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Variavéis Definição 

Financial Debt-to-Assets Dívida financeira total / ativo total.  

Financial Debt-to-Capital 
Dívida financeira total / capital. Capital é definido como 

equity + dívida financeira total. 

IOE Juros sobre capital próprio / ativo total. 

IOE normalized 

Juros sobre capital próprio / ativo total. (IOE) a medida é 

normalizada para variar entre 0 (inexistência de 

tratamento) e 100 (nível máximo de tratamento 

observado).  

CAPEX Gastos com capital fixo / ativo total.  

Cash flow (Lucro liquido + depreciação)/ativo total.  

Cash holding Caixa e investimentos financeiros de curto prazo / ativo total.  

Control rights 
Percentual de ações com direito ao voto mantido pelo 

acionista controlador.  

Deductible IOE 

Juros sobre capital próprio dedutíveis / ativo total. Juros 

sobre capital próprio dedutíveis é produto da diferença 

entre equity e reserva de reavaliação do ano anterior pela 

Taxa de Juros de Longo Prazo, limitado a 50% do lucro 

liquido ou lucro retido do ano anterior, o que for maior.  

Dividend Cash dividend / ativo total.  

Dividend normalized 

Cash dividend / ativo total. (Dividend) normalizado para 

variar entre 0 (inexistência de tratamento) e 100 (nível 

máximo de tratamento observado). 

Dividends dummy 
Variável dummy que toma o valor 1 se a firma paga 

dividendos, e 0 caso contrário.  

Financial uncontraint 

dummy 

Variável dummy que toma o valor 1 se a firma não 

financeiramente restrita, e 0 caso contrário. Firmas com 

ADR são consideradas financeiramente irrestritas.  

Firm dummy 
Variável dummy que toma o valor 1 se o acionista 

controlador é uma firma, e 0 caso contrário.  
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Funds dummy 

Variável dummy qie toma o valor 1 se um fundo de 

investimento é proprietário de 5% ou mais das ações com 

direito ao voto, e 0 caso contrário.  

Governance quality 

dummy 

Variável dummy que toma o valor de 1 se a firma é 

listada em um dos três níveis diferenciados de 

governanca corporativa da BM&Fbovespa, e 0 caso 

contrário. 

Individual dummy 
Variável dummy que toma o valor 1 se o acionista 

controlador é um individuo, e 0 caso contrário.  

IOE dummy 
Variável dummy que toma o valor 1 se a firma paga juros 

sobre capital próprio, e 0 caso contrário.  

Market-to-book 

Valor de mercado dos ativos / ativo total. O valor de 

mercado dos ativos é definido como ativo total menos 

book equity mais valor de mercado do equity.  

Payout ratio Cash dividend / receita líquida. 

Pyramid Control 

Variável dummy que toma o valor 1 se controlador 

último usa estrutura piramidal de controle, 0 caso 

contrário.  

Size Logarítimo natural do ativo total.  

Tax shield 
((lucro antes juros e impostos)-(impostos/0.34))/receita 

líquida  

 

 

 


