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RESUMO 

 

A gestão do capital de giro é um assunto de grande relevância para os gestores financeiros que 

devotam grande parte de seu tempo e esforço para buscar um nível ótimo entre seus 

componentes, de modo a contribuir para a maximização do valor da empresa (Lamberson, 

1995; Appuhami, 2008; Martin e Morgan in Kim e Srinivasan, 1991). As empresas são 

capazes de reduzir seus custos financeiros e/ou aumentar seus fundos disponíveis para 

investimentos por meio da otimização de seus ativos e passivos circulantes. A decisão do 

nível ótimo de capital de giro envolve um equilíbrio complexo entre risco e retorno, entre 

liquidez e rentabilidade, constituindo um desafio diário para os gestores das empresas. 

Decisões inadequadas de capital de giro podem levar a empresa à insolvência, enquanto que 

um investimento excessivo nos ativos circulantes implica em fundos que não geram valor ao 

acionista. Apesar disso, o tema ainda é pouco explorado pela literatura acadêmica. Os 

resultados dos estudos existentes não convergem em um consenso sobre a influência da 

eficiência da gestão do capital de giro na melhoria da lucratividade. Da mesma forma, pouco 

se sabe sobre os fatores que influenciam a gestão corporativa do capital de giro. O presente 

estudo busca explorar a gestão do capital de giro sob duas abordagens: seu impacto sobre a 

rentabilidade da empresas e seus determinantes. Os resultados do primeiro problema de 

pesquisa indicaram que a gestão do capital de giro, medida pelo ciclo de conversão de caixa, 

afeta a rentabilidade bruta e operacional da empresa de forma negativa, sugerindo que as 

empresas podem aumentar sua rentabilidade, trabalhando com níveis mais reduzidos de 

capital de giro. A análise dos resultados do segundo problema de pesquisa indicou o nível de 

endividamento, o tamanho e o crescimento da empresa como fatores determinantes na gestão 

do capital de giro. A relação negativa com endividamento corrobora com a Pecking Order 

Theory, que defende que empresas endividadas buscam trabalhar com níveis reduzidos de 

ativos circulantes para evitar novas emissões de títulos de dívidas e ações. A variável fluxo de 

caixa livre também apresentou relação negativa e significante com a gestão de capital de giro, 

sugerindo que empresas que apresentam maior rentabilidade antes da depreciação e após 

pagamento de impostos, juros e dividendos apresentam níveis menores de capital de giro.  

 

Palavras-chave: Capital de giro, rentabilidade, determinantes, painel de dados 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Working capital management is a relevant subject for financial managers who invest a 

significant amount of time and effort seeking an ideal balance level of its components, in 

order to create value for the company (Lamberson, 1995; Appuhami, 2008; Martin e Morgan 

in Kim e Srinivasan, 1991). Companies are able to reduce financing costs and/or increase the 

available funds for investments by optimizing current assets and liabilities. To reach the 

optimum level decision, there are a number of complex tradeoffs that have to be considered, 

such as risk and return, liquidity and profitability, turning daily business questions into 

challenging decisions for firm’s managers. Inadequate decisions over working capital 

components may lead to insolvency; while overinvestment decisions implies in zero or 

negative net present value. Although is crucial for the financial strategy of the organization, 

working capital management is a subject under explored by the academic literature. Current 

research results did not converge to a common sense about the influence of working capital 

management efficiency over the profitability. In the same way, there are few available studies 

about the determinants of working capital management. The proposal of this present study is 

to explore management working capital regarding two approaches: its impact on firm’s 

profitability and its determinants. The results of the first research problem showed that the 

working capital management, measured by cash conversion cycle, affects negatively the gross 

and operational profitability, suggesting that companies can increase profitability by 

reducing the level of working capital. The analysis of the second research problem results 

showed the debt level, size and growth rate as determinants of working capital management. 

The negative relation with debt level is consistent with the Pecking Order Theory, suggesting 

that leveraged companies aim to work with low level of current assets, to avoid issuing new 

debt securities and equity securities. The variable free cash flow also showed a negative and 

significant relation with working capital management, indicating that companies with higher 

profitability before depreciation and after taxes, interests and dividends present lower volume 

of working capital. 

 

 

Key-words: Working capital management, profitability, determinants, panel data 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tradicionalmente, grande parte da atenção da literatura de finanças corporativas tem dedicado 

mais atenção às decisões de investimentos e financiamento de longo prazo. Entretanto, apesar 

de os investimentos que as empresas realizam em ativos de curto prazo e os recursos 

utilizados com maturidade menor que um ano, representarem uma parcela significativa do 

balanço das empresas (Garcia-Teruael e Martinez-Solano, 2007; Assaf Neto e Silva, 2002), a 

gestão do capital de giro ainda apresenta um escopo limitado nas pesquisas acadêmicas. 

Quando investigado, uma parte das pesquisas se restringe ao estudo de seus principais 

componentes de forma isolada – contas a receber, estoques e contas a pagar - e de problemas 

envolvendo a gestão do capital de giro (Filbeck, 2007; Hill, Kelly e Highfield, 2009). Uma 

revisão da literatura disponível revela que existem poucos estudos e evidências sobre as 

conseqüências da gestão do capital de giro para a rentabilidade da empresa, assim como sobre 

os fatores que influenciam a gestão corporativa do seu capital de giro. 

No contexto atual de imprevisibilidade e mudanças rápidas, uma gestão eficiente de capital de 

giro pode ser vista como peça chave na melhoria do desempenho da empresa, estimulando seu 

crescimento e reduzindo o risco (Deloof, 2003; Afza e Nazir, 2007). Desta forma, as decisões 

de gerenciamento de capital de giro ganham destaque nas organizações por afetarem 

diretamente a liquidez e a rentabilidade e, conseqüentemente, o valor da operação (Appuhami, 

2008; Shin e Soenen, 1998). As empresas podem reduzir seus custos de financiamento e 

aumentar os fundos disponíveis para investimentos em projetos por meio da redução do 

montante preso nos ativos circulantes. Uma gestão ineficiente do capital de giro pode resultar 

em investimento em demasia dos recursos da empresa, reduzindo sua rentabilidade; enquanto 

que quantidade insuficiente de capital de giro, pode impactar em dificuldades financeiras, 

colocando a empresa em risco. Nesse contexto, a gestão do capital de giro tem como objetivo 
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garantir a continuidade dos negócios, ao mesmo tempo em que procura contribuir 

positivamente para o valor da empresa, envolvendo a análise de decisões de curto prazo 

voltadas para a liquidez com impacto sobre a rentabilidade (Sato, 2007).  

Na prática, os gestores financeiros investem grande parte de seu tempo e esforço buscando 

administrar os volumes de ativo e passivo circulante para alcançar os níveis ótimos de capital 

de giro que maximizem o valor da empresa (Lamberson, 1995, Appuhami, 2008). Entretanto, 

a falta de entendimento sobre seu impacto na rentabilidade da empresa, a falta de clareza 

sobre os fatores determinantes do nível de capital de giro e a falta de habilidade dos gestores 

de planejar e controlar de modo apropriado seus componentes, podem resultar em insolvência 

e comprometimento da sobrevivência da organização (Appuhami, 2008). Segundo Smith 

(1973), a falência de um grande número de negócios pode ser atribuída à má gestão do capital 

de giro. No Brasil, um estudo com 14.181 micro e pequenas empresas brasileiras, realizado 

pelo instituto de pesquisa Vox Popoli e solicitado pelo SEBRAE no período de 2003 a 2005, 

aponta a falta de capital de giro como o segundo motivo para o fechamento da empresa nos 

três primeiros anos de vida (37%), precedido pela elevada carga tributária (43%).  Logo, 

pode-se inferir que o sucesso do negócio dependente gravemente da habilidade dos executivos 

financeiros de gerenciar o nível de estoques, contas a receber e contas a pagar da empresa 

(Filbeck e Krueger, 2005).  

De uma forma geral, a gestão do capital de giro envolve a determinação de uma política que 

reflita o nível desejado de ativo circulante que suportara a operação da empresa e como este 

ativo circulante será financiado; além da administração diária de seus componentes para se 

adequarem esta política (Brigham e Ehrhardt, 2002).  

A literatura tradicional divide as políticas de capital de giro em duas estratégias distintas: 

conservadora e agressiva (Brigham e Ehrhardt, 2002; Gitman, 1997; Ross, Westerfield e 

Jaffe, 2007). Uma política de capital de giro agressiva está associada com alto retorno 
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esperado e alto risco esperado enquanto que uma política de capital de giro conservadora está 

relacionada com baixo risco e baixo retorno. De maneira geral, estas políticas se diferem com 

relação à quantidade de ativo circulante investido para suportar um dado nível de vendas 

(Brigham e Ehrhardt, 2002). A decisão estratégica da empresa por um nível conservador ou 

agressivo de capital de giro deveria passar necessariamente pelo entendimento de sua relação 

com a criação de valor ao acionista. Podem existir vários fatores internos e externos que 

induzem a empresa a decidir o nível ótimo de ativo circulante e passivo circulante. Dentre 

estes fatores podemos observar a influência das decisões corporativas de financiamento. Uma 

das teorias relevantes que exploram as decisões da estrutura de capital é Teoria da Hierarquia 

das Fontes (Pecking Order Theory) de Myers e Majluf (1984). Segundo esta teoria, as 

empresas têm a tendência de consumir suas folgas financeiras antes de se endividarem ou 

emitirem novas ações. Esta folga financeira também pode ser definida como excesso de 

liquidez (Stowe; Kim e Srinivasan, 1991), encontrada sob forma de ativos circulantes, 

requisições ou opções de ativos circulantes, acima das necessidades para a operação normal 

da empresa (Ang; Kim e Srinivasan, 1991), além de uma capacidade ociosa de endividamento 

(McMahon, 2006). Em uma situação de necessidade de dinheiro para investimento, os 

gestores poderiam rapidamente se desfazer destes ativos líquidos, adotando uma política mais 

agressiva de capital de giro. Desta forma, esta decisão pode impactar diretamente os 

componentes do capital de giro, pressionando ou adotando políticas mais agressivas de seus 

componentes. 

Outro fator que pode influenciar a decisão do nível de capital de giro da empresa pode estar 

relacionado com o conflito de interesses entre gerentes e acionistas (problema de agência). 

Em empresas com nível mais baixo de monitoramento e poucos instrumentos de disciplina 

das ações da gerência, os gestores podem incorrer em investimentos de valor presente líquido 

negativo ou podem deixar de investir em projetos com valor presente líquido positivo. Outra 
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fonte de problema de agência é a presença de fluxo de caixa livre em excesso, definido por 

Jensen (1986) como o fluxo de caixa em excesso ao investimento requerido para financiar 

projetos de valor presente líquido positivo. Segundo o autor, em um contexto de fluxo de 

caixa livre substancial, é provável que os gestores invistam em projetos de valor presente 

líquido negativo, intensificando o conflito de interesses entre acionistas e gestores. Alguns 

destes projetos e atividades podem favorecer os interesses pessoais dos gestores como 

benefícios pecuniários e recompensas pessoais (Chung et al, 2005). Em outros casos, os 

gestores poderiam evitar a necessidade de análise cuidadosa das decisões de investimento, 

adotando uma política de capital de giro mais flexível, como por exemplo, a manutenção de 

estoques e concessão de crédito além da necessidade do negócio. 

A discussão sobre qual é o nível adequado de capital de giro não é um tema simples e tem 

sido pouco investigado pela academia. Brealey e al. (2008) citam este tema como um dos 10 

problemas não resolvidos sobre finanças. A maioria dos estudos empíricos que envolvem a 

gestão do capital de giro como um todo e, não o aprofundamento de seus componentes de 

forma isolada, buscam entender sua relação com a rentabilidade da empresa, por meio de 

análise do impacto do tipo de política de capital de giro na criação de valor ao acionista. 

Entretanto, os resultados destes estudos não trazem um consenso, mostrando evidências 

significativas de relações positivas, negativas e ausência de relação linear entre as variáveis. 

Por sua vez, poucos são os estudos que investigaram os determinantes da gestão do capital de 

giro, além do fato de terem sido utilizados como amostra diversos países com realidades 

econômicas distintas. 

Desta forma, este estudo buscou explorar a gestão do capital de giro sob duas perspectivas: 

seu impacto sobre a rentabilidade da empresas e seus determinantes, focalizando em seus 

principais componentes relacionados à operação da empresa: estoques, contas a receber e 

contas a pagar. As hipóteses de pesquisa sobre os determinantes da gestão do capital de giro 
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foram desenvolvidas utilizando como fundamento pesquisas atuais e teorias tradicionais de 

finanças – Pecking Order Theory (Myers e Majluf, 1984) e Teoria da Agência (Jensen e 

Meckling, 1976; Jensen, 1984).  

 

1.1. Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa se propôs a atingir dois objetivos gerais: (1) investigar o impacto da gestão do 

capital de giro na rentabilidade das empresas; e, (2) investigar os fatores que influenciam a 

gestão do capital de giro corporativa. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

I. Investigar a literatura existente sobre gestão do capital de giro sob a perspectiva 

recente. 

II. Ampliar a visão sobre o impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade da 

empresa e de seus determinantes utilizando como amostra a realidade brasileira. 

III. Comparar os resultados obtidos neste estudo com os trabalhos realizados 

anteriormente. 

 

1.3. Justificativa do Estudo 

 

Brealey, Myers e Allen (2008) afirmam que ainda existe pouco conhecimento sobre o valor e 

o nível de liquidez da empresa, representado pelos ativos circulantes da empresa, incluindo 

este tema como um dos 10 problemas não resolvidos em finanças. Para os autores, é errado 

ignorar o ganho de liquidez e dizer que o custo das possibilidades em dinheiro tem valor 
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presente líquido negativo. Por outro lado, sabe-se que o valor marginal da liquidez decresce 

com o aumento do volume de caixa disponível, mas não se sabe qual o nível de liquidez 

suficiente para maximizar o valor da empresa. 

Este cenário pode ser agravado quando for levada em consideração a existência de decisões 

ineficientes na gestão do capital de giro, contrárias aos interesses dos acionistas, provenientes 

de conflitos de agência, que geram valor presente líquido negativo ou que deixam de gerar 

valor presente positivo.  

Desta forma, estudos que possam investigar a gestão do capital de giro são relevantes para 

contribuir para o conhecimento das finanças corporativas e para a tomada de decisões mais 

eficientes nas empresas. 

Dentro dos temas estudados sobre a gestão do capital de giro, existe uma literatura escassa 

sobre os determinantes da gestão do capital de giro, tendo sido este o propósito inicial deste 

estudo. Entretanto, não faria sentido deixar de lado seu impacto sobre a rentabilidade da 

empresa, uma vez que não existe um consenso na literatura atual. Desta forma, este estudo 

teve o propósito de contribuir para esta brecha acadêmica reconhecida das finanças 

corporativas, investigando estas duas perspectivas. 

 

1.4. Estrutura do trabalho 

 

O estudo foi organizado em cinco capítulos. O capítulo 1 contém a introdução do estudo, 

tendo como seções a definição do problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos 

e a justificativa do estudo. O capítulo 2 conta com uma revisão da literatura existente, dividida 

em quatro seções: o conceito gestão do capital de giro, suas origens, o referencial de pesquisas 

que exploraram sua relação com a rentabilidade; e, a revisão teórica de pesquisas que 

estudaram seus determinantes. No mesmo capítulo foram incluídas as hipóteses de pesquisas. 
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O capítulo 3 apresenta a metodologia de pesquisa, com a definição da amostra, descrição da 

técnica econométrica utilizada, operacionalização das variáveis e os modelos empíricos 

utilizados. No capítulo 4, são discutidos os resultados à luz do referencial teórico, separados 

pelos dois problemas de pesquisa. O capítulo 5 é composto pelas considerações finais que 

reúnem as conclusões do estudo, limitações e proposições para pesquisas futuras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. A gestão do capital de giro 

 

Segundo Benarek (in Kim e Srinivasan, 1988), a gestão do capital de giro é o gerenciamento 

dos ativos circulantes – contas a receber, estoques, caixa e títulos negociáveis de curto prazo - 

e passivos circulantes - fornecedores e outras contas a pagar de curto prazo - com o propósito 

de atingir os objetivos da empresa. Para o autor, esta função é vital para o sucesso da empresa 

e especialmente para sua sobrevivência, sendo desempenhada na criação de empresas, na 

administração de oportunidades de investimento (orçamento de capital), no gerenciamento de 

projetos contínuos, e em reestruturações ou liquidações. Para Matias (2007 p. 200), a gestão 

do capital de giro resume-se “em identificar o padrão de fluxos de caixa (ciclos de caixa) da 

organização e gerir todos os seus componentes (disponibilidades, contas a receber, estoques, 

fornecedores, contas operacionais a pagar), de forma que se encontre um nível adequado para 

cada um deles”. Seu objetivo é encontrar um equilíbrio entre a liquidez e a rentabilidade da 

empresa, de modo a agregar valor ao negócio. Para Assaf Neto e Silva (2002 p.15), a gestão 

do capital de giro diz respeito ao “nível adequado de estoques que a empresa deve manter, 

seus investimentos em créditos a clientes, critérios de gerenciamento do caixa e a estrutura 

dos passivos correntes, de forma consistente com os objetivos enunciados pela empresa e 

tendo por base a manutenção de um determinado nível de rentabilidade e liquidez”. 

O modo como o capital de giro é gerenciado pode influenciar o nível de rentabilidade e 

liquidez da empresa (Assaf Neto e Silva, 2002; Shin e Soenen, 1998). Decisões que tendem a 

maximizar a rentabilidade não necessariamente maximizam as chances de uma liquidez 

adequada e, por outro lado, concentrar esforços somente na liquidez tende a reduzir a 

rentabilidade potencial da empresa (Shin e Soenen, 1998). Desta forma, o processo decisório 
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relacionado ao capital de giro está inserido em um dilema risco e retorno cuja conciliação se 

depara com objetivos conflitantes. 

Segundo Assaf Neto e Silva (2002), quanto maior o montante de recursos aplicados em ativos 

correntes, independente do volume de atividade da empresa, menor tende a ser a rentabilidade 

oferecida pelo investimento e, em contrapartida, menos arriscada se apresenta a política de 

capital de giro adotada. Neste cenário, um excesso de ativos circulantes acima da necessidade 

da operação da empresa, pode implicar em retornos inferiores àqueles oferecidos por uma 

estrutura financeira de menor liquidez. De maneira inversa, um nível menor de capital de giro 

líquido, ao mesmo tempo em que eleva seu risco de insolvência por reduzir sua margem de 

segurança, pode contribuir positivamente para a rentabilidade da empresa ao restringir o 

investimento em ativos com rentabilidade reduzida. 

Assim sendo, a gestão do capital de giro deve encontrar um equilíbrio adequado entre a 

liquidez e rentabilidade; e, entre risco e retorno de modo a permitir um funcionamento 

eficiente das operações normais da empresa e a criação de valor ao acionista. 

 

2.2. Origens  

 

Examinando as origens do conceito de gestão do capital de giro, mais precisamente o período 

pré-1920, Benarek (in Kim e Srinivasan, 1988) observou que este tema ganhou destaque com 

o nascimento do processo de planejamento financeiro, envolto na preocupação de se prever a 

entrada e saída de caixa de curto prazo da empresa. Em seguida, com o desenvolvimento da 

função financeira corporativa, foram criadas ferramentas de alocação de recursos e tomada de 

decisão sobre os componentes do capital de giro. Mais tarde, os demonstrativos financeiros 

formais começaram a dar mais destaque para o capital de giro. Relatórios de auditorias 

externas começaram a comentar as adequações de reservas em contas a receber, qualidade de 
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estoques e adequação de capital de giro, além de utilizar indicadores financeiros de liquidez 

para interpretar tendências a fraudes. Embora os conceitos de liquidez e capital de giro 

começaram a ganhar força nesta época, faltavam elementos de disciplina na sua gestão. Ainda 

não existiam conceitos bem definidos ou princípios aceitos ou publicações sistemáticas de 

conhecimento. Neste momento, algumas empresas começaram a trocar experiências de 

crédito para melhorar suas decisões, culminando com o nascimento, em 1841, da primeira 

agência de crédito. 

O período de transição, entre 1920 e 1969, foi marcado pela ampla aceitação dos indicadores 

financeiros, que investigavam o capital de giro por meio do índice de liquidez seca e corrente, 

giro de contas a receber e estoques, expansão dos trabalhos em finanças e economia e 

desenvolvimento discreto em pesquisas operacionais. Keynes (1964) devotou grande atenção 

ao papel da liquidez no funcionamento da economia e investigou os motivos para guardar 

reservas em caixa.  

O desenvolvimento da pesquisa operacional encorajou o estudo de políticas de estoques e 

modelos de planejamento de produção. Após a segunda-guerra mundial, Charnes, Cooper e 

Miller (1959) foram os primeiros pesquisadores que aplicaram programação linear em um 

modelo dinâmico de armazenagem para investigar os valores ótimos de cada componente do 

capital de giro. Os livros de finanças começaram a devotar capítulos exclusivos para a gestão 

do capital de giro, analisando a relação entre liquidez e retorno. O desenvolvimento das 

pesquisas científicas por meio do surgimento das revistas acadêmicas encorajou a pesquisa 

sobre o tema. Estes fatores contribuíram para a uniformização dos conceitos sobre a gestão do 

capital de giro e para a construção de um tema para investigação: o gerenciamento dos ativos 

e passivos circulantes para atingir os objetivos organizacionais. 

O desenvolvimento da gestão do capital de giro foi impulsionado no período após a década de 

60 por meio de três fatores: o destaque crescente dado no ensino de executivos (MBAs e pós-
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graduações), que dedicou cursos exclusivos para o tema; a explosão da tecnologia da 

informação que pressionou o desenvolvimento do gerenciamento e melhoria da tomada de 

decisão sobre seus componentes; e, a atenção crescente das publicações acadêmicas para o 

assunto. 

Apesar disso, dada a importância do tema para as finanças corporativas, o volume e 

profundidade dos trabalhos de pesquisa na área ainda são escassos. Um exemplo de um 

esforço positivo foi de Myers e Majluf (1984) nos quais alguns itens do capital de giro 

participaram de forma ativa em sua teoria sobre decisões de estrutura de capital. Eles 

sugeriram, como por exemplo, que a empresa normalmente financia oportunidades de 

investimento por meio de folgas financeiras antes de se endividarem ou emitirem ações. 

Como as novas ações emitidas são recebidas negativamente pelo mercado, as empresas 

tendem a construir reservas, também constituídas por meio dos ativos circulantes.  

 

2.2.1. O modelo Fleuriet no Brasil 

 

No Brasil, na década de 70, em um esforço conjunto da fundação Dom Cabral e do Centre 

d’Enseignement Superieur des Affaires (CESA), o professor Michel Fleuriet coordenou 

estudos que culminaram em um modelo dinâmico de capital de giro, cujo propósito era 

analisar o investimento em capital de giro e sua administração, a partir das informações 

obtidas nos demonstrativos contábeis (Sato, 2007). Por avaliar a liquidez da empresa de forma 

integrada à sua dinâmica operacional, o modelo Fleuriet se apresentou como uma alternativa 

ao modelo tradicional de análise do capital de giro, que se baseava na análise contábil e 

estática e, concentrando-se no aspecto da solvência e descontinuidade dos negócios.  

Até hoje, este modelo é largamente utilizado por empresas brasileiras para análise de crédito e 

para avaliação da situação financeira da empresa e administração do negócio (Estellita, 2006). 
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Para atribuir uma visão dinâmica as contas do balanço patrimonial, o modelo propôs a 

reclassificação das contas existentes em contas cíclicas, permanentes e erráticas. As contas 

cíclicas ou operacionais são aquelas ligadas com o ciclo produtivo e operacional da empresa. 

Em geral, representam as contas de contrapartidas das receitas e despesas que compõem o 

lucro operacional, composto pelas contas de estoques, clientes, fornecedores de materiais 

produtivos, salários e provisões trabalhistas a pagar, impostos sobre vendas a pagar, etc. Os 

valores considerados como de aplicação permanente ou não circulante são aqueles que foram 

tomados ou aplicados com a intenção ou compromisso de se realizarem em prazos longos, 

como as contas de ativo permanente, realizável à longo prazo, investimentos, empréstimos de 

longo prazo, aumentos de capital, reserva de lucros, etc. Por fim, as contas erráticas ou 

financeiras são valores que não estão diretamente ligados ao processo industrial e operacional 

da empresa, e que apresentam um comportamento aleatório em relação ao ciclo produtivo da 

empresa ou aos recursos permanentes aplicados que o suportam, como por exemplo, as contas 

de caixas, aplicações e empréstimos de curto-prazo, títulos negociáveis, duplicatas 

descontadas, impostos de renda a pagar, dividendos a pagar, etc. A seguir, o quadro 1 

apresenta as contas do ativo e do passivo classificadas comentadas anteriormente, conforme 

sugestão do modelo Fleuriet. 
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Quadro 1 – Os ciclos do balanço patrimonial 

ATIVO PASSIVO 
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Empréstimos a Terceiros Empréstimos Bancários a 

Longo Prazo. 

Títulos a Receber Financiamentos, etc. 

  

  

Permanente  

Investimentos Patrimônio Líquido 

Imobilizado Diferido. Capital Social, Reservas. 

Fonte: Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p. 8) 

A partir destes elementos, são extraídas as variáveis utilizadas no modelo: a Necessidade de 

Capital de Giro (NCG), o Capital de Giro (CDG) e o Saldo de Tesouraria (T). A Necessidade 

de Capital de Giro (NCG), calculada pela diferença entre o ativo e o passivo cíclicos, é 

influenciada pelas variáveis de mercado no qual a empresa está inserida e pelas suas políticas 

de atuação, como por exemplo, prazo médio de vendas, prazo de médio de compras, níveis de 

estoques, giro dos estoques, variedade dos produtos, cadeia logística, entre outros (Fleuriet, 

2003). O Capital de Giro (CG) do modelo é calculado pela diferença entre o passivo 

permanente e o ativo permanente. Quando positivo, este saldo indica que a NCG está sendo 

parcialmente financiada com recursos de longo prazo e, quando negativo, indica que os ativos 
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permanentes de longo prazo estão sendo financiados em parte por recursos de curto prazo. 

Como existe uma diferença de custo (juro e risco) das captações de curto prazo em relação às 

captações de longo prazo, um CDG positivo indica uma situação saudável na qual o 

financiamento de longo prazo auxilia o financiamento da NCG. Por outro lado, CGD menores 

que zero indicam que financiamentos de curto prazo, com maiores custos e riscos de 

renovação, estão financiando os investimentos permanentes de longo prazo da empresa. Por 

fim, o Saldo de Tesouraria (T), calculado pela diferença entre o ativo errático ou financeiro e 

o passivo errático ou oneroso, representa o montante não financiado da NCG pelo CDG. 

Quando o CDG é menor do que o NCG, T é negativo, mostrando que parte da NCG é 

financiada com recursos de curto prazo, pois o CDG foi insuficiente para atender às 

necessidades operacionais da empresa. Quando o CDG é maior do que a NCG, a empresa 

apresenta sobra de recursos para financiar suas operações de curto prazo, podendo investir 

estes recursos em aplicações de curto prazo.  

Com base na combinação destes três conceitos do modelo, Fleuriet (2003) classificou os 

balanços em seis tipos, que foi minimamente adaptado por Marques e Braga (1995) para 

refletir os níveis de insolvência da empresa. O quadro 1, a seguir, resume este modelo, 

considerando indicativo de valor positivo, o sinal + e, negativo, o sinal -: 
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Quadro 2  – Modelo Fleuriet: tipos de estrutura e situação financeira 

Tipo Braga e 

Marques (1995) 

Tipo Fleuriet CDG NCG T Situação de 

insolvência 

I Tipo IV + - + Excelente 

II Tipo II + + + Sólida 

III Tipo I + + - Insatisfatória 

IV Tipo III - + - Péssima 

V Tipo VI - - - Muito ruim 

VI Tipo V - - + Alto risco 

Fonte: Adaptado Braga e Marques, 1995, p. 56 

 

Fleuriet (2003) e os pesquisadores que exploraram seu modelo (Braga, 1991; Marques e 

Braga, 1995, Lopes, 2005; Estellita, 2006; Sato, 2007; Mesquita, 2008, entre outros) 

contribuíram para a análise da situação financeira da empresa e entendimento do risco de 

insolvência, utilizando uma forma inovadora de organização dos componentes do capital de 

giro e demais contas do balanço patrimonial.  Apesar de abordar o mesmo tema, este presente 

estudo aborda o capital de giro sob a perspectiva de sua gestão, seu impacto na rentabilidade 

da empresa e seus determinantes. Para investigar estes problemas de pesquisa, esta dissertação 

se apropriou da reorganização das contas balanço proposta pelo modelo Fleuriet, optando por 

se concentrar nos ativos e passivos circulantes cíclicos, ou seja, nos componentes que estão 

relacionados à atividade operacional da empresa - contas a receber, estoques e contas a 

pagar.- associados às três atividades básicas da empresa: produção, vendas e recebimentos. 

 

2.3. Gestão de capital de giro e rentabilidade 

 

De um modo simplificado, existem duas correntes controversas que apontam o efeito da 

relação entre gestão do capital de giro e a rentabilidade (Malik, Sur e Rakshit, 2005). Os 

defensores da primeira corrente acreditam que uma estratégia agressiva que minimize o 

investimento em capital de giro, pode afetar positivamente a rentabilidade da empresa, pela 

redução de seus ativos totais, na forma de ativo circulante líquido. A política de capital de 
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giro restritiva busca minimizar o nível de ativo circulante envolvido na operação, aumentando 

o financiamento via passivo circulante. Neste caso, maior o risco de falta de liquidez, maior o 

retorno. O financiamento por meio de dívida de curto prazo pode ser mais barato que o 

financiamento de longo prazo e proporcionar maior flexibilidade para momentos de flutuação. 

Entretanto, se o nível de estoques for muito reduzido, a empresa corre o risco de perder 

vendas. Da mesma forma, uma redução na oferta de crédito pode impactar em perda de 

vendas para clientes que requererem prazo; e, negociar financiamento por meio de 

fornecedores pode resultar em perda de desconto sobre o produto ou serviço (Ng, Smith e 

Smith, 1999).  

Os defensores da segunda corrente afirmam que uma política conservadora de capital de giro 

resulta em maiores benefícios operacionais que podem compensar o aumento nos níveis do 

ativo circulante. Mantendo um alto investimento em estoques e caixa, a empresa reduz a 

chance de paradas na produção, perda de vendas por escassez de produtos, reduz custo de 

fornecedores e protege a empresa contra flutuações de preços e falta de capacidade de pagar 

suas contas (Blinder and Maccini, 1991). Uma política mais generosa de crédito pode 

aumentar as vendas (Emery, 1987) e pode ajudar no relacionamento com os clientes (Ng et al, 

1999). Os defensores desta corrente acreditam que uma política conservadora reduz a 

probabilidade da empresa se tornar insolvente, aumenta sua liquidez e reduz seu risco, além 

de impactar positivamente na rentabilidade da operação. Para Gitman (1997), essa afirmação 

não é necessariamente verdadeira, uma vez que, neste caso, os ativos circulantes são 

financiados por dívidas de longo prazo que costumam ser mais caras do que as dívidas de 

curto prazo e podem não estar disponíveis em tempo hábil. Nesta abordagem, é provável que 

o gestor financeiro fique com recursos de longo prazo ociosos por conta da sazonalidade da 

operação, incorrendo em juros sobre recursos desnecessários. Além disso, o aumento do 

investimento em capital de giro não resulta diretamente em maior rentabilidade. Isto quer 
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dizer que o retorno sobre investimento da empresa pode cair porque os lucros se mantêm 

inalterados enquanto investimentos em ativos aumentam. Neste contexto, quanto maior o 

ativo circulante, menor o risco de falta de liquidez e menor o retorno. 

Muitos pesquisadores se dedicaram a estudar este relacionamento conceitualmente 

controverso. Shin e Soenen (1998) investigaram a relação entre a eficiência da gestão do 

capital de giro e a rentabilidade de empresas americanas, considerando 58.985 observações de 

empresas ano do período de 1975 a 1994. Os autores utilizaram como medida de eficiência de 

capital de giro o ciclo líquido do negócio, calculado pela soma do percentual de contas a 

receber sobre vendas e estoques sobre vendas menos contas a pagar sobre vendas. Neste caso, 

quanto menor for o ciclo líquido do negócio, mais eficiente a empresa é no gerenciamento de 

seu capital de giro. O estudo encontrou evidências fortes de uma relação negativa entre o ciclo 

líquido do negócio e a rentabilidade, medida pelo retorno sobre ativo e pela margem 

operacional. No mesmo estudo, os autores encontram evidências de impacto anormal positivo 

do preço das ações, indicando um possível impacto positivo sobre o valor do acionista. 

 Lyroudi e Lazaridis (2000) encontraram evidências significativas indicando que o ciclo de 

conversão de caixa, resultado da soma entre dias de contas a receber, dias de estoques menos 

a diferença de dias de pagamento, apresenta uma relação positiva com o retorno sobre 

investimentos e a margem líquida operacional, utilizando como amostra empresas de capital 

aberto na Grécia. O mesmo estudo não encontrou evidências de relação linear e significativa 

entre liquidez, medida também pelo índice de liquidez seca e corrente, e rentabilidade. Da 

mesma forma, também não obteve evidências de relação entre o ciclo de conversão de caixa e 

a alavancagem financeira.  

Deloof (2003) investigou a relação entre o gerenciamento de capital de giro e a rentabilidade 

corporativa por meio de uma amostra com 1009 empresas não financeiras da Bélgica, de 1992 

a 1996. Os resultados deste estudo sugeriram uma relação significativa e negativa entre a 
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política de crédito e de estoque e a rentabilidade das empresas. Entretanto, não foi encontrada 

relação negativa entre contas a pagar e rentabilidade, podendo indicar que empresas menos 

rentáveis esperam mais para pagar suas dívidas. Além disso, o autor encontrou, em apenas 

uma de suas regressões, uma relação negativa e significante com o ciclo de conversão 

operacional.  

Também utilizando como amostra empresas da Grécia, Lazaridis e Tryfonidis (2006) 

estudaram a relação entre a rentabilidade corporativa e a gestão do capital de giro. Os autores 

encontraram evidências de uma relação negativa e significante, entre as variáveis. No mesmo 

estudo, substituindo o ciclo de caixa operacional pelos dias de cada componente, encontraram 

uma relação positiva e significante entre dias de contas a pagar e rentabilidade, indicando que 

quanto mais a empresa adia seus pagamentos, maior o nível de reservas financiadas pelo 

capital de giro para aumentar a rentabilidade. Da mesma forma que Deloof (2003), os autores 

observaram uma relação significativa e negativa entre dias de contas a receber e a 

rentabilidade. Entretanto, não foi observada uma relação significante com os dias de estoque. 

Utilizando como base empresas públicas americanas do período de 1990 a 2004, Kieschnick, 

Laplante e Moussawi (2006) analisaram o impacto do investimento em capital de giro sobre o 

valor de mercado da empresa e encontram evidência significante e negativa desta relação. O 

resultado do estudo mostra que, em média, as empresas americanas da amostra tendem a 

investir em demasia no capital de giro. Segundo os autores, aparentemente, o mercado 

reconhece este investimento acima do necessário e desconta o valor da empresa por isso. 

Filbeck et al (2007) encontraram evidências que o retorno do acionista é influenciado pela 

forma como as empresas americanas gerenciam seu capital de giro, por meio de uma relação 

positiva entre o retorno da empresa e um indicador de eficiência de conversão de caixa, 

calculado pelo fluxo de caixa operacional dividido pelas vendas. Além disso, este estudo, 

realizado entre 1997 a 2000, não encontrou evidências significativas sobre a influência dos 
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dias de capital de giro sobre o retorno do acionista. Nesta mesma pesquisa, o autor também 

realizou um estudo de evento sobre o preço das ações de empresas listadas na pesquisa 

organizada anualmente pela revista CFO Magazine, publicada nos Estados Unidos, 

considerando o anúncio de um ranking sobre eficiência de capital de giro. Como resultado, o 

estudo apontou uma resposta significativa e positiva ao anúncio, de 0,53%, indicando que o 

mercado valoriza a gestão do capital de giro e utiliza a informação divulgada para reavaliar as 

empresas envolvidas na pesquisa. Entretanto, dias depois este retorno anormal é compensado 

por uma resposta negativa do mercado, podendo indicar uma correção de sua reação inicial. 

Chakraborty (2008) buscou analisar o relacionamento entre o capital de giro e a rentabilidade 

de 25 empresas farmacêuticas do setor privado na Índia, do período de 1996-1997 a 2007-08. 

Na sua análise, o autor não encontrou evidências significativas da influência do nível de 

liquidez, política de estoques e giro de contas a pagar sobre a rentabilidade das empresas. 

O quadro 2 resume a literatura acima descrita, incluindo as hipóteses de pesquisa descritas nas 

pesquisas. 
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Quadro 3 - Resumo das hipóteses e resultados dos estudos empíricos que relacionaram a 

rentabilidade e a gestão do capital de giro 

Autores 

Proxies da variável 

dependente 

rentabilidade 

Proxies da variável 

independente gestão 

do capital de giro 

Hipótese: 

sinal do 

coeficiente 

Resultados: 

sinal do 

coeficiente 

Shin e 

Soenen 

(1998) 

(Lucro operacional + 

depreciação)/ativo total e 

/ vendas 

Ciclo líquido de 

negocio 
- -  significativo 

Lyroudi e 

Lazaridis 

(2000) 

Retorno sobre 

investimento Ciclo de conversão 

de caixa 

+ + significativo 

Retorno sobre patrimônio + insignificante 

Margem de lucro líquido + + significativo 

Deloof 

(2003) 

Lucro bruto operacional = 

vendas - custo dos 

produtos vendidos/(ativos 

totais - ativos financeiros) 

Ciclo de conversão 

de caixa 
- 

insignificante 

efeitos fixos e -

significativo 

OLS 

Número de dias de 

contas receber 
- - significativo 

Número de dias de 

estoques 
- - significativo 

Número de dias de 

contas a pagar 
+ - significativo 

Lazaridis e 

Tryfonidis 

(2006) 

Lucro bruto operacional = 

vendas - custo dos 

produtos vendidos/(ativos 

totais - ativos financeiros) 

Ciclo de conversão 

de caixa 
- - significativo 

Número de dias de 

contas receber 
- - significativo 

Número de dias de 

estoques 
- - insignificante 

Número de dias de 

contas a pagar 
+ + significativo 

Kieschnick, 

Laplante e 

Moussawi 

(2006) 

Ativo total - valor 

contábil do patrimônio + 

valor de mercado da 

empresa 

Ativo circulante - 

caixa - passivo 

circulante 

- - significativo 

Filbeck e 

Krueger 

(2005) 

 

Retornos anormais das 

ações sobre anúncio do 

ranking de eficiência de 

capital de giro 

Retornos anuais das ações 

 

 
+ Inconclusivo 

Fluxo de caixa 

operacional/vendas 
+ + significativo 

soma dos dias 

extraordinários de 

venda, estoques 

menos  fornecedores 

- insignificante 

Chakraborty 

(2008) 
Margem de lucro antes de 

juros, impostos 

Índice de liquidez 

corrente 
- insignificante 

 
Giro de estoques - insignificante 

 

Giro de contas a 

pagar 
+ insignificante 

 

Retorno sobre capital 

empregado 

Índice de liquidez 

corrente 
- 

+significativo 

(10%) 

  
Giro de estoques - insignificante 

  

Giro de contas a 

pagar 
+ 

+significativo 

(10%) 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado nos estudos existentes 
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Como podem ser observados, os resultados das pesquisas que relacionam a gestão do capital 

de giro e a rentabilidade não fornecem um consenso científico, apesar de uma parcela 

representativa suportar o fato de que políticas agressivas melhoram a rentabilidade da 

empresa (Garcia-Teruael e Martinez-Solano, 2007). Assim, a primeira hipótese de pesquisa 

busca explorar o relacionamento destas duas variáveis: 

 

Hipótese 1: Existe uma relação negativa entre a rentabilidade e o nível de capital de giro da 

empresa. 

 

2.4. Determinantes da gestão do capital de giro: 

 

Encontrar o ponto ótimo de capital de giro é um desafio para os gestores da empresa, que 

investem um tempo considerável buscando administrar seus componentes dentro da equação 

de equilíbrio entre rentabilidade, risco e liquidez. O processo de decisão de sua política, o 

monitoramento do desempenho de cada componente, bem como as ações para minimizar os 

desvios é um trabalho freqüente, repetitivo e consumidor de tempo (Lamberson, 1995, 

Appuhami, 2008). Sabendo que estes desvios podem impactar negativamente o resultado 

financeiro, o sucesso do negócio dependerá do gerenciamento eficiente dos componentes do 

capital de giro. Mas ainda falta um entendimento amplo sobre os fatores que determinam esta 

gestão. Uma revisão na literatura atual revela que existe pouca evidência e consenso sobre 

quais fatores influenciam a gestão do capital de giro considerando o efeito conjunto de seus 

componentes. 

Utilizando o conceito de Gitman (1997) sobre a divisão do montante do capital de giro entre 

necessidades sazonais e permanentes, Nunn (1981) estudou a parcela dos ativos permanentes 

mais a parcela dos ativos circulantes da empresa que permanece inalterada ao longo do ano. 
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Por meio de uma analise fatorial realizada em um banco de dados americano de uma de linha 

de produtos, no período entre 1971 e 1978, o pesquisador identificou 19 possíveis fatores que 

influenciavam a gestão do capital de giro, relacionados ao processo produtivo, vendas, 

método de contabilização de estoques, posição competitiva e fatores industriais. Como por 

exemplo, Nunn (1981) encontrou evidências que quanto maior o tamanho de lote de 

produção, pedido, intensidade de capital e relativa amplitude da linha de produto, maior o 

nível de capital de giro. Por outro lado, o processo produtivo contínuo, a utilização plena da 

capacidade produtiva e produtos sob-encomenda são negativamente associados ao nível de 

capital de giro.  

Hawawini, Viallet, and Vora (1986) analisaram 1.181 empresas americanas de 36 indústrias 

ao longo de 19 anos (1960-1979), para investigar se as políticas de capital de giro eram 

similares dentro do mesmo setor industrial e se diferiam entre setores. Os autores encontraram 

evidências de um efeito significativo do setor industrial sobre a gestão do capital de giro da 

empresa, podendo ser influenciada pelas melhores práticas do setor. Além disso, os autores 

encontraram evidências que as políticas persistiam ao longo do tempo.  

Filbeck e Krueger (2005) apontaram a importância de uma gestão eficiente analisando cerca 

de 1000 empresas de capital aberto nos Estados Unidos, no período de 1996 a 2000. De 

acordo com o estudo, os autores encontraram evidências que existem diferenças significativas 

nas práticas de capital de giro ao longo do tempo e do tipo de indústria, confirmando os 

resultados de Hawawini, Viallet e Vora (1986). Para os autores, estas mudanças poderiam 

estar relacionadas com fatores macroeconômicos como taxa de juros, taxa de inovação e 

concorrência.  

Kieschnick, Laplante e Moussawi (2006) examinaram empresas americanas do período de 

1990 a 2004 para investigar quais fatores influenciavam o desempenho da gestão do capital de 

giro, explorando as características do conselho diretivo, a compensação e a propriedade do 
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CEO e provisões com governança corporativas. Os resultados apontaram que as práticas do 

setor industrial são fatores de grande influência na gestão do capital de giro. O estudo também 

encontrou evidências que quanto maior a proporção de diretores externos no conselho 

diretivo, melhor é o desempenho da gestão do capital de giro da empresa, consistente com o 

papel de monitoramento dos diretores externos. Além disso, encontraram evidências que 

quanto maior a compensação do CEO, melhor é o desempenho de capital de giro; e, que 

quanto maior a participação acionária do CEO na empresa, pior é desempenho da gestão do 

capital de giro. A pesquisa também concluiu que as provisões com governança corporativa 

não influenciavam de maneira significativa o gerenciamento do capital de giro. 

Utilizando indicadores de atividade econômica, como variáveis independentes e índices 

financeiros como variáveis dependentes, Lamberson (1995) estudou a relação entre as 

mudanças na posição do capital de giro e as mudanças no nível de atividade econômica, 

considerando uma amostra de 50 pequenas empresas americanas de destaque, no período de 

1980 a 1991. O autor encontrou evidências que o nível de capital de giro flutuava em função 

de mudanças na atividade econômica.  

Sathyamoorthi e Wally-Dima (2008), estudando as empresas varejistas nacionais de 

Botswana, encontraram evidências de que a gestão do capital de giro variava ao longo do 

tempo, podendo passar de uma política conservadora para agressiva de um ano para o outro. 

Segundo os autores, este estudo indica que a política de capital de giro não é estática no 

tempo, variando com mudanças nos fatores macroeconômicos. Em tempos de alta volatilidade 

nos negócios, as empresas tendiam a adotar uma abordagem conservadora, enquanto que em 

tempos de baixa volatilidade, as empresas adotavam políticas mais agressivas de 

gerenciamento de capital de giro.  

Utilizando empresas listadas na Bolsa de Valores de Taiwan, Chiou, Cheng e Wu (2006) 

estudaram os fatores que influenciavam os requerimentos de capital de giro do período de 
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1996 a 2004, acumulando 19.180 observações de empresas por trimestre. Os autores 

encontraram evidências que quanto maior o nível de endividamento, menor o requerimento de 

capital de giro. Da mesma forma, os resultados mostraram que as empresas apresentavam uma 

gestão do capital de giro mais eficiente quando o fluxo de caixa operacional aumentava. A 

rentabilidade foi analisada, como variável independente, apresentando uma relação negativa 

com a eficiência da gestão do capital de giro, possivelmente, segundo os autores, pelo fato das 

empresas com amplo capital disponível, gerenciarem o capital de giro de forma menos 

cuidadosa, refletida em alto nível de ativos circulantes. Finalmente, os autores encontraram 

evidências de uma relação positiva entre o tamanho da empresa e o requerimento de capital de 

giro. 

Nazir e Afza (2008) buscaram entender quais fatores determinavam o nível de capital de giro, 

utilizando uma amostra de 204 empresas não financeiras listadas no Paquistão, do período de 

1998 a 2006, levando em consideração, diferentes variáveis econômicas e financeiras.  Os 

pesquisadores encontraram evidências significativas que os efeitos da indústria e o ciclo 

operacional influenciavam as práticas de capital de giro da empresa. Da mesma forma, por 

meio de uma relação significativa com o Q de Tobin, os pesquisadores inferiram que o 

mercado acionário valorizava as empresas com maior requerimento de capital de giro. No 

mesmo estudo, o retorno sobre ativos apresentou uma relação positiva com o nível de capital 

de giro, refletindo que empresas mais lucrativas são menos preocupadas com a eficiência de 

capital de giro. A variável alavancagem financeira da empresa demonstrou uma relação 

significativa e negativa relacionada com requerimento de capital de giro, indicando que 

empresas mais endividadas prestam mais atenção à eficiência dos componentes para evitar 

que muito capital seja investido em ativos circulantes. As variáveis fluxo de caixa 

operacional, atividade econômica, crescimento e tamanho não apresentaram relações 

significativas com os requerimentos de capital de giro.  
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Appuhami (2008) analisou o impacto das despesas em capital imobilizado, despesas 

operacionais e financeiras no requerimento de capital de giro de empresas listadas na bolsa de 

valores da Tailândia, do período de 2000 a 2005. O estudo encontrou evidências significativas 

de uma relação negativa com despesas de capital, indicando que as empresas tendem a 

gerenciar o capital de giro de forma eficiente quando visualizam oportunidades de investir em 

ativos imobilizados com o propósito de gerar oportunidades de crescimento (Appuhami, 

2008). O autor também encontrou evidências significativas e positivas da gestão do capital de 

giro com as despesas operacionais e financeiras, podendo indicar que as empresas tendem a 

aumentar seus requerimentos de capital de giro com aumento de endividamento e despesas 

operacionais. O mesmo estudo encontrou uma relação negativa e significante com o fluxo de 

caixa operacional, mas não encontrou relação linear com as variáveis de controle crescimento, 

endividamento e índice valor de mercado sobre valor contábil da empresa. 

As pesquisas descritas ilustram que ainda existe uma falta de consenso sobre os fatores que 

determinam a gestão do capital de giro, além de diferentes resultados observados, tanto em 

sinal quanto em significância da relação. Adicionalmente, como as pesquisas empíricas 

existentes foram realizadas em diversos lugares do mundo não se pode compreender em 

profundidade se existe um padrão de fatores relevantes que expliquem a gestão do capital de 

giro em um determinado país ou nível de desenvolvimento econômico. Um resumo ilustrativo 

das variáveis independentes de cada pesquisa, incluindo hipóteses e resultados, pode ser visto 

no quadro 3.  

Com base nesta brecha acadêmica, este estudo utilizou como base a contribuição dos 

pesquisadores citados e teorias tradicionais de finanças para fundamentar as hipóteses de 

pesquisa. 
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Quadro 4 – Resumo das variáveis independentes, hipóteses e resultados dos estudos empíricos analisados que exploraram os determinantes da 

gestão do capital de giro das empresas. 

Autores 

Proxies da variável 

dependente gestão do 

capital de giro Variáveis independentes selecionadas 

Hipótese: sinal do 

coeficiente 

Resultados: sinal 

do coeficiente 

Nunn 

(1981) 

Capital de giro 

permanente/vendas 

Tipo do processo produtivo empregado medido pelo %Tamanho do lote, 

% Pedido em espera, intensidade do capital e relativa amplitude da linha 

de produtos 

+ +Significativo 

  

Tipo do processo produtivo empregado medido pelo %Processo 

produtivo contínuo, %capacidade utilizada e produtos sob encomenda 
- -Significativo 

  

Varáveis relacionadas à venda medido pela 'Mídia/vendas, % vendas de 

componentes 
- -Significativo 

  

Varáveis relacionadas à venda medido pela Despesas de vendas/vendas,  

% margem bruta por canal 
+ +Significativo 

 

 Método de contabilização de estoques + +Significativo 

 

 Variáveis de mercado medido pelo market share relativo e imagem 

relativa 
- -Significativo 

 

 Variáveis de mercado medido pela instabilidade de market share e preço 

relativo 
+ +Significativo 

  

Variáveis do setor industrial pelas exportações, importações e 

concentração na indústria 
+ +Significativo 

Hawawini, 

Viallet e 

Vora(1986) 

Requerimento de 

capital de 

giro/vendas Mesma variável dentro do setor indústrial 

não existem 

diferenças 

significativas 

não existem 

diferenças 

significativas 

Kieschnick, 

Laplante e 

Moussawi 

(2006) 

Logaritmo do ciclo 

de conversão de 

caixa Práticas do setor industrial 

+ +Significativo 

  

Tamanho da empresa + +Significativo 

  

Proporção de ativos fixos + -insignificante 

  

Crescimento das vendas + +Significativo 

  

Poder de mercado - -insignificante 

  

Características do conselho medida pelo número de diretores - -insignificante 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado nos estudos existentes. 
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Quadro 3 – Resumo das variáveis independentes, hipóteses e resultados dos estudos empíricos analisados que exploraram os determinantes da 

gestão do capital de giro das empresas. (continuação) 

Autores 

Proxies da variável 

dependente gestão do 

capital de giro Variáveis independentes selecionadas 

Hipótese: sinal do 

coeficiente 

Resultados: sinal 

do coeficiente 

Kieschnick, 

Laplante e 

Moussawi 

(2006) 

Logaritmo do ciclo 

de conversão de 

caixa 

Características do conselho medida pela proporção dos membros 

externos do conselho 

- -Significativo 

  

Compensação do CEO medida pelo logaritmo da compensação atual do 

CEO excluindo stock options 
- -Significativo 

  

Compensação do CEO medida pelo logaritmo das opções de ações não 

exercidas do CEO 
- -insignificante 

  

Participação acionária do CEO - +Significativo 

  

Provisões corporativas de contrato - -insignificante 

Lamberson 

(1995) 

Indice de liquidez 

corrente Atividade econômica 
- + insignificante 

 

Indice de liquidez 

seca 

 

- +significativo 

 

estoques/ativo total 

 

+ -significativo 

 

ativo circulante/ativo 

total 

 

+ - insignificante 

Filbeck e 

Krueger 

(2005)  

Fluxo de caixa 

operacional/vendas Mesmos índices dentro do setor indústrial 

existem 

diferenças 

significativas 

existem diferenças 

significativas 

  

Mesmos índices considerando a variável tempo 

existem 

diferenças 

significativas 

existem diferenças 

significativas 

Chiou, 

Cheng  e 

Wu. (2006) 

Requerimento de 

capital de giro/ativo 

total Atividade econômica medida por recessão 

+ -significativo 

  

Atividade econômica medida pela variação do ciclo de negócios - -significativo 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado nos estudos existentes. 
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Quadro 3 – Resumo das variáveis independentes, hipóteses e resultados dos estudos empíricos analisados que exploraram os determinantes da 

gestão do capital de giro das empresas. (continuação) 

Autores 

Proxies da variável 

dependente gestão do 

capital de giro Variáveis independentes selecionadas 

Hipótese: sinal do 

coeficiente 

Resultados: sinal 

do coeficiente 

Chiou, 

Cheng e 

Wu. (2006) 

Requerimento de 

capital de giro/ativo 

total Mesmo indicador de empresas de setores industriais diferentes 

existem 

diferenças 

significativas 

sem evidências 

  

Índice de endividamento - -significativo 

  

Fluxo de caixa operacional - -significativo 

  

Crescimento das vendas - -insignificante 

  

Idade da empresa + +significativo 

  

Desempenho financeiro da empresa - +significativo 

  

Tamanho da empresa + +significativo 

Nazir e 

Afza (2008) 

Requerimento de 

capital de giro/ativo 

total Ciclo operacional 

+ +significativo 

  

Fluxo de caixa operacional - +insignificante 

  

Nível de atividade econômica do país 
 

+insignificante 

  

Crescimento 
 

+insignificante 

  

Retorno sobre ativos + +significativo 

  

Retorno de mercado da ação + +significativo 

  

Alavancagem - -significativo 

  

Tamanho 
 

-insignificante 

  

Dummy de indústria + +significativo 

Appuhami 

(2008) 

Requerimento de 

capital de giro Despesas de capital 
-  - significativo 

  

Despesas operacionais -  + significativo 

  

Despesas financeiras -  + significativo 

  

Fluxo de caixa operacional (controle) 
 

- significativo 

  

Crescimento (controle) 
 

+insignificante 

  

Desempenho da empresa (controle) 
 

+insignificante 

  

Alavancagem (controle) 
 

+insignificante 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado nos estudos existentes. 
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2.4.1. Teoria da hierarquia das fontes (Pecking Order Theory) 

 

A teoria de Pecking Order (Myers e Majluf, 1984) leva em consideração a assimetria de 

informações que, segundo Brealey, Myers e Allen (2008), indica que os gestores sabem mais 

acerca das perspectivas, riscos e valores das respectivas empresas que os investidores 

externos. A informação assimétrica afeta a escolha entre o financiamento interno ou externo e 

entre novas emissões de títulos de dívida ou de ações. Com base neste conceito, a teoria de 

Pecking Order afirma que as empresas preferem se financiar, primeiramente, por fontes 

internas de recursos, em segundo lugar, por dívidas e finalmente por aumento de capital, via 

emissão de ações.  

Segundo Nakamura et al. (2007 p.76), esta hierarquia está fundamentada no fato de que 

“recursos gerados internamente não têm custos de transação e no fato de que a emissão de 

novas dívidas tende a sinalizar uma informação positiva sobre a empresa, enquanto a emissão 

de novas ações tende, ao contrário, a sinalizar uma informação negativa”. A assimetria de 

informações reduz os preços dos novos títulos a serem emitidos e, conseqüentemente, 

aumenta os custos de captação de recursos no mercado de capitais que serão incorridos na 

falta de caixa (Myers e Majluf, 1984). Deste modo, as empresas não possuem um objetivo 

específico para o nível de endividamento, mas utilizam os fundos externos somente quando os 

fundos internos não são suficientes (Graham e Harvey, 2001). Os fundos externos são menos 

desejados porque a assimetria de informações entre os gestores e investidores implica que os 

fundos externos são subavaliados em relação ao grau de assimetria (Myers e Majluf, 1984). 

Esta teoria, segundo Chen (2004) explica a escolha da empresa de manter uma quantidade 

significativa de reserva em caixa e outras formas de sobras financeiras para não ter o 

problema de falta de recursos e evitar a necessidade de fundos externos. Nesta visão, o caixa 

equivale à “dívida negativa”, captando recursos externos quando falta caixa e repagando a 
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dívida quando há sobra do mesmo. Desta forma, a empresa adota uma política de gestão de 

caixa mais passiva, esperando liquidar uma dívida existente a qualquer momento sem custo 

(Koshio, 2005). A folga financeira se constitui por meio do excesso de investimento em ativos 

líquidos e capacidade de empréstimo sem risco além do necessário para satisfazer os 

requerimentos do ciclo operacional da empresa e de sua necessidade de endividamento 

(Myers e Majluf, 1984). Assim, além de ter caixa, título negociáveis, ativos reais prontamente 

negociáveis, a folga financeira se caracteriza pelo acesso rápido ao mercado de títulos de 

dívida ou ao financiamento bancário (Brealey, Myers e Allen, 2008). Para se ter um acesso 

rápido ao mercado de dívidas, as empresas trabalham com um financiamento conservador, de 

modo que os potenciais credores vejam a dívida da empresa como um investimento seguro. 

Assim, esta reserva financeira compreende tanto a uma capacidade elevada de liquidez como 

uma capacidade ociosa de endividamento (McMahon, 2006). Para Smith e Kim (1994) e 

McMahon (2006), a folga financeira, em níveis adequados, permite à empresa investir em 

projetos de valor presente líquido positivo, sem incorrer em emissão de títulos mais 

arriscados. 

Segundo Brealey, Myers e Allen (2008 p.432), a hierarquia das fontes explica “a razão pela 

qual as empresas mais lucrativas geralmente pedem menos dinheiro emprestado – não por 

terem como objetivo índices de endividamento baixos, mas por não precisarem de recursos 

externos”.  Por outro lado, empresas menos lucrativas recorrem às dívidas porque não 

dispõem de fundos internos suficientes para financiar suas decisões de investimentos. Assim, 

seguindo a hierarquia das fontes, estas empresas também preferem emitir títulos de dívida 

antes de emitirem novas ações. Considerando a Teoria de Pecking Order, tanto os gestores de 

empresas menos lucrativas, como gestores de empresas mais lucrativas adotariam uma 

política de capital de giro mais agressiva, pressionando pela minimização de ativos circulantes 

e maximização do financiamento por meio de fornecedores, de modo a gerar internamente os 
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fundos necessários para financiar os investimentos em seus projetos operacionais e não 

incorrer em emissão de novos títulos de dívida ou ações. A segunda hipótese de pesquisa tem 

a intenção de verificar se empresas que possuem níveis elevados de endividamento, possuem 

também níveis baixos de capital de giro, assumindo uma política de gestão agressiva para 

evitar que novas emissões títulos de dívida e de ações, por meio de iniciativas de redução dos 

níveis de estoques, redução de prazo de recebimento e negociações por aumento de prazo de 

pagamento aos fornecedores, entre outras. 

 

Hipótese 2: Existe uma relação negativa entre o nível de endividamento da empresa e seu 

nível de capital de giro. 

 

2.4.2. Teoria da agência 

 

De acordo com a teoria da agência (Jensen e Meckling, 1976), uma empresa é composta por 

um conjunto de contratos, implícitos ou explícitos, por meio dos quais os acionistas – os 

agentes principais – delegam a responsabilidade de gerenciamento da empresa aos altos 

executivos – os agentes – que deveriam utilizar seu conhecimento especializado e recursos da 

empresa para maximizar o retorno dos agentes principais. Segundo Fama e Jensen (1983), 

nestes contratos ou “regras internas do jogo” são especificados os direitos de cada agente na 

organização, critério de desempenho sobre os quais os agentes são avaliados e a remuneração 

das funções que eles exercem. Como nem sempre as ações dos gerentes e os interesses dos 

acionistas estão alinhados, devido a um comportamento oportunista dos agentes, os problemas 

de controle, ou custos de agência aparecem. Nas grandes organizações estes problemas são 

claramente observados, uma vez que o conhecimento específico é difuso e os melhores 

resultados são resultantes da delegação das decisões aos agentes que detém este conhecimento 
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ao longo da organização (Fama e Jensen, 1983). Neste caso, os acionistas não são capazes de 

participar na ratificação e monitoramento de todas as decisões, pois isso envolveria um custo 

muito alto. Para mitigar as divergências de interesses, o agente principal pode estabelecer 

incentivos, mecanismos de monitoramento e instrumentos para garantir que o agente não tome 

ações que prejudique o principal e que seja recompensado caso isto ocorra (“bonding costs”). 

Aos custos envolvidos com o alinhamento aos interesses do agente principal, bem como à 

perda residual inevitável que decorre da divisão entre propriedade e controle, deu-se o nome 

de custos de agência. 

Para minimizar os custos de agência, Jensen e Meckling (1976) sugeriram a utilização de 

mecanismos de monitoramento e instrumentos para garantir que os agentes não tomem ações 

que prejudiquem os interesses dos acionistas e que sejam recompensados caso isto ocorra 

(“bonding”). Fama e Jensen (1983) argumentaram que os problemas de agência advindos da 

delegação do processo decisório poderiam ser reduzidos por meio da separação da gestão 

(iniciativa e implementação) e controle (ratificação e monitoramento) das decisões. Neste 

caso, as organizações contariam com sistemas de controle decisório como hierarquias formais 

de decisão, sistemas de monitoramento mútuo e atuação do corpo diretivo. Weir e Laing 

(2003) apontaram três tipos de mecanismos de governança designados para proteger os 

interesses dos acionistas: instrumentos de incentivos, de monitoramento ou de disciplina. Os 

mecanismos de incentivos incluem os sistemas de compensação de executivos (Jensen e 

Meckling, 1976). Os mecanismos de monitoramento incluem, por exemplo, a composição do 

conselho administrativo (Fama, 1980 e Fama e Jensen, 1983). E, o mecanismo de disciplina 

para o controle corporativo, leva em consideração o mercado de capitais (Jensen, 1986). Os 

sistemas de monitoramento foram desenvolvidos pelos acionistas para direcionar as ações dos 

agentes aos seus interesses (Fama, 1980). Segundo Tirole (2005), envolvem uma variedade de 
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instrumentos como o conselho diretivo, auditores, grandes acionistas, grandes credores, 

bancos de investimentos, etc.  

A decisão de como investir os fundos internos é central no conflito entre acionistas e gestores 

(Jensen, 1986). De acordo com a teoria da agência, os gestores podem tomar decisões que não 

implicam em maximização do valor dos acionistas. Segundo Easterbrook (1984), quando os 

gerentes têm parte substancial seu capital humano ou riqueza própria alocada nas ações da 

empresa, recorrem a decisões que minimizam a insegurança da empresa. A expressão da 

aversão ao risco é refletida por meio de decisões de menor risco e, portanto menor retorno, 

como, por exemplo, trabalhar com níveis elevados de estoques além da necessidade do ciclo 

produtivo, oferecer prazos de recebimento muito superiores ou giro do produto; ou aceitar 

prazos de pagamento reduzidos, desalinhados com a prática do mercado. Nestes casos, estas 

decisões de investimento impactariam o nível de capital de giro da operação, refletindo em 

investimento em excesso. Desta forma, a terceira hipótese pretende investigar se empresas 

que apresentam mecanismos de monitoramento das ações dos gestores, implementados pelos 

acionistas, possuem níveis de capital de giro mais baixos, assumindo uma política de gestão 

mais agressiva.    

 

Hipótese 3: Existe uma relação negativa entre a presença de mecanismos de monitoramento 

gerencial e o nível de capital de giro da empresa. 

 

Segundo Jensen (1986), um aumento no fluxo de caixa livre da empresa oferece aos gerentes 

oportunidades adicionais para se engajarem em despesas desnecessárias. Ele definiu fluxo de 

caixa livre como o excesso de fluxo de caixa além dos níveis que seriam necessários para 

gerar projetos com valor agregado positivo, descontado pelo custo de capital relevante. Na 

ausência de ações efetivas de monitoramento ou disciplina pelos acionistas, níveis elevados de 



47 
 

fluxo de caixa podem incentivar os gerentes, orientados pelos seus próprios interesses, a 

assumir projetos de investimento com fluxo de caixa negativo de modo a evitar a distribuição 

dos fundos aos acionistas (McMahon, 2006). Jensen (1986) sugere que os gerentes tendem a 

investir o fluxo de caixa livre em novos projetos porque são incentivados a fazer a empresa 

crescer além de seu tamanho ótimo. Segundo o autor, o crescimento aumenta o poder do 

gerente por meio do aumento de recursos sob seu controle. O crescimento da empresa também 

está associado ao aumento da compensação dos gerentes, que muitas vezes está vinculado às 

vendas.  

Para McMahon (2006, p. 15), a retenção de fluxo de caixa livre é "essencialmente um 

investimento de valor presente líquido negativo em liquidez”. Desta forma, empresas com 

níveis altos de fluxo de caixa livre teriam maiores custos de agência, provenientes de gastos 

com ineficiências organizacionais ou investimentos em projetos com retornos negativos. 

Segundo McMahon (2006), em mercados de capitais eficientes, o valor da empresa é 

descontado baseado no custo de agência esperado do fluxo de caixa livre.  

Jensen (1986) sugere que, para reduzir este problema de agência, a empresa deveria 

pressionar pela redução dos fluxos de caixa livres por meio da distribuição dos lucros e/ou 

recompra de ações ou por meio de maior endividamento com correspondentes obrigações 

periódicas significativas. Segundo o autor, a dívida capacita os gestores a cumprirem 

efetivamente seu compromisso de gerar fluxo de caixa futuros para honrá-la. Deste modo, os 

custos de agência são minimizados pela redução do fluxo de caixa disponível para gastos de 

acordo com o desejo dos gestores.  

Como a presença de níveis elevados de fluxo de caixa livre é apontada por Jensen (1986) 

como uma das fontes dos problemas de agência, a quarta hipótese busca explorar se empresas 

que apresentam tais níveis também trabalham com níveis elevados de capital de giro, sem a 
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preocupação da eficiência de seus componentes operacionais, representando excesso de 

investimento em ativos circulantes com valor presente líquido marginal ou negativo. 

 

Hipótese 4: Existe uma relação positiva entre o nível de fluxo de caixa livre e o nível de 

capital de giro da empresa. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1. Tipo de pesquisa 

 

Taylor & Bodgan (1992) consideram que, nas ciências sociais tem prevalecido duas 

perspectivas teóricas principais: a positivista, que procura conhecer os fatos e causas dos 

fenômenos sociais independentemente dos estados subjetivos dos sujeitos, e a fenomenologia, 

que procura compreender os fenômenos sociais desde o ponto de vista ou perspectivas dos 

próprios autores.   

O paradigma positivista, desde o século XIX tem fundamentado as pesquisas quantitativas e 

experimentais, e influenciado o uso da mesma metodologia das ciências naturais para as 

ciências humanas e sociais. Por outro lado, o paradigma fenomenológico defende que, nas 

ciências sociais e humanas, é impossível separar o pensamento das emoções, que a 

subjetividade e os valores são válidos e que devem se refletir na forma como a pesquisa é 

abordada, contextualizada num mundo social que apresenta permanentes mudanças.  

Estas duas abordagens epistemológicas sustentam concepções distintas acerca da natureza 

conhecimento e da realidade. De um lado, o paradigma tradicional, positivista, racionalista, 

empírico-analítico, objetivista, quantitativo e do outro o hermenêutico, interpretativo ou 

naturalista, subjetivista, qualitativo. 

Morgan e Smircich (1980), ao discutirem o problema da epistemologia com base nos dois 

paradigmas extremos, defenderam que eram visões globais diferentes que implicavam em 

diferentes campos para o conhecimento sobre o mundo social. Uma visão objetivista do 

mundo social como uma estrutura concreta encoraja uma posição epistemológica que enfatiza 

a importância de estudar a natureza das relações entre os elementos que constituem aquela 

estrutura. Por outro lado, a visão subjetivista encara a realidade como uma projeção da mente 



50 
 

humana, cujo foco é compreender o processo pelos quais os seres humanos concretizam sua 

relação com seu próprio mundo. Com base neste ponto de vista, cada paradigma teria seu 

espaço na construção do conhecimento das ciências humanas e sociais. 

Partindo destes paradigmas, as pesquisas podem assumir maior ênfase de abordagem 

quantitativa ou qualitativa. Stake (1995) aponta três grandes diferenças representadas no 

quadro 4 abaixo: 

 

Quadro 5– Diferenças entre o método quantitativo e qualitativo 

Diferenças Abordagem quantitativa Abordagem Qualitativa 

Propósito da pesquisa Explanação e controle 

Busca pelas causas e efeitos 

Um objetivo importante é 

generalização 

Particularidades dos casos são 

tratadas como erros 

As questões são tipicamente a 

relação entre um número pequeno 

de variáveis. 

Busca do entendimento de relações 

complexas entre tudo o que existe 

Um objetivo importante é a 

particularidade e a complexidade 

do caso. 

As questões são orientadas para um 

fenômeno, um caso, procura 

padrões de relacionamentos. 

Papel do pesquisador Impessoal 

A interpretação pessoal é limitada 

Pessoal 

A interpretação pessoal é 

fundamental na pesquisa. 

Descrições densas, entendimento 

experimental e realidades 

múltiplas. 

Tipo de conhecimento Descoberto Construído 

Fonte: adaptado de Stake, 1995 

 

Segundo Gil (1991), as pesquisas podem ser classificadas de três formas distintas segundo seu 

objetivo: exploratórias, descritivas e explicativas. A pesquisa exploratória visa maior 

familiaridade com o problema de pesquisa. A pesquisa descritiva tem como objetivo 

descrever as características de uma determinada população ou fenômeno ou estabelecimento 

de relações entre as variáveis. Por fim, a pesquisa explicativa visa identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, Gil (1994) classifica os tipos de pesquisa em: 

(1) pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de material publicado; (2) pesquisa documental, 
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elaborada a partir de material que não recebeu tratamento analítico; (3) pesquisa experimental, 

quando se determina um objetivo de estudo, seleciona-se as variáveis que seriam capazes de 

influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável 

produz no objetivo; (4) levantamento, feita a partir da interrogação direta das pessoas; (5) 

estudo de caso, envolve a investigação de um ou poucos objetivos de estudo de forma 

detalhada; (6) pesquisa ex-post-facto, quando o experimento se realiza após o fato; (7) 

pesquisa-ação, quando o pesquisador e o objetivo da pesquisa estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo e (8) pesquisa participante, quando se desenvolve a partir da 

interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. 

Neste sentido, o presente estudo se caracteriza por ser uma pesquisa inserida no paradigma 

positivista, de abordagem quantitativa, com objetivo descritivo, na exploração da relação 

entre rentabilidade e capital de giro e com objetivo explicativo na identificação dos fatores 

que determinam a gestão do capital de giro. Por se debruçarem em dados secundários, 

informações financeiras publicadas, em ambos os casos, os procedimentos técnicos de 

pesquisa são ex-post-facto.  

 

3.2. Técnica estatística utilizada 

 

Este estudo teve como propósito investigar dois problemas de pesquisa: (1) o impacto da 

gestão do capital de giro sobre a rentabilidade da empresa; e, (2) os fatores que determinam a 

gestão do capital de giro. Para ambos os casos, foi utilizada a técnica econométrica de painel 

em dados por meio do software Gretl, versão 1.8.5. 

A econometria é baseada sobre o desenvolvimento de métodos estatísticos para estimar 

relações econômicas; testar teorias econômicas; avaliar e implementar políticas de negócios e 

governamentais (Wooldridge, 2002). A econometria se difere da teoria econômica, economia 
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matemática, estatística econômica e estatística matemática por estar interessada na verificação 

empírica das teorias econômicas (Gujarati, 2006). 

Um modelo econométrico tradicional apresenta as seguintes etapas principais (Woodlridge, 

2002 e Gujarati, 2006): 

- Exposição da teoria ou hipótese 

- Especificação do modelo matemático da teoria 

- Especificação do modelo estatístico ou econométrico 

- Obtenção de dados 

- Estimação dos parâmetros do modelo econométrica 

- Teste de hipóteses 

De maneira geral, existem três tipos de dados disponíveis para análise empírica econométrica: 

séries temporais, dados em corte transversal e dados combinados (Gujarati, 2006). Os dados 

em corte transversal consistem de uma amostra de variáveis pertencentes a um ponto 

específico do tempo. Os dados de uma série temporal consistem de observações dos valores 

que uma variável assume em diferentes momentos do tempo, de acordo com uma dada 

freqüência. Os dados combinados consideram tanto elementos de séries temporais como de 

corte transversal, de maneira a aumentar o tamanho da amostra, mas são analisados de forma 

muito parecida com dados em corte transversal. Os dados de painel (ou dados longitudinais), 

que são um tipo de dados combinados, consistem de séries temporais para cada unidade em 

corte transversal. Uma característica chave que distingue os dados de painel dos dados 

combinados é o fato das mesmas unidades em corte transversal serem seguidos de um período 

de tempo. Por meio da coleta de observações múltiplas sobre a mesma unidade, os dados de 

painel permitem ao pesquisador controlar certas características não observadas e entender a 

dinâmica do comportamento das variáveis. 
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Quando comparados aos demais tipos de análises de dados econométricos, Baltagi (2008) 

acredita que os dados em painel são mais capazes de estudar assuntos complexos de um 

comportamento dinâmico de variáveis por permitirem uma estimação mais eficiente dos 

parâmetros, permitirem o controle da heterogeneidade individual, permitir a identificação e 

estimativa dos efeitos que são não detectáveis nos dados de séries temporais e em corte 

transversal. 

Para Gujarati (2006 p. 514), os dados em painel “podem enriquecer a análise empírica de 

forma que seria impossível se nos restringíssemos aos dados em corte transversal ou em séries 

temporais isoladamente”. Segundo o autor, suas vantagens são as seguintes: 

- As técnicas de estimação em painel podem levar em consideração variáveis individuais 

específicas, reduzindo a ação da heterogeneidade da análise. 

- Ao combinar séries temporais com dados de corte transversal, os dados em painel 

proporcionam dados mais informativos, mais variabilidade e menos colinearidade entre as 

variáveis, mais graus de liberdade e mais eficiência. 

- Os dados em painel são mais adequados ao estudo da dinâmica da mudança, por estudar 

repetidamente um corte transversal de observações. 

- Os dados em painel podem detectar e medir efeitos melhor do que quando a observação é 

feita por meio de corte transversal puro ou série temporal pura. 

- Os dados em painel permitem estudar modelos comportamentais mais complexos. 

Para Verbeek (2000), a vantagem mais importante dos dados em painel se comparado aos 

demais tipos de dados é permitir a identificação de certos parâmetros ou questões, sem a 

necessidade de assumir premissas restritivas, permitindo, por exemplo, analisar mudanças em 

sobre um nível individual. Assim, os dados de painel não apenas explicam porque 

determinadas variáveis se comportam de maneira diferente, mas também porque uma dada 

unidade se comporta diferentemente em diversos períodos de tempo.  
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Neste estudo, foram testados dois modelos de painel: (1) Análise longitudinal dos Dados 

Estática, com efeito fixo ou com efeito aleatório e (2) Análise Longitudinal dos Dados 

Dinâmica. Este último modelo tem a vantagem investigar se o comportamento das variáveis 

de um determinado período tem relação com seu comportamento passado (Verbeek, 2000). 

Quando considerado o modelo Painel Estático, foram testados os modelos de efeitos fixos e 

aleatórios. O modelo de efeitos fixos, segundo Verbeek (2000), é representado por um modelo 

de equação linear no qual o termo de intercepto varia para cada unidade individual, como na 

equação (1): 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽1𝑖 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + ⋯+ 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡  ,              𝜇𝑖𝑡  ~𝑁(0,𝜎𝜇
2 ),        (1) 

onde,  assume-se que todas as variáveis 𝑥𝑖𝑡  são independentes de todos os termos de erro 𝜇𝑖𝑡  . 

De forma geral, a variável será indexada por i, no nível do indivíduo e por t no nível temporal. 

Segundo Gujarati (2006), no modelo de efeitos fixos, o intercepto do modelo de regressão 

(𝛽1𝑖) pode diferir entre indivíduos para levar em conta o fato de que cada unidade individual 

ou de corte transversal pode ter algumas características especiais. O termo “efeitos fixos” 

decorre do fato de que, “embora o intercepto possa diferir entre indivíduos, cada intercepto 

individual não se altera ao longo do tempo” (Gujarati, 2006, p. 517). Desta forma, este 

modelo pressupõe que os coeficientes angulares dos regressores não variam entre indivíduos 

nem ao longo do tempo. Para que o intercepto com efeito fixo varie entre indivíduos, este 

modelo pode utilizar variáveis binárias de intercepto diferencial, sendo nomeado modelo de 

variáveis binárias de mínimos quadrados, representada pela equação (2) a seguir: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼1 +  𝛼2𝐷2𝑖 + 𝛼3𝐷3𝑖 + ⋯+  𝛼𝑛𝐷𝑛𝑖 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + ⋯+  𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡

+ 𝜇𝑖𝑡  ,     𝜇𝑖𝑡  ~𝑁  0,𝜎𝜇
2  , (2)   

Segundo Nakamura et al. (2007), o modelo de efeito fixo considera que a heterogeneidade 

característica de um indivíduo é constante e impacta somente no intercepto, seja em um 

determinado instante, seja ao longo do tempo. Para Gujarati (2006), este modelo é adequado 
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em situações que o intercepto específico ao indivíduo pode estar correlacionado com um ou 

mais regressores. Como desvantagem, este modelo consome um grande número de graus de 

liberdade quando o número de unidades de corte transversal é muito grande. 

O modelo de efeitos aleatório considera a heterogeneidade dos indivíduos como variável, 

impactando nos resíduos. Este modelo pressupõe que o intercepto de uma unidade individual, 

expressado como o desvio de seu valor médio constante, é uma extração aleatória de uma 

população muito maior com um valor médio constante (Gujarati, 2006). O modelo de efeitos 

aleatórios pode ser representado pela equação (3): 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + ⋯+  𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝜀𝑖 +  𝜇𝑖𝑡  ,            𝜇𝑖𝑡  ~𝑁  0,𝜎𝜇
2  , 𝜀𝑖~𝑁(0,𝜎𝜀

2)        

(3) 

Onde, 𝜀𝑖 +  𝜇𝑖𝑡  são tratados como um termo de erro consistindo em dois componentes: um 

componente individual específico, que não varia ao longo do tempo (𝜀𝑖), e um componente 

residual, que é a parte não correlacionado ao longo do tempo (𝜇𝑖𝑡  ). Toda a correlação do 

termo de erro sobre a variação de tempo é atribuída ao efeito individual 𝛼𝑖  (Verbeek, 2000). 

Este modelo possui a vantagem de ser econômico em graus de liberdade e adequado em 

situações em que o intercepto (aleatório) de cada unidade do corte transversal não é 

correlacionado com os regressores (Gujarati, 2006). 

  

3.3. Problema de Pesquisa 

 

Segundo Kerlinger (1980), um problema de pesquisa deve expressar uma relação entre duas 

variáveis, ser apresentado em forma interrogativa e ser passível de teste empírico.  

Neste contexto, este estudo se preocupou em responder dois problemas de pesquisa: 

Problema de Pesquisa I: Qual é o impacto da gestão do capital de giro sobre a 

rentabilidade da empresa? 
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Problema de Pesquisa II: Quais fatores determinam a gestão do capital de giro da 

empresa.? 

 

3.4. Operacionalização das variáveis 

 

A fim de responder aos dois problemas de pesquisa propostos, este estudo utilizou como base 

a operacionalização de variáveis realizadas nas diversas pesquisas anteriormente descritas. A 

seguir, são apresentadas a forma de operacionalização e as justificativas das variáveis 

dependentes, independentes e de controle que foram utilizadas nas hipóteses de pesquisa. 

 

3.4.1. Medidas de Rentabilidade 

 

A variável dependente rentabilidade foi medida de diferentes formas pelos pesquisadores, 

conforme apresentado na tabela 1. Shin e Soenen (1998) adotaram em seu estudo o lucro 

operacional mais depreciação, dividido pelo ativo total e pela receita total. Lyroudi e 

Lazaridis (2000) utilizaram três medidas: retorno sobre investimento, retorno sobre 

patrimônio e margem de lucro líquido. Deloof (2003) considerou como medida de 

rentabilidade, o lucro bruto operacional calculado pela vendas menos custo dos produtos 

vendidos dividido pelos ativos totais menos ativos financeiros, para retirar o efeito de 

participações em outras empresas. Kieschnick, Laplante e Moussawi (2006) utilizaram o valor 

de mercado da empresa, como variável dependente, calculado pelo ativo total menos valor 

contábil do patrimônio somado ao valor de mercado da empresa, no final do ano fiscal. 

A variável dependente rentabilidade utilizada neste estudo foi operacionalizada pelo lucro 

bruto, calculado pelo logaritmo das vendas menos custos dos produtos vendidos dividido 

pelos ativos totais menos ativos financeiros, condizentes com a metodologia utilizada por 
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Lazaridis e Tryfonidis (2006) e Deloof (2003). A decisão por esta medida de rentabilidade é 

justificada pelo fato de desejar explorar a relação do efeito operacional da gestão do capital de 

giro na rentabilidade operacional da empresa. Da mesma forma, não consideramos o retorno 

sobre ativo total por incluir como ativos, participações em outras empresas, que não 

contribuem diretamente para o retorno das atividades operacionais das empresas analisadas. O 

estudo também testará como proxies da variável dependente rentabilidade: a margem líquida, 

calculado pelo logaritmo do lucro líquido dividido pelos ativos totais subtraídos dos ativos 

financeiros; a margem operacional, calculada pelo logaritmo do lucro líquido operacional 

dividido pelos ativos totais subtraídos dos ativos financeiros. Foi analisada a possibilidade de 

se incluir a proxy índice de market to book value da empresa para medir a rentabilidade da 

empresa, calculada pelo valor de mercado do patrimônio líquido sobre o valor contábil do 

patrimônio líquido. Entretanto, optou-se por não considerá-la no modelo uma vez que foi 

observada a presença relevante de dados faltantes, que implicaria em uma redução agressiva 

da amostra.  

  

3.4.2. Medidas do nível de capital de giro 

 

Hawawini, Viallet e Vora (1986) calcularam a medida requerimento de capital de giro pela 

diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, subtraindo os itens relacionados com 

decisões financeiras da empresa de curto prazo (caixa e títulos negociáveis). Shin e Soenen 

(1998) utilizaram como proxy para a variável gestão do capital de giro, o ciclo líquido do 

negócio, calculado pelos três componentes – contas a receber, contas a pagar e estoques – 

como percentual das vendas, representando o número de dias de venda que a empresa tem 

para financiar seu capital sob condições “ceteris paribus”. Filbeck et al (2007) utilizaram 

como medidas de eficiência de gestão do capital de giro, a eficiência de conversão de caixa, 
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calculada pelo fluxo de caixa operacional sobre vendas; e, os dias de capital de giro, calculado 

pela soma de dias extraordinários de contas a receber, estoques menos contas a pagar. Nazir e 

Afza (2008) utilizaram o requerimento de capital de giro, calculado pela soma de caixa, 

equivalentes, securitizações de mercado, estoques e contas a receber, subtraindo contas a 

pagar e outros pagáveis. Para controlar o efeito de tamanho, os autores deflacionaram esta 

equação pelo total dos ativos. Appuhami (2008) utilizou a mesma medida de requerimento de 

capital de giro, retirando o efeito do caixa, equivalentes de caixa e securitizações de mercado. 

Kieschnick, Laplante e Moussawi (2006) utilizaram como medida do capital de giro o ciclo de 

conversão de caixa líquido no estudo de seus determinantes. Lyroudi e Lazaridis (2000), 

juntamente com Deloof (2003), Lazaridis e Tryfonidis (2006), utilizaram o ciclo de conversão 

de caixa, medido pelos dias de contas a receber mais estoques e menos contas a pagar, para 

medir a eficiência da gestão do capital de giro em dias.  

Este estudo optou por utilizar o conceito de ciclo de conversão de caixa (CCC), também 

chamado de ciclo de caixa, para medir o nível de capital de giro. Esta medida, 

tradicionalmente conhecida e utilizada em vários estudos, mede o período de tempo entre o 

pagamento das compras de matéria-prima e o recebimento das vendas dos produtos acabados 

(Deloof, 2003; Lazaridis e Tryfonidis, 2006; Brigham e Ehrhardt, 2002; Ross, Westerfield e 

Jaffe, 2007) e envolve os componentes que estão mais relacionados ao ciclo operacional, 

refletindo o processo de compra, produção e vendas (Hawawini, Viallet e Vora, 1986). É 

calculado pelo número de dias de contas a receber somado ao número de dias de estoques 

subtraído do número de dias de contas a pagar. 
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Figura 1 – Linha de tempo de fluxo de caixa e atividades operacionais a curto prazo de uma 

empresa industrial típica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Ross, Waterfield e Jaffer (2007) 

 

Além do ciclo de conversão de caixa, foram utilizados os componentes principais do capital 

de giro, representados pelos dias de contas a receber (DIAS_CR), dias de estoques 

(DIAS_EST) e dias de contas a pagar (DIAS_CP). Alguns autores variaram na definição do 

cálculo dos dias de capital de giro. Este estudo utilizou como base a definição de cálculo do 

número de dias para cada componente apresentada por Shin e Soenen (1998). O número de 

dias de contas a receber será calculado dividindo contas a receber pelas vendas e 

multiplicando por 365; o número de dias de estoques será calculado dividindo os estoques 

pelas vendas e multiplicando por 365; e, o número de dias de contas a pagar será calculado 

dividindo o saldo de contas a pagar pelas vendas, multiplicando por 365. Adicionalmente às 

proxies acima descritas, este estudo também testou o requerimento de capital de giro, 

calculado como pela soma dos saldos de contas a receber e estoques, subtraída do saldo de 

contas a pagar e dividida pelos ativos totais subtraídos dos ativos financeiros. 
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3.4.3. Medidas dos determinantes da gestão do capital de giro 

 

3.4.3.1. Medida de endividamento 

Nazir e Afza (2008) e Chiou, Cheng e Wu (2006) mediram o endividamento pelo índice de 

alavancagem financeira da dívida total dividido pelo total dos ativos. Apphumani (2008) 

utilizou a dívida de longo prazo sobre patrimônio líquido. Neste estudo, o endividamento 

(ENDIV) foi medido pelo índice de dívida de longo prazo sobre total sobre total dos ativos. 

 

3.4.3.2. Medida dos mecanismos de monitoramento gerencial 

O conceito de governança corporativa reside na base da teoria de agência, partindo da 

premissa de que de que os executivos e gerentes da empresa podem não estar, 

necessariamente, agindo de acordo com os melhores interesses dos acionistas (Becht, Bolton e 

Roell, 2003 e Tirole, 2005). A visão de Tirole (2005) para o papel da governança corporativa 

é de assegurar que os investidores recebam o retorno sobre seus investimentos. Um problema 

de governança corporativa pode ser descrito como um problema de agência e aparece sempre 

que um acionista deseja exercer um controle diferente daquele exercido pelo gerente que está 

no comando da empresa (Becht, Bolton e Roell, 2003). 

Becht, Bolton e Roell (2003) propuseram cinco mecanismos para reduzir os conflitos de 

agência: (1) eleição de um conselho administrativo para representar os interesses dos 

acionistas, no qual o CEO é o responsável; (2) takeovers hostis ou disputas por representação 

de votos, feita por um acionista que concentra o poder de voto temporariamente para resolver 

uma crise, tomar uma decisão importante ou retirar um executivo ineficiente; (3) 

monitoramento ativo e contínuo por um grande acionista ou parte financeira intermediária 

(Banco, holding ou fundo de pensão); (4) alinhamento dos interesses gerenciais com 
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investidores por meio de contratos de compensação de executivos; e, (5) deveres fiduciários 

claros para o CEO junto com processos de ação conjunta que bloqueie decisões corporativas 

que vão contra aos interesses dos investidores ou busque compensação por ações passadas que 

possam ter causado prejuízo aos seus interesses. Este estudo se concentrou em três 

mecanismos de monitoramento gerencial: via composição do conselho diretivo, via 

concentração da propriedade em grandes acionistas e via compensação gerencial. A presença 

de diretores externos diminui a probabilidade de esquemas de conluio e expropriação da 

riqueza do acionista e aumenta as chances do conselho atuar como um mecanismo induzido 

de mercado de transferência de controle interno de custo mais baixo (Fama, 1980). A 

composição do conselho diretivo foi operacionalizada por meio da participação de diretores 

independentes no conselho diretivo (INDEP). Para cálculo desta variável proxy, a partir do 

sistema DIVEXT da B&MFBOVESPA, foi considerado o número de administradores 

pertencentes apenas ao conselho de administração dividido pelo número total de 

administradores da empresa, inclusive pertencentes à diretoria. 

Segundo Shleifer e Vishny (1997), quando os direitos de controle estão concentrados nas 

mãos de um pequeno número de investidores com uma parcela significativa do fluxo de caixa, 

a ação conduzida na empresa é muito mais fácil. Tirole (2005) também reconhece que a forma 

de monitoramento mais comum é feita por meio da família ou grupo de acionista que tem a 

maioria dos votos ou real ou quando é realizado por um grupo de minoritários que se junta 

para criar um bloco de controle. Grandes acionistas endereçam o problema de agência pelo 

fato de ter o interesse geral na maximização do valor da empresa e ter suficiente controle 

sobre os ativos para ter seus interesses respeitados (Shleifer e Vishny, 1997). Desta forma, o 

monitoramento via concentração da propriedade em grandes acionistas foi operacionalizada 

por meio de uma variável dummy (CONC), que considerou a presença de concentração da 
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participação acionária em grandes acionistas nos casos com participação acima de 20% em 

um único acionista, segundo estudos de Pedersen e Thomsen (1997) e Siqueira (1998). 

Para minimizar o conflito de agência, Jensen e Meckling (1995) sugerem um sistema de 

recompensa e punição relacionado ao desempenho individual. Uma política de compensação 

que “amarra o bem-estar do CEO com a riqueza do acionista; ajuda a alinhar os custos 

privados e sociais e os benefícios de ações alternativos; e, conseqüentemente, providencia 

incentivos aos CEO para que ele tome ações apropriadas” (Jensen e Murphy, 1990). Assim, o 

monitoramento via compensação gerencial foi operacionalizada por uma variável dummy 

indicando a presença de remuneração vinculada aos lucros (REM_LUCRO). Para 

operacionalizar esta variável, extraída por meio do sistema DIVEXT (BM&FBOVESPA), 

este estudo levou em consideração a presença de participação dos administradores no lucro da 

empresa e periodicidade de recebimento anual, interpretando que esta seja uma compensação 

variável vinculada ao resultado anual da empresa. 

 

3.4.3.3. Medida de fluxo de caixa livre 

Para medir o fluxo de caixa livre (L_FLC) foi utilizada a operacionalização realizada por 

Rahman e Mohd-Saleh (2008), com base nos estudos de Lehn e Poulsen (1989), conforme a 

equação (4) a seguir: 

𝐹𝐶𝐿_𝑇𝐴 = (𝐿𝑂𝐴𝐷 − 𝐼𝑀𝑃 − 𝐽 − 𝐷𝐴𝑃 −  𝐷𝐴𝐶)/𝑇𝐴         (4) 

onde, 

FCL = Fluxo de caixa livre 

LOAD = Lucro operacional antes da depreciação 

IMP = Total de impostos 

J = Despesas com juros 

DAP = Dividendos de ações preferenciais 
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DAC = Dividendos de ações ordinárias 

TA = Total de ativos no início do ano fiscal 

No presente estudo, foi adotado o logaritmo da equação descrita. 

 

3.4.4. Medidas de controle:  

Empresas grandes podem requerer maior investimento em capital de giro pelo maior nível de 

receita ou podem utilizar de seu poder de barganha para reduzir prazos com fornecedores 

(Kieschnick, Laplante e Moussawi, 2006). Neste caso, o tamanho da empresa (LNTAM) foi 

medido pelo logaritmo das vendas (Deloof, 2003). 

O crescimento das vendas pode influenciar a gestão do capital de giro à medida que influencia 

os processos operacionais para preparar a empresa para atender um nível diferente de 

demanda (Nunn, 1981 e Kieschnick, Laplante e Moussawi, 2006). A variável crescimento 

(CRESC) foi medida pela variação das vendas dividida pelas vendas do ano anterior (Deloof, 

2003; Nazir e Afza, 2008; Appuhami, 2008).  

Pesquisas anteriores (Nunn, 1981; Hawawini, Viallet e Vora, 1986; Kieschnick, Laplante e 

Moussawi, 2006; Nazir e Afza, 2008) sugerem que as práticas de capital de giro diferem entre 

os tipos de indústrias e podem influenciar o modo como é administrado o capital de giro. 

Desta forma, foram utilizadas dummies de agrupamentos de setores industriais (INDUSTRIA, 

COMERCIO E OUTROS). 

 

3.5. Breve descritivo dos testes, variáveis, proxies e relações esperadas 

 

A seguir, as tabelas 1 e 3 representam os dois problemas de pesquisas descritos anteriormente, 

com o resumo das hipóteses de pesquisa, variáveis dependentes, independentes, variáveis de 

controle e as relações esperadas. A tabela 2 apresenta o resumo das fórmulas para a variável 
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dependente gestão do capital de giro e a tabela 4 apresenta o resumo das variáveis de controle 

e a descrição de suas fórmulas. 
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Tabela 1 – Resumo das variáveis de pesquisas, proxies e sinais esperados para o problema de pesquisa I 

Problema de 

pesquisa 

Variável 

dependente 

Proxies da 

variável 

dependente 

Fórmulas das proxies variável 

dependente 

Variável 

independente 

Proxies da variável independente Sinal da relação 

esperada 

Qual é o 

impacto da 

gestão do 

capital de giro 

sobre a 

rentabilidade 

da empresa 

(H1) 

Rentabilidad

e  

L_RENT_MO

: margem 

operacional 

=Log [Lucro Líquido 

Operacional /(Ativos Totais – 

Ativos Financeiros)]  

Nível de capital 

de giro 

CCC: Ciclo de conversão de caixa - 

RCG: Requerimentos de capital de giro - 

D_CR: Dias de contas a receber - 

D_ES: Dias de estoque - 

D_CP: Dias de contas a pagar + 

L_RENT_BR: 

margem bruta 

=Log{[( Vendas – Custos dos 

Produtos Vendidos)/( Ativos 

Totais – Ativos 

Financeiros)]Lucro Bruto 

Operacional} 

CCC: Ciclo de conversão de caixa - 

RCG: Requerimentos de capital de giro - 

D_CR: Dias de contas a receber - 

D_ES: Dias de estoque - 

D_CP: Dias de contas a pagar + 

L_RENT_ML: 

margem 

líquida 

=Log{[Lucro Líquido /(Ativos 

Totais – Ativos Financeiros)]} 

CCC: Ciclo de conversão de caixa - 

RCG: Requerimentos de capital de giro - 

D_CR: Dias de contas a receber - 

D_ES: Dias de estoque - 

D_CP: Dias de contas a pagar + 

Fonte: elaborado pela autora 

Tabela 2 – Resumo das fórmulas para a variável dependente gestão do capital de giro 

Proxies variável nível de capital de giro 

 

Fórmulas 

CCC: Ciclo de conversão de caixa Dias de contas a receber + Dias de estoques – Dias de contas a pagar 

RCG: Requerimentos de capital de giro (Contas a receber + Estoques - Contas a pagar)/vendas 

D_CR: Dias de contas a receber Contas a receber / (vendas/365) 

D_ES: Dias de estoque Estoques / (vendas/365) 

D_CP: Dias de contas a pagar Contas a pagar / (vendas/365) 

Fonte: elaborado pela autora 
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Tabela 3 – Resumo das variáveis de pesquisas, proxies e sinais esperados para o problema de pesquisa II 
Problema de 

pesquisa 

Hipótese Variável 

dependente 

Proxies da variável dependente Variável 

independente 

Proxies da 

variável 

independente 

Fórmulas Sinal esperado 

Determinantes 

da gestão do 

capital de giro 

H2 Nível de 

capital de 

giro 

CCC: Ciclo de conversão de caixa Endividamento ENDIV: 

Endividamento 

total a valor 

contábil 

= (Passivo circulante + 

exigível a longo prazo) 

/ ativo total 

- 

 RCG: Requerimentos de capital de giro - 

 DIAS_CR: Dias de contas a receber - 

 DIAS_EST: Dias de estoque - 

 DIAS_CP: Dias de contas a pagar + 

H3 CCC: Ciclo de conversão de caixa Mecanismos de 

monitoramento 

gerencial 

INDEP: 

Participação de 

diretores 

independentes 

no conselho 

= Participação de 

diretores independentes 

/ número total de 

diretores no conselho 

administrativo  

- 

 RCG: Requerimentos de capital de giro - 

 DIAS_CR: Dias de contas a receber - 

 DIAS_EST: Dias de estoque - 

 DIAS_CP: Dias de contas a pagar + 

 CCC: Ciclo de conversão de caixa CONC: 

Concentração 

acionária da 

empresa 

= Dummy de 

Concentração acionária 

em grandes acionistas 

acima de 20% 

- 

 RCG: Requerimentos de capital de giro - 

 DIAS_CR: Dias de contas a receber - 

 DIAS_EST: Dias de estoque - 

 DIAS_CP: Dias de contas a pagar + 

 CCC: Ciclo de conversão de caixa REM_LUCRO: 

remuneração 

anual vinculada 

ao lucro 

= Dummy da presença 

de remuneração 

vinculada ao lucro com 

periodicidade anual 

- 

 RCG: Requerimentos de capital de giro - 

 DIAS_CR: Dias de contas a receber - 

 DIAS_EST: Dias de estoque - 

 DIAS_CP: Dias de contas a pagar + 

H4 CCC: Ciclo de conversão de caixa Fluxo de caixa 

livre 

L_FCL: Fluxo 

de caixa livre 

= Log ( Fluxo de caixa 

livre / ativo total ) 

+ 

 RCG: Requerimentos de capital de giro + 

 DIAS_CR: Dias de contas a receber + 

 DIAS_EST: Dias de estoque + 

 DIAS_CP: Dias de contas a pagar - 

Fonte: elaborado pela autora 
 

Tabela 4 – Resumo das fórmulas das variáveis de controle 
Variáveis de controle Fórmulas 

LNTAM: tamanho da empresa = Log do total das vendas 

CRESC: crescimento da empresa = Variação das vendas / vendas do ano anterior 

INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E OUTR = Dummy do setor industrial da empresa 

Fonte: elaborado pela autora 



67 
 

 

3.6. Modelos utilizados 

 

A seguir, são apresentados os modelos empíricos utilizados para cada problema de pesquisa: o 

impacto da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade (Problema de Pesquisa I); e, os 

determinantes da gestão do capital de giro (Problema de Pesquisa II). Para fins ilustrativos, 

foram representados por meio de equações de modelo de painel de dados estático de efeitos 

fixos. O estudo também testou o modelo de painel de dados estático de efeitos aleatórios, o 

modelo de painel de dados dinâmicos e o modelo de regressão múltipla por mínimos 

quadrados ordinários. 

 

Problema de Pesquisa I - Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade da empresa 

 1          𝐿_𝑅𝐸𝑁𝑇_𝐵𝑅𝑖𝑡

=  𝛽1 +  𝛽2𝐶𝐶𝐶𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿𝑁𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂𝑖𝑡+𝛽7𝑂𝑈𝑇𝑅𝑂𝑆𝑖𝑡+ 𝜇𝑖𝑡   

 2          𝐿_𝑅𝐸𝑁𝑇_𝐵𝑅𝑖𝑡

=  𝛽1 +  𝛽2𝑅𝐶𝐺𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿𝑁𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂𝑖𝑡+𝛽7𝑂𝑈𝑇𝑅𝑂𝑆𝑖𝑡+ 𝜇𝑖𝑡   

 3          𝐿_𝑅𝐸𝑁𝑇_𝐵𝑅𝑖𝑡

=  𝛽1 +  𝛽2𝐷_𝐶𝑅𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿𝑁𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂𝑖𝑡+𝛽7𝑂𝑈𝑇𝑅𝑂𝑆𝑖𝑡+ 𝜇𝑖𝑡   

 4          𝐿_𝑅𝐸𝑁𝑇_𝐵𝑅𝑖𝑡

=  𝛽1 +  𝛽2𝐷_𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿𝑁𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂𝑖𝑡+𝛽7𝑂𝑈𝑇𝑅𝑂𝑆𝑖𝑡+ 𝜇𝑖𝑡   
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 5          𝐿_𝑅𝐸𝑁𝑇_𝐵𝑅𝑖𝑡

=  𝛽1 + 𝛽2𝐷_𝐶𝑃𝑖𝑡 +  𝛽3𝐿𝑁𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂𝑖𝑡+𝛽7𝑂𝑈𝑇𝑅𝑂𝑆𝑖𝑡+ 𝜇𝑖𝑡   

𝜇𝑖𝑡  ~𝑁  0,𝜎𝜇
2   

Onde: 

i = 1,...,N, se refere à empresa 

t = 1,..., T, se refere ao tempo 

L_RENT_BR it = lucro bruto operacional, calculado pelo logaritmo das vendas menos custos 

dos produtos vendidos dividido pelos ativos totais menos ativos financeiros, da empresa it 

CCC it = ciclo de conversão de caixa da empresa it 

RCG it =requisição de capital de giro it 

D_CR it = dias de contas a receber da empresa it 

D_ESi it = dias de estoques da empresa it 

D_CP it = dias de contas a pagar da empresa it  

LNTAMi = Log do total das vendas it 

CRESCi = Crescimento das vendas da empresa it 

INDUSTRIAi = Dummy do setor industrial da empresa it 

COMERCIOi = Dummy do setor de comércio da empresa it 

OUTROSi = Dummy de outros setores da empresa it 

β = parâmetros da regressão 

μit = termo de erro residual (parte não correlacionada ao longo do tempo) 
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Problema de Pesquisa II -  Determinantes da gestão do capital das empresas 

 6          𝐶𝐶𝐶𝑖𝑡 =  𝛽1 +  𝛽2𝐸𝑁𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 +  𝛽3𝐼𝑁𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑂𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝐸𝑀_𝐿𝑈𝐶𝑅𝑂𝑖𝑡  

+ 𝛽6𝐿_𝐹𝐶𝑂𝑖𝑡 +  𝛽7𝐿𝑁𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 + 𝛽8𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽9𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴𝑖𝑡

+ 𝛽9𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂𝑖𝑡 + 𝛽10𝑂𝑈𝑇𝑅𝑂𝑆𝑖𝑡 +  𝜀𝑖 +  𝜇𝑖𝑡   

 7          𝑅𝐶𝐺𝑖𝑡 =  𝛽1 + 𝛽2𝐸𝑁𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 +  𝛽3𝐼𝑁𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑂𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝐸𝑀_𝐿𝑈𝐶𝑅𝑂𝑖𝑡  

+ 𝛽6𝐿_𝐹𝐶𝑂𝑖𝑡 +  𝛽7𝐿𝑁𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 + 𝛽8𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽9𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴𝑖𝑡

+ 𝛽9𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂𝑖𝑡 + 𝛽10𝑂𝑈𝑇𝑅𝑂𝑆𝑖𝑡 +  𝜀𝑖 +  𝜇𝑖𝑡   

 8          𝐷_𝐶𝑅𝑖𝑡

=  𝛽1 +  𝛽2𝐸𝑁𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 +  𝛽3𝐼𝑁𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑂𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝐸𝑀_𝐿𝑈𝐶𝑅𝑂𝑖𝑡  

+ 𝛽6𝐿_𝐹𝐶𝑂𝑖𝑡 +  𝛽7𝐿𝑁𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 + 𝛽8𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽9𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴𝑖𝑡

+ 𝛽9𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂𝑖𝑡 + 𝛽10𝑂𝑈𝑇𝑅𝑂𝑆𝑖𝑡 +  𝜀𝑖 +  𝜇𝑖𝑡   

 9          𝐷_𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡

=  𝛽1 +  𝛽2𝐸𝑁𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 +  𝛽3𝐼𝑁𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑂𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝐸𝑀_𝐿𝑈𝐶𝑅𝑂𝑖𝑡  

+ 𝛽6𝐿_𝐹𝐶𝑂𝑖𝑡 +  𝛽7𝐿𝑁𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 + 𝛽8𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽9𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴𝑖𝑡

+ 𝛽9𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂𝑖𝑡 + 𝛽10𝑂𝑈𝑇𝑅𝑂𝑆𝑖𝑡 +  𝜀𝑖 +  𝜇𝑖𝑡   

 10          𝐷_𝐶𝑃𝑖𝑡

=  𝛽1 +  𝛽2𝐸𝑁𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 +  𝛽3𝐼𝑁𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑂𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝐸𝑀_𝐿𝑈𝐶𝑅𝑂𝑖𝑡  

+ 𝛽6𝐿_𝐹𝐶𝑂𝑖𝑡 +  𝛽7𝐿𝑁𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 + 𝛽8𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽9𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴𝑖𝑡

+ 𝛽9𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂𝑖𝑡 + 𝛽10𝑂𝑈𝑇𝑅𝑂𝑆𝑖𝑡 +  𝜀𝑖 +  𝜇𝑖𝑡   

Onde: 

i = 1,...,N, se refere à empresa 

t = 1,..., T, se refere ao tempo 

CCCit = ciclo de conversão de caixa da empresa it 

RCGit =requisição de capital de giro it 

D_CRit = dias de contas a receber da empresa it 
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D_ESTit = dias de estoques da empresa it 

D_CPit = dias de contas a pagar da empresa it  

ENDIVit = índice total de dívidas sobre total de ativos da empresa it 

INDEPit = participação de diretores independentes no conselho administrativo da empresa it 

CONCit = Dummy da concentração acionária acima de 20% it 

REM_LUCROit =Dummy da presença de remuneração anual vinculada ao lucro it 

L_FCLit = Logaritmo do fluxo de caixa livre sobre ativo total da empresa it 

LNTAMi = Log do total das vendas it 

CRESCi = Crescimento das vendas da empresa it 

INDUSTRIAi = Dummy do setor industrial da empresa it 

COMERCIOi = Dummy do setor de comércio da empresa it 

OUTROSi = Dummy de outros setores da empresa it 

β = parâmetros da regressão 

μit = termo de erro residual (parte não correlacionada ao longo do tempo) 
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4. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES 

 

A presente pesquisa utilizou como população-alvo companhias abertas listadas na Bolsa de 

Valores de São Paulo classificadas como ativas, ou seja, excluídas as empresas que tiveram 

seus registros inativos por motivos de cancelamento, suspensão, concordata, em recuperação 

judicial, etc. As bases de dados utilizadas para as análises foram coletadas de duas fontes de 

dados. Os dados das proxies da variável independente mecanismos de controle gerencial 

foram retirados por ano e por empresa por meio do Sistema de Divulgação Externa 

(DIVEXT) da BM&F BOVESPA, que permite a visualização dos demonstrativos publicados 

pelas empresas. Os demais dados foram extraídos do sistema Economática Pro®, em bases 

trimestrais. Tratam-se, portanto, de dados secundários. 

Inicialmente foram levantados os dados de 357 companhias abertas ativas do período de 1994 

a 2008 e de vários setores de atividade, excluindo bancos, companhias de seguros e holdings, 

devido às peculiaridades destes setores quanto aos níveis de alavancagem financeira. Todos os 

valores foram corrigidos pela inflação pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado 

(IPCA), indicador de inflação oficial medido pelo IBGE.  

Em função da quantidade significativa de dados faltantes no Sistema de Divulgação Externa 

(DIVEXT) para o ano 2000, decidiu-se considerar amostras distintas para cada problema de 

pesquisa. A seguir, serão apresentados detalhes sobre a amostra, estatísticas descritivas, 

resultados e discussões para cada problema de pesquisa. 

 

 

4.1. Problema de Pesquisa I: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade da 

empresa 
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A primeira amostra, dirigida à investigação da relação da rentabilidade e a gestão do capital 

de giro (Problema de Pesquisa I), considerou dados de 109 empresas, com 36 trimestres 

seguidos de observações, do período de 2000 a 2008 (último trimestre do ano de 1999 foi 

utilizado apenas para o cálculo da variável crescimento). Foram eliminadas todas as empresas 

com dados faltantes, com valores de receita e ativo total negativos. Da mesma forma, foram 

excluídas as observações influentes da amostra. 

A lista de empresas da amostra do Problema de Pesquisa I pode ser visualizada no quadro 5 a 

seguir: 

Quadro 6 -  Composição da amostra do Problema de Pesquisa I 

Aco Altona Cambuci Elektro Ienergia Oderich Sid Nacional 

Acos Vill Caraiba Met Eletropaulo Iguacu Cafe Panatlantica Sondotecnica 

Aes Sul Casan Eluma Ind Cataguas Pet Manguinh Souza Cruz 

Aes Tiete Cedro Embraer Inds Romi Petrobras Sultepa 

Aliperti Ceee-Gt Estrela Itautec Portobello Suzano Papel 

Alpargatas Ceg Eternit Josapar Pq Hopi Hari Tecnosolo 

Ampla Energ Celpa Excelsior Karsten Pro Metalurg Tectoy 

Aracruz Celul Irani Fab C Renaux Kepler Weber Rasip Agro Tekno 

Arteb Cia Hering Ferbasa Lark Maqs Riosulense Tex Renaux 

Azevedo Coelba Fibam Lojas Hering Rossi Resid Tractebel 

Bardella Comgas Forjas Taurus Marcopolo Sabesp Trafo 

Baumer Confab Fosfertil Met Duque Sanepar Usiminas 

Bic Monark Dimed Fras-Le Metal Iguacu Sansuy V C P 

Bombril Dixie Toga Gafisa Metal Leve Santanense Vale R Doce 

Botucatu Tex Dohler Ger Paranap Metisa Sao Carlos Vicunha Text 

Braskem Drogasil Guararapes Millennium Saraiva Livr Wetzel S/A 

Buettner Duratex Haga S/A Mundial Schlosser Whirlpool 

Cacique Elekeiroz Hoteis Othon Nadir Figuei Schulz Yara Brasil 

Caf Brasilia      
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Economática Pro® 

 

4.1.1. Estatística Descritiva 

 

O presente modelo analisou uma amostra de empresas brasileiras de capital aberto, 

classificadas primeiramente de acordo com a classificação setorial da Economática Pro®, em 

18 setores e, em seguida, distribuídos entre 3 agrupamentos de setores – Indústria, Comércio e 
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Outros -  de acordo com a classificação do IBGE (CNAE – Comissão Nacional de Atividades 

Econômicas). A tabela 5 apresenta a distribuição das empresas da amostra por setor, que 

aponta que o setor industrial representou 82% da amostra, contribuindo com 94% da receita 

média total do período de 2000 a 2008. 

 

Tabela 5 – Distribuição de empresas e receita média por indústria da amostra do Problema de 

Pesquisa I 

Setor Quantidade de 

empresas 

Participação no 

número de 

empresas 

Receita média 

2000-2008 (em 

milhões de reais) 

Participação na 

receita média 

total 

Indústria 89 82% 233,5 94% 

Comércio 3 3% 1,4 1% 

Outros 17 16% 14,7 6% 

Total 109 100% 249,6 100% 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Economática Pro® 

Na tabela 6 são apresentadas as médias, medianas, desvios padrões, valores mínimos e 

máximos e o número de observações por variável envolvida no Problema de Pesquisa I: 

logaritmo da rentabilidade operacional (L_RENT_MO), logaritmo da rentabilidade bruta 

(L_RENT_BR), logaritmo da rentabilidade líquida (L_RENT_ML), ciclo de conversão de 

caixa (CCC), requerimento de capital de giro (RCG), dias de contas a receber (DIAS_CR), 

dias de estoque (DIAS_EST), dias de contas a pagar (DIAS_CP), logaritmo de tamanho da 

empresa (LNTAM), crescimento anual (CRESC), indústria (Indústria), comércio (Comércio), 

Outros (Outros). 

Para chegar a amostra final, foram realizadas sucessivas análises de observações influentes 

para excluir empresas com efeito representativo de variáveis com valores mínimos e máximos 

extremos. Apesar da tabela 6 ainda apresentar valores mínimos e máximos muito superiores 

aos desvios padrão respectivos para as variáveis proxies da gestão de capital de giro, tais 

observações foram encontradas em pequena quantidade e não alteraram o resultado dos 

modelos econométricos. 
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Tabela 6 – Resumo estatístico das variáveis mensuráveis do Problema de Pesquisa I 

 Número de 

observações 
Média Mediana Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo 

L_RENT_BR 3.814 -1,54 -1,43 0,85 -9,50 1,65 

L_RENT_MO 3.060 -2,37 -2,23 1,04 -9,51 2,97 

L_RENT_ML 2.643 -2,55 -2,37 1,19 -10,96 2,65 

CCC 3.924 62,33 50,08 451,63 -11.866,00 7.276,30 

RCG 3.924 0,09 0,13 1,37 -67,43 0,75 

D_CR 3.924 146,21 86,68 390,04 2,69 7.631,00 

D_ES 3.924 53,08 43,17 56,16 0,00 991,66 

D_CP 3.924 136,97 85,33 266,91 11,68 11.874,00 

L_TAM 3.924 4,96 4,92 0,78 2,55 7,67 

CRESC 3.924 0,05 0,02 0,39 -0,94 7,27 

Indústria 3.924 0,82 1,00 0,39 0,00 1,00 

Comércio 3.924 0,03 0,00 0,16 0,00 1,00 

Outros 3.924 0,16 0,00 0,36 0,00 1,00 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Economática Pro® 

O número de observações das variáveis proxies da rentabilidade variou em função do calculo 

do logaritmo dos seus valores. A média dos logaritmos destas variáveis foi negativa, com 

baixa dispersão. O ciclo de conversão de caixa (CCC) foi representado por 62,33 dias de 

vendas, resultado da soma de 146,21 dias de contas a receber com 53,08 dias de estoques, 

subtraídos de 136,97 dias de contas a pagar, todos com alta dispersão. Na média, o 

crescimento das empresas foi positivo (+0,05).  

A tabela 7 apresenta as médias anuais da rentabilidade bruta (RENT_BR), rentabilidade 

operacional (RENT_MO) e rentabilidade líquida (RENT_ML) antes do calculo do logaritmo. 

A tabela também compreende as médias anuais das demais variáveis do estudo. 

Podemos notar que, do período Pré-2004 para o período Pós-2004: 

- o nível de rentabilidade (RENT_BR, RENT_MO, RENT_ML) aumentou; 

- a média dos dias do ciclo de conversão de caixa (CCC) diminuiu; 

- o tamanho das empresas (L_TAM) aumentou. 
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Tabela 7 – Evolução das médias anuais das variáveis envolvidas no Problema de Pesquisa I 

 RENT_

BR 

RENT_

MO 

RENT_

ML 

CCC RCG D_CR D_ES D_CP L_TAM CRESC 

2000 0,22  0,14  0,11  11,49  0,02  97,06  42,57  128,14  4,89  0,29  

2001 0,22  0,13  0,10  -10,86  -0,02  88,62  43,78  143,27  4,92  0,08  

2002 0,20  0,09  0,04  -12,71  -0,02  118,26  52,27  183,24  4,92  0,01  

2003 0,24  0,15  0,11  -28,23  -0,05  85,85  40,29  154,38  4,95  0,17  

2004 0,25  0,17  0,12  -22,56  -0,04  84,83  47,80  155,19  4,99  0,10  

2005 0,27  0,18  0,15  -19,33  -0,04  81,61  39,69  140,63  4,99  0,08  

2006 0,26  0,16  0,14  -14,20  -0,03  80,28  44,15  138,63  4,98  0,04  

2007 0,24  0,14  0,14  -34,24  -0,06  76,23  43,23  153,70  4,99  0,04  

2008 0,21  0,16  0,12  -39,94  -0,06  98,18  45,69  183,80  5,02  0,16  

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Economática Pro® 

 

A figura 2 traz a evolução da rentabilidade operacional (RENT_MO) antes do cálculo do 

logaritmo e do ciclo de conversão de caixa medido em dias, para o período entre o primeiro 

trimestre de 2000 e o quarto trimestre de 2008. Pode-se observar uma tendência de aumento 

da rentabilidade ao longo do tempo, assim como uma diminuição do número de dias do ciclo 

de conversão de caixa.  
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Figura 2 – Evolução da rentabilidade operacional e do ciclo de conversão de caixa 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Economática Pro® 

 

Para observar o comportamento das variáveis independentes e identificar sinais de 

colinearidade, foi calculada a matriz de correlação, conforme pode ser visto na tabela 8.  

 

Tabela 8 – Matriz de correlação das variáveis independentes do Problema de Pesquisa I 

 CCC RCG D_CR D_ES D_CP LNTAM CRESC 

CCC 1,000       

RCG 0,503 1,000      

D_CR 0,809 0,047 1,000     

D_ES 0,085 0,075 0,032 1,000    

D_CP -0,492 -0,766 0,099 0,113 1,000   

LNTAM -0,004 0,066 -0,139 -0,077 -0,213 1,000  

CRESC -0,007 0,015 -0,039 -0,091 -0,065 0,037 1,000 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Economática Pro® 
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Como se pode observar, os coeficientes das variáveis Ciclo de Conversão de Caixa (CCC), 

Requerimento de Capital de Giro (RCG), Dias de Contas a Receber (D_CR) e Dias de Contas 

a Pagar (D_CP) apresentaram os maiores graus de correlação entre si pelo fato de serem as 

variáveis proxies da variável independente Gestão do Capital de Giro. Não apresentaram 

possíveis problemas de multicolinearidade por serem variáveis substitutas entre si nas 

diferentes equações de regressão. As variáveis de controle Tamanho da Empresa (LNTAM) e 

Crescimento (CRESC) apresentaram grau de coeficiente de correlação baixo. 

 

4.1.2.  Resultados e discussões do Problema de Pesquisa I: Impacto da Gestão do 

Capital de Giro na Rentabilidade das Empresas Brasileiras 

 

Para investigar a hipótese de pesquisa 1 da relação entre a variável dependente rentabilidade e 

a variável independente gestão do capital de giro foram utilizados modelos de regressões de 

complexidades diferentes. 

As equações de regressões adotadas foram: 

- Regressão linear múltipla por mínimos quadrados ordinários  

- Regressão linear múltipla por mínimos quadrados generalizados viáveis  

- Regressão linear múltipla de dados em painel estático por mínimos quadrados generalizados 

com efeitos fixos  

- Regressão linear múltipla de dados em painel estático por mínimos quadrados generalizados 

com efeitos aleatórios  

- Regressão linear múltipla de dados em painel dinâmico por mínimos quadrados 

generalizados 

Após calcular as regressões lineares múltiplas por mínimos quadrados ordinários para todas as 

proxies das variáveis dependentes, foram realizados os testes de multicolinearidade e 
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heterocedasticidade. Para testar problemas com multicolinearidade foi utilizado o fator de 

inflação de variância (FIV). O FIV para uma variável mostra o aumento na variável 

dependente que pode ser atribuída ao fato de que esta variável não é ortogonal em relação às 

outras variáveis no modelo (Greene, 2002). Para Gujarati (2006), valores de FIV inferiores a 

10 indicam que a variável é altamente colinear. O fator de inflação de variância (FIV) de 

todas as variáveis envolvidas apresentou valores inferiores a 2, apontando ausência de 

multicolinearidade.  

Em seguida, foi realizado o teste White que rejeitou a hipótese nula de homocedasticidade nas 

equações. Desta forma, o estudo utilizou a regressão linear múltipla por mínimos quadrados 

generalizados viáveis para corrigir o problema de heterocedasticidade. Segundo Greene 

(2002), o procedimento de mínimos quadrados generalizados consiste em dividir cada 

variável pelo desvio padrão do erro e aplicar os mínimos quadrados ordinários ao resultado do 

modelo transformado. Para encontrar o desvio padrão do erro desconhecido é utilizado o 

método de mínimos quadrados ponderados. O autor se refere a este procedimento como 

mínimos quadrados generalizados viáveis (FGLS). Os resultados das equações com base neste 

procedimento se mostraram mais significativas se comparadas às equações resultantes da 

regressão de mínimos quadrados ordinários. 

O procedimento seguinte foi o cálculo das regressões lineares múltiplas com dados em painel 

estático com efeitos fixos, aleatórios e com dados em painel dinâmico. No total foram 

calculadas 75 equações de regressão que compreenderam os resultados da relação entre as 

proxies da variável independente Gestão de Capital de Giro (ciclo de conversão de caixa – 

CCC; requerimento de capital de giro – CCG; dias de contas a receber – D_CR; dias de 

estoques – D_EST; e, dias de contas a pagar – D_CP) com as proxies da variável dependente 

rentabilidade: Rentabilidade Bruta (L_RENT_BR), Rentabilidade Operacional 
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(L_RENT_MO) e Rentabilidade Líquida (L_RENT_ML). Os resultados detalhados das 

equações de regressão estão apresentados nas Tabelas A1 a A15 no Anexo I. 

Para a análise dos resultados, as equações de regressão foram comparadas com relação ao seu 

poder explicativo, utilizando como base o resultado de três testes. O primeiro teste foi 

aplicado para fazer a escolha entre o modelo de Mínimos Quadrados Ordinários e o modelo 

de Efeitos Fixos. Todos os modelos apresentaram resultados que rejeitaram a hipótese de 

Mínimos Quadrados Ordinários. O segundo teste, o teste multiplicador Langrangeano de 

Breusch-Pagan, foi realizado para verificar se o modelo não contém um efeito não observável 

(Wooldridge, 2002), fazendo a escolha entre o modelo de Mínimos Quadrados Ordinários e o 

modelo de Efeitos Aleatórios. O resultado deste teste, para todas as equações, rejeitou a 

hipótese de que o modelo de Efeitos Aleatórios tem poder explicativo. O terceiro teste, o teste 

de especificação de Hausman, aponta para a escolha entre o modelo de Efeitos Aleatórios e o 

modelo de Efeitos Fixos, que testa a correlação entre os efeitos comuns e dos regressores 

(Wooldridge, 2002). O resultado deste teste rejeitou a hipótese de Efeitos Aleatórios. Como 

conclusão, os testes indicaram que o modelo de Efeitos Fixos apresentou maior poder 

explicativo na relação entre a gestão do capital de giro e sua influência na rentabilidade da 

empresa, sugerindo que embora os interceptos possam diferir entre as empresas, cada 

intercepto individual não se altera ao longo do tempo. 

Os resultados das regressões de dados em painel estático com efeitos fixos podem ser vistos 

nas tabelas 9, 10 e 11, que foram calculadas com as diferentes proxies da variável dependente 

rentabilidade (rentabilidade bruta, rentabilidade operacional e rentabilidade líquida). 
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Tabela 9 – Regressão linear múltipla de dados em painel estático por mínimos quadrados 

generalizados  com efeitos fixos, considerando como proxy da variável dependente a 

Rentabilidade Bruta (L_RENT_BR) 

  Variável dependente 

  Rentabilidade Bruta (L_RENT_BR) 

  CCC RCG D_CR D_EST D_CP 

Variável independente Gestão do Capital de Giro    

 CCC -0,00010     

  (-2,808)***     

 RCG  -0,005    

   (-1,226)    

 D_CR   -0,00001   

    (-1,379)   

 D_EST    -0,003  

     (-4,929)***  

 D_CP     -0,0001 

      (-1,195) 

Variáveis de controle      

 LNTAM 1,276 1,268 0,387 1,073 1,242 

  (7,270)*** (7,166)*** (5,486)*** (6,101)*** (6,983)*** 

 CRESC 0,184 0,185 0,050 0,123 0,183 

  (3,409)*** (3,462)*** (3,281)*** (2,290)*** (3,456)*** 

Constante -7,898 -7,862 -1,645 -6,718 -7,724 

  (-9,065)*** (-8,952)*** (-4,707)*** (-7,522)*** (-8,732)*** 

       

Número de 

observações 

3814 3814 3924 3814 3814 

R2 Ajustado 0,64 0,64 0,44 0,65 0,64 

Fonte: Elaborado pela autora 

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%, * 

significativo ao nível de 10%. 
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Tabela 10 – Regressão linear múltipla de dados em painel estático por mínimos quadrados 

generalizados  com efeitos fixos, considerando como proxy da variável dependente a 

Rentabilidade Operacional (L_RENT_MO) 

  Variável dependente 

  Rentabilidade Operacional (L_RENT_MO) 

  CCC RCG D_CR D_EST D_CP 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 CCC -0,00012     

  (-1,431)     

 RCG  -0,183    

   (-0,9291)    

 D_CR   -0,0001   

    (-1,563)   

 D_EST    -0,007  

     (-5,682)***  

 D_CP     -0,0003 

      (-1,064) 

Variáveis de controle      

 LNTAM 1,918 1,948 1,908 1,650 1,869 

  (7,806)*** (7,472)*** (7,811)*** (7,353)*** (7,253)*** 

 CRESC 0,114 0,113 0,113 0,066 0,109 

  (1,511) (1,486) (1,496) (0,9857) (1,469) 

Constante -12,191 -12,325 -12,138 -10,486 -11,917 

  (-9,713)*** (-9,344)*** (-9,724)*** (-8,978)*** (-8,941)*** 

       

Número de obs. 3060 3060 3060 3060 3060 

R2 Ajustado 0,41 0,41 0,41 0,43 0,41 

 Fonte: Elaborado pela autora 

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%, * 

significativo ao nível de 10%. 
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TABELA 11 – Regressão linear múltipla de dados em painel estático por mínimos quadrados 

generalizados  com efeitos fixos, considerando como proxy da variável dependente a 

Rentabilidade Líquida (L_RENT_ML) 

  Variável dependente 

  Rentabilidade Líquida (L_RENT_ML) 

  CCC RCG D_CR D_EST D_CP 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 CCC 0,00003     

  (0,2851)     

 RCG  -0,226    

   (-0,9412)    

 D_CR   0,0002   

    (4,613)***   

 D_EST    -0,006  

     (-3,647)***  

 D_CP     0,001 

      (1,349) 

Variáveis de controle      

 LNTAM 1,614 1,634 1,636 1,365 1,702 

  (5,216)*** (5,399)*** (5,312)*** (4,630)*** (5,540)*** 

 CRESC 0,060 0,057 0,063 0,015 0,065 

  (1,033) (0,9848) (1,078) (0,280) (1,115) 

Constante -10,881 -10,941 -11,018 -9,260 -11,408 

  (-6,823)*** (-6,993)*** (-6,944)*** (-6,003)*** (-7,162)*** 

       

Número de obs. 2643 2643 2643 2643 2643 

R2 Ajustado 0,37 0,37 0,37 0,39 0,37 

 Fonte: Elaborado pela autora 

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%, * 

significativo ao nível de 10%. 

 

 

Ciclo de Conversão de Caixa 

O ciclo de conversão de caixa (CCC) apresentou uma relação negativa e altamente 

significante com a variável rentabilidade bruta (L_RENT_BR), conforme pode ser visto na 

tabela 9, conforme a hipótese 1, sugerindo que empresas com nível de capital de giro menor 

apresentam rentabilidade superior, neste caso representado pelo ciclo de conversão de caixa, 

confirmando os estudos Deloof (2003) e  Lazaridis e Tryfonidis (2006).  
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Quando calculada a influência desta variável sobre a rentabilidade operacional e líquida não 

foi observada a mesma significância estatística. Este resultado reforça o argumento que 

Lazaridis e Tryfonidis (2006) e Deloof (2003) utilizaram para utilizar a variável rentabilidade 

bruta como proxy da variável dependente. Os autores defendiam que as decisões envolvidas 

na gestão do capital de giro impactavam sobre os processos operacionais da empresa e, 

portanto, a variável dependente não deveria ser influenciada por atividades e decisões de 

financiamento. 

 

Requerimento de Capital de Giro 

Apesar de apresentarem sinal negativo, as relações entre a variável requerimento de capital de 

giro (RCG) e as proxies da variável dependente rentabilidade não foram estatisticamente 

significativas. Desta forma, não é possível chegar a uma conclusão clara sobre a sua 

influência na rentabilidade das empresas ao contrário do que foi apontado pelos resultados de 

Deloof (2003) que encontrou evidências de associação negativa entre as variáveis. 

 

Dias de Contas a Receber 

A variável dias de contas a receber (D_CR) apontou relação negativa e não significativa com 

as variáveis rentabilidade bruta (L_RENT_BR) e rentabilidade operacional (L_RENT_OP). 

Ao contrário da hipótese de pesquisa, esta variável indicou uma relação positiva e 

significativa com a variável rentabilidade líquida. Este resultado é contrário aos resultados dos 

estudos de Deloof (2003) e Lazaridis e Tryfonidis (2006), que sugeriram que um aumento no 

número de dias de recebimento está associado a um declínio da rentabilidade. Neste caso, um 

aumento no número de dias de recebimento estaria associado com aumento da rentabilidade 

líquida da empresa. Como o mesmo resultado não foi percebido na sua relação com a variável 

rentabilidade operacional, pode-se suspeitar da influência de decisões de financiamento nas 
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receitas ou despesas financeiras, em outras palavras, empresas que oferecem maior crédito aos 

clientes poderiam ser beneficiados por receitas financeiras elevadas, em função de taxas de 

juros maiores embutidas no pagamento parcelado das compras. 

 

Dias de Estoques 

Nas três equações, a variável dias de estoques (D_EST) apresentou uma relação negativa e 

significante com as medidas de rentabilidade, coerente com os resultados de Deloof (2003), 

apresentando evidências que a adoção de uma política de estoques mais eficiente influencia 

positivamente a rentabilidade da empresa, liberando recursos para serem investidos em 

projetos com valor presente líquido positivo. 

 

Dias de Contas a Pagar 

A variável dias de contas a pagar (D_CP) não apresentou relação significativa com nenhuma 

das três proxies da variável rentabilidade. Apesar disto, apresentou sinais negativos com 

rentabilidade bruta (L_RENT_BR) e operacional (L_RENT_MO), contrariando a hipótese de 

pesquisa que empresas com maiores prazos de pagamento possuem maiores níveis de 

rentabilidade. Entretanto, o resultado é consistente com Deloof (2003) e Larazidis e 

Tryfonidis (2006) e pode levar a interpretação que empresas menos lucrativas esperam mais 

para pagar suas contas tirando vantagem do período de crédito concedido pelos seus 

fornecedores. 

 

Tamanho da empresa 

A variável de controle tamanho da empresa apresentou sinais positivos e significativos em 

praticamente todas as equações de regressão, considerando as três variáveis proxies de 

rentabilidade (L_RENT_BR, L_RENT_MO, L_RENT_ML). Este resultado consistente indica 
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que mostra empresas maiores possuem nível de rentabilidade mais elevado, confirmando os 

resultados de Deloof (2003) e Lazaridis & Tryfonidis (2006). 

 

Crescimento da empresa 

Pelos resultados das regressões, a rentabilidade bruta (L_RENT_BR) das empresas aumenta 

com o crescimento das vendas (CRESC), confirmando resultados das pesquisas de Deloof 

(2003) e Shin e Soenen (1998). Nas regressões com as variáveis proxies rentabilidade 

operacional (L_RENT_MO) e líquida (L_RENT_ML) não foi observada relação significante, 

apesar de os serem sinais positivos. 

 

Setores industriais 

O estudo investigou se os resultados da pesquisa são influenciados pelo tipo de agrupamento 

setorial, por meio da inclusão de variáveis dummies de indústria, comércio e outros setores. 

No modelo dados em painel de efeitos fixos, não foi possível observar nenhuma influência 

destas variáveis sobre a rentabilidade. 

  

Análise de Painel Dinâmico 

Para todas as relações estabelecidas pelas proxies das variáveis envolvidas na hipótese 1, o 

estudo investigou a significância do painel de dados dinâmico para explorar se o 

comportamento da variável dependente rentabilidade seria influenciado pelo comportamento 

passado desta variável. Quando considerado painel de dados dinâmico de uma fase, a variável 

rentabilidade bruta foi a única variável com sinal positivo e significativo, indicando um papel 

ativo na explicação da rentabilidade subseqüente. Os resultados da análise de todas as 

regressões com dados em painel dinâmico podem ser vistos nas tabelas A1 a A15 no Anexo I. 
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4.2. Problema de Pesquisa II : Determinantes da Gestão do Capital das Empresas 

 

A segunda amostra, utilizada para analisar os determinantes da gestão do capital de giro 

(Problema de Pesquisa II) considerou dados de 93 empresas, com 32 trimestres seguidos de 

observações, do período de 2001 a 2008 (último trimestre do ano de 2000 foi utilizado apenas 

para o cálculo da variável crescimento). Previamente, foram eliminadas todas as empresas 

com dados faltantes, com valores de receita e ativo total negativos.  

Os dados da variável independente mecanismos de controle  gerencial, foram extraídos da 

BM&F BOVESPA, em bases anuais, para minimizar a presença de dados faltantes. Neste 

caso, para fins deste estudo, os dados trimestrais foram considerados semelhantes aos valores 

da base anual para as variáveis proxies: participação de diretores independentes no conselho; 

da concentração acionária da empresa; e, da remuneração anual vinculada ao lucro. A seguir, 

o quadro 6 apresenta a lista das 93 empresas presentes na amostra do Problema de Pesquisa II. 

 

Quadro 7 -  Composição da amostra do Problema de Pesquisa II 

Aco Altona Buettner Elekeiroz Hoteis Othon Nadir Figuei Sultepa 

Acos Vill Cacique Elektro Ienergia Oderich Suzano Papel 

Aes Sul Cambuci Eletropaulo Iguacu Café Panatlantica Tecnosolo 

Aes Tiete Caraiba Met Eluma Ind Cataguas Portobello Tekno 

Aliperti Casan Eternit Inds Romi Rasip Agro Telemar N L 

Alpargatas Cedro Excelsior Itautec Riosulense Tex Renaux 

Americel Ceee-Gt Fab C Renaux Josapar Rossi Resid Tractebel 

Ampla Energ Ceg Fer C Atlant Karsten Sabesp Trafo 

Aracruz Celpa Ferbasa Marcopolo Sanepar Usiminas 

Arteb Celul Irani Fibam Met Duque Sansuy V C P 

Azevedo Cia Hering Forjas Taurus Metal Iguacu Santanense Vale R Doce 

Bardella Coelba Fosfertil Metal Leve Schlosser Vicunha Text 

Baumer Comgas Fras-Le Metisa Schulz Wetzel S/A 

Bic Monark Confab Gafisa Millennium Sid Nacional Whirlpool 

Botucatu Tex Dixie Toga Ger Paranap Mundial Sondotecnica Yara Brasil 

Braskem Dohler Guararapes    

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Economática Pro® 
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4.2.1. Estatística Descritiva 

 

A amostra do Problema de Pesquisa II foi classificada de acordo com a classificação setorial 

da Economática Pro®, em 18 setores e, em seguida, distribuídos entre três agrupamentos de 

setores – Indústria, Comércio e Outros - de acordo com a classificação do IBGE (CNAE – 

Comissão Nacional de Atividades Econômicas). A tabela 12 apresenta a distribuição das 

empresas da amostra por agrupamento setorial. O setor industrial representou 87% da 

amostra, contribuindo com 81% da receita média total do período de 2000 a 2008. O setor de 

comércio não foi representado na amostra final.  

 

Tabela 12 – Distribuição de empresas e receita média por indústria da amostra do Problema 

de Pesquisa II 

Setor Quantidade de 

empresas 

Participação no 

número de 

empresas 

Receita média 

2001-2008 (em 

milhões de 

reais) 

Participação na 

receita média 

total 

Indústria 81 87% 114,1 81% 

Comércio     

Outros 12 13% 26,6 19% 

Total 93 100% 140,7 100% 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Economática Pro® 

 

Na tabela 13 são apresentadas as médias, medianas, desvios padrões, valores mínimos e 

máximos e o número de observações por variável envolvida no Problema de Pesquisa II: ciclo 

de conversão de caixa (CCC), requerimento de capital de giro (RCG), dias de contas a receber 

(DIAS_CR), dias de estoque (DIAS_EST), dias de contas a pagar (DIAS_CP), endividamento 

(END), fluxo de caixa livre (L_FCL) concentração acionária (CONC), participação de 

diretores independentes no conselho diretivo (INDEP), remuneração anual vinculada ao lucro 
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(REM_LUCRO), logaritmo de tamanho da empresa (LNTAM), crescimento anual (CRESC), 

indústria (Indústria), comércio (Comércio), Outros (Outros). Para chegar a amostra final, 

foram realizadas sucessivas análises de observações influentes para excluir empresas com 

efeito representativo de variáveis com valores mínimos e máximos extremos. Apesar da tabela 

13 ainda apresentar valores mínimos e máximos muito superiores aos desvios padrão 

respectivos de algumas variáveis, tais observações foram encontradas em pequena quantidade 

e não alteraram o resultado dos modelos econométricos. 

 

Tabela 13 – Resumo estatístico das variáveis mensuráveis do Problema de Pesquisa II 

 Número de 

observações 

Média Mediana Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo 

CCC 2976 84,340 57,490 389,270 -1020,7 6955,3 

RCG 2976 0,144 0,136 0,254 -2,4 0,8 

D_CR 2976 152,550 91,938 396,360 10,0 7120,0 

D_ES 2976 51,283 44,098 47,142 0,0 444,2 

D_CP 2976 119,490 84,225 119,260 13,3 1252,9 

END 2976 0,627 0,563 0,401 0,0 6,4 

l_FCL 1409 -4,370 -4,143 1,228 -11,2 -1,4 

LNTAM 2976 5,048 4,968 0,681 3,2 7,0 

CRESC 2976 0,034 0,014 0,245 -0,7 2,8 

CONC 2976 0,847 1,000 0,360 0,0 1,0 

INDEP 2976 0,727 0,778 0,257 0,0 1,0 

REM_LUCRO 2976 0,358 0,000 0,479 0,0 1,0 

Industria 2976 0,871 1,000 0,335 0,0 1,0 

Comercio 2976 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

Outros 2976 0,129 0,000 0,335 0,0 1,0 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Economática Pro® e B&MFBOVESPA 

A variável fluxo de caixa livre (L_FCL) possuiu um número menor de observações (1409) em 

função do cálculo do logaritmo dos seus valores. O ciclo de conversão de caixa (CCC), foi 

representado por 84,3 dias de vendas, resultado da soma da 152,6 dias de contas a receber 

com 51,3 dias de estoques, subtraídos de 119,5 dias de contas a pagar, todos com alta 

dispersão. O nível de endividamento médio foi de 62,7% com alta dispersão. Pela análise da 

média dos mecanismos de monitoramento gerencial, pode-se observar que grande parte das 
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empresas apresenta concentração acionária acima de 20%; a minoria apresentou remuneração 

anual vinculada ao lucro e, em torno o percentual de diretores independentes no conselho 

representa 72,7%, em média. 

A tabela 14 apresenta as médias anuais das variáveis envolvidas no Problema de Pesquisa II.  

Podemos notar que, do período Pré-2004 para o período Pós-2004: 

- o nível de endividamento (END) diminui; 

- o tamanho das empresas (L_TAM) aumentou. 

 

Tabela 14 – Evolução das médias anuais das variáveis envolvidas no Problema de Pesquisa II 

 CCC RCG D_CR D_ES D_CP END FCL CONC INDEP REM_ 

LUCRO 

LN 

TAM 

CRES

C 

2001 23,79  0,03  125,48  28,71  130,40  0,57  -4,21  0,82  0,78  0,33  4,98  0,23  

2002 47,67  0,06  138,12  27,95  118,40  0,64  -4,08  0,82  0,78  0,34  4,98  0,03  

2003 31,97  0,05  120,18  27,44  115,66  0,62  -4,33  0,83  0,81  0,32  5,02  0,14  

2004 26,55  0,04  114,88  33,83  122,15  0,61  -4,29  0,85  0,81  0,33  5,07  0,14  

2005 17,06  0,03  106,03  31,31  120,28  0,58  -4,34  0,86  0,81  0,33  5,07  0,03  

2006 28,68  0,05  112,91  34,19  118,43  0,59  -4,61  0,87  0,82  0,41  5,07  -0,00  

2007 2,78  0,00  101,37  36,37  134,96  0,54  -4,49  0,88  0,18  0,38  5,08  0,04  

2008 60,17  0,09  143,21  46,21  129,25  0,58  -4,49  0,85  0,82  0,41  5,11  0,11  

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Economática Pro® e B&MFBOVESPA 

 

A figura 3 traz a evolução do ciclo de conversão de caixa medido em dias e do nível de 

endividamento, para o período entre o primeiro trimestre de 2001 e o quarto trimestre de 

2008. Pode-se observar, que em certos períodos, existe um movimento contrário das duas 

variáveis. Tal relação poderá ser melhor analisada com base nos resultados das equações de 

regressão.  

A figura 4 traz um gráfico com as variáveis ciclo de conversão de caixa e fluxo de caixa livre, 

antes do cálculo do logaritmo, para o período entre o primeiro trimestre de 2001 e o quarto 

trimestre de 2008. Neste caso, a análise do gráfico não possibilita a visualização de tendências 

históricas para ambas variáveis.  
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Figura 3 – Evolução do ciclo de conversão de caixa e do endividamento 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Economática Pro® e B&MFBOVESPA 

Figura 4  – Evolução do ciclo de conversão de caixa e do fluxo de caixa livre 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Economática Pro® e B&MFBOVESPA 
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A tabela 15 traz a matriz de correlação das variáveis independentes. Os coeficientes de todas 

as variáveis e suas relações apresentaram ordem de grandeza baixa, indicado a ausência de 

problemas de multicolinearidade. 

 

Tabela 15 – Matriz de correlação das variáveis independentes do Problema de Pesquisa II 

 END l_FCL CONC INDEP REM_ 

LUCRO 

LNTAM CRESC 

END 1,000       

l_FCL 0,036 1,000      

CONC -0,098 0,060 1,000     

INDEP 0,035 0,031 0,044 1,000    

REM_LUCRO -0,190 -0,017 -0,005 -0,014 1,000   

LNTAM 0,079 0,146 0,037 0,109 -0,086 1,000  

CRESC 0,001 0,089 0,010 0,012 0,004 0,058 1,000 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Economática Pro® e B&MFBOVESPA 

 

4.2.2. Resultados e discussões do Problema de Pesquisa II: Determinantes da 

Gestão do Capital de Giro nas Empresas Brasileiras 

 

Para investigar as hipóteses de pesquisa dos Determinantes da Gestão do Capital de Giro 

foram utilizados modelos de regressões de complexidades diferentes. 

As equações de regressões adotadas foram: 

- Regressão linear múltipla por mínimos quadrados ordinários  

- Regressão linear múltipla por mínimos quadrados generalizados viáveis  

- Regressão linear múltipla de dados em painel estático por mínimos quadrados generalizados 

com efeitos fixos 

- Regressão linear múltipla de dados em painel estático por mínimos quadrados generalizados 

com efeitos aleatórios  
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- Regressão linear múltipla de dados em painel dinâmico por mínimos quadrados 

generalizados  

Após calcular as regressões lineares múltiplas por mínimos quadrados ordinários para todas as 

proxies das variáveis dependentes, foram realizados os testes de multicolinearidade e 

autocorrelação. O fator de inflação de variância (FIV) de todas as equações indicou ausência 

de problema de multicolinearidade. Entretanto, como o teste White rejeitou a hipótese nula de 

homocedasticidade, o estudo utilizou a regressão linear múltipla por mínimos quadrados 

generalizados viáveis para corrigir o problema de heterocedasticidade.  

Em seguida, foram calculadas as regressões lineares múltiplas com dados em painel estático 

com efeitos fixos, aleatórios e com dados em painel dinâmico. No total foram calculadas 15 

equações de regressão que compreenderam os resultados da relação entre as proxies da 

variável dependente Gestão de Capital de Giro (ciclo de conversão de caixa – CCC; 

requerimento de capital de giro – CCG; dias de contas a receber – D_CR; dias de estoques – 

D_EST; e, dias de contas a pagar – D_CP) com as proxies das variáveis independentes 

endividamento (ENDIV), fluxo de caixa livre (L_FCL), mecanismos de monitoramento 

gerencial (CONC, INDEP e REM_LUCR), além das variáveis de controle (LNTAM, CRESC 

e dummies dos setores industriais). Os resultados detalhados das equações de regressão estão 

apresentados nas Tabelas B1 a B5 no Anexo II. 

Para a análise dos resultados, as equações de regressão foram comparadas com relação ao seu 

poder explicativo, utilizando como base o resultado de três testes. O primeiro teste foi 

aplicado para fazer a escolha entre o modelo de Mínimos Quadrados Ordinários e o modelo 

de Efeitos Fixos. Todos os modelos apresentaram resultados que rejeitaram a hipótese de 

Mínimos Quadrados Ordinários. Os resultados do segundo teste, Breusch-Pagan, para todas as 

equações, rejeitaram a hipótese de que o modelo de Efeitos Aleatórios tem poder explicativo. 

Da mesma forma, quando aplicado, o teste de especificação de Hausman, rejeitou a hipótese 
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de Efeitos Aleatórios. Como conclusão, os resultados indicaram que o modelo de Efeitos 

Fixos apresenta maior poder explicativo sobre os determinantes da gestão do capital de giro, 

sugerindo que os interceptos variam por empresa, mas não variam ao longo do tempo.  

Os resultados das regressões de dados em painel estático com efeitos fixos podem ser vistos 

na tabela 16, a seguir. 

 

Tabela 16 – Regressão linear múltipla de dados em painel estático por mínimos quadrados 

generalizados  com efeitos fixos para o Problema de Pesquisa II. 

  Variável dependente 

  CCC RGC D_CR D_EST D_CP 

Variáveis independentes e proxies     

 Endividamento (END) -53,928 -0,221 49,950 -19,599 84,279 

  (-2,304)** (-4,911)*** (1,698)* (-1,958)* (3,982)*** 

 Fluxo de caixa livre 

(L_FCL) 

-4,390 -0,004 -2,798 -2,568 -0,975 

  (-1,754)* (-1,490) (-1,282) (-3,660)*** (-0,8913) 

 Mecanismos de monitoramento gerencial    

 (CONC) -24,647 0,020 -14,377 -24,962 -14,692 

  (-0,9635) (1,263) (-0,840) (-1,069) (-1,015) 

 (INDEP) 5,520 0,024 3,972 -1,772 -3,320 

  (1,007) (2,602)*** (0,8802) (-0,4858) (-0,8617) 

 (REM_LUCRO) -9,810 -0,002 0,156 -7,390 2,577 

  (-1,526) (-0,1544) (0,0454) (-1,374) (0,5509) 

Variáveis de controle      

 Tamanho (LNTAM) -39,481 0,062 -55,933 -28,468 -44,920 

  (-1,565) (1,546) (-2,591)*** (-1,670)* (-2,594)*** 

 Crescimento (CRESC) -19,046 -0,0004 -27,030 -11,155 -19,139 

  (-2,769)*** (-0,03192) (-3,945)*** (-2,787)*** (-3,005)*** 

Constante 308,384 -0,084 373,568 224,314 289,498 

  (2,606)*** (-0,4058) (3,536)*** (2,973)*** (3,470)*** 

       

Número de observações 1409 1409 1409 1409 1409 

R2 Ajustado 0,74 0,07 0,73 0,76 0,64 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,             

* significativo ao nível de 10%. 
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Endividamento 

A variável independente endividamento apresentou relação significativa e negativa com a 

variável ciclo de conversão de caixa (CCC) e requerimento de capital de giro (RCG), 

confirmando a segunda hipótese de pesquisa, sugerindo que empresas que possuem níveis 

elevados de endividamento assumem uma política de gestão do capital de giro mais agressiva 

para evitar que novas emissões de títulos e ações. Os mesmos resultados foram obtidos nas 

pesquisas de Chiou, Cheng e Wu (2006) e Nazir e Afza (2008). 

Esta interpretação pode ser reforçada quando são analisados os efeitos do endividamento 

sobre as variáveis dias de estoques (D_EST) e dias de contas a pagar (D_CP). Observa-se um 

sinal negativo e significativo para a variável dias de estoques, apontando que empresas mais 

endividadas trabalham com nível de estoque mais reduzido. Da mesma forma, a variável dias 

de contas a pagar apresenta sinal positivo e significativo, podendo representar que empresas 

mais alavancadas buscam negociações para aumento de prazo de pagamento com 

fornecedores. Para a variável dias de contas a receber o resultado foi significante e positivo, 

sugerindo que empresas mais endividadas trabalham com prazo de recebimento maior.  

 

Mecanismos de controle gerencial 

A terceira hipótese de pesquisa buscou explorar a existência de uma relação negativa entre a 

presença de mecanismos de monitoramento gerencial e o nível de capital de giro da empresa.  

A maioria das relações que incluíram a variável concentração acionária apresentou sinal 

negativo com as proxies da gestão de capital de giro, apesar de não serem estatisticamente 

significantes. A consistência dos sinais pode sugerir que empresas com presença de grandes 

acionistas podem inibir a adoção de política de capital de giro conservadora, buscando por 

decisões mais eficientes nos processos operacionais. 
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A variável participação dos diretores independentes no conselho administrativo (INDEP) 

apresentou relação positiva e significante com a variável proxy requerimento de capital de 

giro. Tal evidência refuta a hipótese de pesquisa, inspirada na teoria da agência que defende 

que a composição do conselho administrativo com maior participação de diretores 

independentes minimiza os custos de agência (Fama, 1980 e Fama e Jensen, 1983), conforme 

foi observado nos resultados da pesquisa de Kieschnick, Laplante e Moussawi (2006).  

A variável remuneração anual vinculada ao lucro (REM_LUCRO) não apresentou relação 

significante com as variáveis proxies da gestão do capital de giro.  Entretanto, todos os sinais 

foram negativos, condizentes com a hipótese de pesquisa que defendia a relevância dos 

instrumentos de compensação como controle gerencial (Jensen e Meckling, 1976), com 

exceção da variável contas a receber que apresentou sinal positivo. 

 

Fluxo de Caixa Livre 

A quarta hipótese de pesquisa buscou investigar se empresas com maior nível de fluxo de 

caixa livre, que caracteriza maior presença de problemas de agência (Jensen, 1986), 

apresentam nível de capital de giro mais elevado, com níveis mais altos de estoques e contas a 

receber. A variável fluxo de caixa livre (L_FCL) apresentou relação negativa e significante 

com as variáveis ciclo de conversão de caixa (CCC) e dias de estoques (D_EST). Apesar de 

não apresentar significância estatística, o mesmo sinal foi observado na relação com as 

variáveis dias de contas a receber (D_CP) e requerimento de capital de giro (RCG). Tais 

evidências contrariam a hipótese de pesquisa. Uma possível interpretação deste resultado é a 

influência da rentabilidade na composição da fórmula do fluxo de caixa livre, que pode ser 

um fator de influencie na gestão do capital de giro. Esta explicação pode ser reforçada pelos 

resultados da primeira pesquisa, que mostraram relação negativa entre contas a pagar e a 

rentabilidade como se empresas menos lucrativas esperassem mais para pagar suas contas. 
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Tamanho da empresa 

A variável tamanho da empresa (LNTAM) apresentou relação negativa e significante com  

dias de estoques (D_EST). Este resultado sugere que empresas maiores não necessitam de 

maiores investimento em estoques em proporção a um aumento nas vendas ou que empresas 

maiores conseguem coordenar de forma mais eficiente a gestão de cadeia de suprimentos se 

comparadas às pequenas empresas. Da mesma forma, foi encontrada relação negativa e 

significante com a variável dias de contas a receber (D_CR), sugerindo que empresas maiores 

apresentam prazos de recebimento menores, se beneficiando, talvez, por um aumento no 

poder de barganha. Apesar de não significante do ponto de vista estatístico, a variável ciclo de 

conversão de caixa (CCC) também apresentou o mesmo sinal. Os resultados são contrários 

aos estudos anteriores de Chiou, Cheng e Wu  (2006) e  Kieschnick, Laplante e Moussawi 

(2006) que encontraram evidências de uma relação positiva e significante com a gestão do 

capital de giro indicando que um aumento no tamanho da empresa pode culminar em uma 

aumento nas atividades operacionais e em ativos e passivos circulantes. 

A variável tamanho da empresa (LNTAM) apresentou relação negativa e significante com a 

variável dias de contas a pagar (D_CP), sugerindo que empresas maiores esperam menos para 

pagar suas contas. 

 

Crescimento 

Os resultados das regressões apontam que o crescimento da empresa (CRESC) tem efeitos 

predominantemente negativos na gestão do capital de giro, podendo sugerir que empresas 

com nível menor de crescimento invistam mais em capital de giro, com maiores estoques e 

política de crédito mais generosa. As variáveis ciclo de conversão de caixa (CCC), dias de 

estoque (D_EST) e dias de contas a receber (D_CR) apresentaram relações significantes. Tal 
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significância estatística não pode ser obtida por Chiou, Cheng e Wu (2006), Nazir e Afza 

(2006) e Appuhami (2008). O resultado também apresentou sinal negativo e significativo para 

a variável contas a pagar (C_CP), apresentando indícios de que empresas que crescem menos 

possuem maior prazo de pagamento.  

 

Setores Industriais 

Os efeitos das variáveis binárias dos setores industriais sobre a gestão do capital de giro não 

foram medidos por não terem sido incorporados no cálculo das regressões e, portanto, sua 

análise é inconclusiva.  

 

Análise de Painel Dinâmico 

Para todas as relações estabelecidas pelas proxies das variáveis envolvidas na hipótese 2, o 

estudo investigou a significância do painel de dados dinâmico para explorar se o 

comportamento da variável dependente gestão do capital de giro seria influenciada pelo 

comportamento passado desta variável. O resultado da maioria das equações de regressões foi 

não significativo, indicando que o comportamento presente da gestão do capital de giro não é 

influenciado por seu comportamento passado, consistente os resultados da pesquisa de 

Filberck e Krueger (2005) que encontraram evidências significativas de que existem 

diferenças nas práticas de capital de giro ao longo do tempo. Apenas a variável requerimento 

de capital de giro defasada em uma vez apresentou sinal positivo e significativo indicando que 

a escolha da política de capital de giro passada influencia o seu desempenho no presente. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta última parte do trabalho trata das conclusões, limitações e proposições para pesquisas 

futuras. 

 

5.1. Conclusões 

Ao examinarmos a literatura nas finanças corporativas, verifica-se que ainda não existem 

teorias definidas e amplamente aceitas sobre a gestão do capital de giro, seu impacto na 

criação de valor do acionista e seus determinantes. São poucos os pesquisadores que se 

dedicaram a explorar este tema e os resultados de suas pesquisas não apontam a um consenso. 

Os livros de negócios abordam o tema com pouca profundidade se comparado ao tratamento a 

administração financeira de longo prazo, passando pelas decisões de investimento e 

financiamento. Apesar disso, encontrar um equilíbrio ótimo entre liquidez, rentabilidade e 

risco é um desafio diário para os gestores das empresas. Quando o capital de giro é gerenciado 

de modo ineficiente, alocando-se mais recursos que o necessário, a empresa pode perder 

oportunidades de investir em projetos de valor agregado positivo. Por outro lado, se o nível de 

capital de giro é muito baixo, a empresa pode perder oportunidades de receita ou sofrer com 

liquidez financeira de curto prazo, levando a degradação do crédito. Até o presente momento, 

as pesquisas sobre o impacto da gestão do capital de giro sobre a rentabilidade mostraram 

resultados ambíguos. Pesquisadores como Shin e Soenen (1998), Deloof (2003), Lazaridis e 

Tryfonidis (2006), Kieschnick, Laplante e Moussawi (2006) encontraram evidências que 

empresas com gestão do capital de giro mais agressiva, ou seja, que operam com nível de 

capital de giro reduzido, possuem maior rentabilidade. A pesquisa de Lyrousi e Lazaridis 

(2000) mostrou evidências contrárias a estes resultados. Por sua vez, pesquisadores como 

Filbeck e Krueger (2005) e Chakraborty (2008) não encontram relações significativas entre as 
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variáveis estudadas. O propósito do primeiro problema de pesquisa foi endereçar esta brecha 

acadêmica levando em consideração o cenário brasileiro.  

A literatura acadêmica é ainda mais restrita e com menor consenso quando se trata da análise 

dos fatores que determinam a gestão de capital de giro. Pesquisadores buscaram fatores 

internos e externos à empresa para explorar seus determinantes, utilizando variedade de 

variáveis independentes: características do setor, atividade econômica, indicadores dos 

processos operacionais da empresa, mecanismos de monitoramento gerencial, crescimento e 

tamanho da empresa, poder de mercado, endividamento, entre outras. Novamente, os 

resultados se mostraram ambíguos. Dada a ausência de modelos matemáticos e teorias 

desenvolvidas especificamente para tratar deste tema, a intenção do segundo problema de 

pesquisa foi explorar os fatores determinantes da gestão do capital de giro nas companhias 

abertas no Brasil, partindo-se de teorias robustas de finanças (Pecking Order Theory de Myers 

e Majluf, 1984 e Teoria da Agência de Jensen e Meckling, 1976 e Jensen, 1984). 

Para estudar os dois problemas de pesquisas e o relacionamento de suas variáveis, este estudo 

optou por analisar o poder explicativo das equações de regressão de mínimos múltiplos 

quadrados, mínimos quadrados generalizados viáveis, painel de dados estático de efeitos fixos 

e aleatórios e painel de dados dinâmico e, em seguida, analisar os sinais e significâncias do 

melhor modelo escolhido pelos testes. 

Utilizando como amostra 109 empresas de capital aberto listadas na Bovespa, do período de 

2000 a 2008, em bases trimestrais, encontrou evidências de que gerentes podem aumentar a 

rentabilidade bruta da empresa por meio de uma gestão mais eficiente do capital de giro, 

medida pelo seu ciclo de conversão de caixa. Uma relação significativa e negativa foi 

encontrada na relação entre dias de estoques e rentabilidade, sugerindo que os gerentes podem 

aumentar a rentabilidade da empresa por meio da redução do nível de estoques. 

Adicionalmente, foi observada uma relação positiva e significativa entre as variáveis dias de 
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contas a receber e rentabilidade líquida, contrária à hipótese de pesquisa. Conforme foi 

observado, este resultado pode ser influenciado por decisões de financiamento com reflexo 

nas despesas e receitas financeiras da empresa, uma vez que não foi observada a mesma 

relação sobre a variável rentabilidade operacional que não incorpora tais efeitos. Neste caso, 

pode-se especular que empresas que oferecem maior prazo de pagamento aos clientes, se 

beneficiam de receitas financeiras proveniente de juros altos embutidos no parcelamento das 

compras. No mesmo estudo, foi verificado que o tamanho e a taxa de crescimento têm 

influencia positiva sobre a rentabilidade da empresa.   

O segundo problema de pesquisa utilizou como amostra 93 empresas de capital de aberto 

listadas na Bovespa, do período de 2001 a 2008, em bases trimestrais. Os resultados empíricos 

sugeriram que empresas com níveis altos de endividamento trabalham com nível de capital 

menor, consistente com resultados de estudos anteriores (Chiou, Cheng e Wu, 2006; Nazir e 

Afza, 2008). Este resultado apresenta indícios consistentes com a Pecking Order Theory, 

indicando que com um aumento no nível de endividamento, a empresa prestará maior atenção 

na gestão do capital de giro para evitar que mais capital seja consumido em contas a receber e 

estoques e, desta forma, evitar emitir novos títulos de dívida e novas ações. 

Explorando a influência dos mecanismos de controle gerencial sobre a gestão de capital de 

giro, em geral, o estudo não encontrou evidências estatisticamente significativas nas relações. 

Apesar disso, pode ser observado que a maioria das relações que incluíam a variável 

concentração acionária e a variável remuneração vinculada ao lucro apresentou sinal negativo, 

podendo sugerir que empresas com presença de concentração acionária e instrumentos de 

compensação relacionados com indicadores financeiros podem inibir a decisões que 

envolvam excesso de ativo circulante além das necessidades normais para operação. A única 

relação estatisticamente significante foi observada entre a variável participação dos diretores 

independentes no conselho administrativo e a variável requerimento de capital de giro. Tal 
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evidência refuta a hipótese de pesquisa, inspirada na teoria da agência que defende que a 

composição do conselho administrativo com maior participação de diretores independentes 

minimiza os custos de agência (Fama, 1980 e Fama e Jensen, 1983), conforme foi observado 

nos resultados da pesquisa de Kieschnick, Laplante e Moussawi (2006).  

O estudo também investigou se empresas com maior nível de fluxo de caixa livre, apontada 

por Jensen (1986) como uma das fontes dos problemas de agência, possuem também uma 

gestão do capital de giro conservadora, caracterizada por níveis elevados de estoques e contas 

a receber e menores dias de prazo de pagamento. Os resultados foram contrários a esta 

hipótese de pesquisa, sugerindo que empresas com menor fluxo de caixa livre, trabalham com 

nível de capital de giro mais elevado. Uma das explicações pode residir na forma como foi 

operacionalizada a variável fluxo de caixa livre, que inclui medida de rentabilidade (lucro 

operacional antes da depreciação) na sua composição. Neste caso, a gestão de capital de giro 

poderia ser afetada também pela rentabilidade da empresa. Tal hipótese de pesquisa pode ser 

testada em pesquisas futuras.  

Sobre a análise das variáveis de controle, o estudo sugere que empresas maiores e com 

maiores taxas de crescimento possuem níveis menores de capital de giro. Também foi 

observado relação negativa e significante com a variável contas pagar, sugerindo que 

empresas menores e com menores taxas de crescimento possuem maiores prazos de 

pagamento aos fornecedores. 

 

5.2. Limitações do estudo 

A presente dissertação buscou analisar empiricamente o relacionamento da gestão do capital 

de giro sobre a rentabilidade e investigar os fatores que determinam o nível de capital de giro 

de uma amostra das empresas no Brasil. O objetivo principal foi contribuir para o 
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conhecimento das finanças corporativas que envolvem decisões de financiamento e 

investimento de curto prazo, tema ainda pouco explorado na literatura acadêmica mundial.   

As pesquisas conduzidas por esta dissertação apresentaram limitações que devem ser 

consideradas nas análises dos resultados. A primeira limitação está relacionada com a análise 

dos setores industriais em ambos os problemas de pesquisa. Em função da restrição do 

sistema utilizado para gerar as regressões, optou-se por agrupar os 18 setores industriais 

extraídos da Economática Pro®, em apenas três grupos de setores (Indústria, Comércio e 

Outros). Devido à representatividade elevada da indústria nas amostras, a utilidade da 

presença destas variáveis dummies deve ser questionada.  

A segunda limitação envolveu a medida de rentabilidade operacionalizada variável valor de 

mercado. Apesar de os dados terem sido coletados para a primeira amostra, o número elevado 

de dados faltantes inibiu a manutenção desta variável como uma quarta variável proxy para 

rentabilidade, pois implicaria em uma redução drástica no número de observações. 

A terceira limitação está associada às variáveis proxies da variável independente mecanismos 

de monitoramento gerencial. Além das variáveis levantadas, estudos internacionais 

apontavam para outras variáveis proxies que poderiam aprimorar a operacionalização desta 

variável. Entretanto, decidiu-se manter a operacionalização desta forma, devido às restrições 

de dados disponíveis nos sistemas públicos no Brasil. 

Na análise dos determinantes da gestão do capital de giro, optou-se por não considerar fatores 

externos à empresa, para explorar as variáveis decorrentes de teorias conhecidas e estudadas 

em finanças. A ausência de fatores externos nesta análise representa a quarta limitação do 

estudo.  

Apesar de várias pesquisas apresentarem número de empresas em suas amostras em torno de 

100 (Lyroudi e Lazaridis, 2000; Lazaridis e Tryfonidis, 2006; Chakraborty, 2008; Lamberson, 

1995), o número de empresas das amostras dos dois problemas de pesquisa (109 e 93, 
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respectivamente) pode ser considerado um limitação de pesquisa. Para compensar o número 

de empresas, reflexo da maturidade do mercado de capitais no Brasil, o estudo optou por 

incluir dados trimestrais, aumentando significativamente o número de observações. Apenas 

no caso das variáveis proxies para mecanismos de monitoramento gerencial, foram mantidas 

as bases de dados anuais para evitar o aumento no número de dados faltantes. 

 

5.3. Proposições 

As limitações presentes nesta pesquisa remetem a novas propostas de estudo, dentro da 

mesma linha de investigação.  

Para aprimorar a análise do impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das 

empresas, a primeira sugestão seria considerar uma variável de valor de mercado na análise, 

aproximando-se do conceito de criação de valor ao acionista. Uma segunda proposição seria 

aprofundar a análise das diferenças setoriais, por meio de equações de regressões distintas ou 

sistemas econométricos mais robustos. As diferenças dos processos operacionais entre os 

setores poderiam impactar em resultados distintos entre si, como pode ser visto nas pesquisas 

de Hawawini, Viallet e Vora (1986) e Filbeck e Krueger (2005). 

Com relação ao estudo dos fatores que determinam a gestão do capital de giro, a primeira 

proposição seria incorporar a rentabilidade da empresa como variável dependente com base 

nos resultados apresentados neste estudo. A inclusão de fatores externos, como por exemplo, 

juros, atividade econômica, volume de crédito, risco de falência, entre outras variáveis 

macroeconômicas, pode ser considerada uma contribuição relevante para o melhor 

entendimento dos fatores determinantes da gestão de capital de giro. 
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ANEXO I – PROBLEMA DE PESQUISA I 

 

Apresentamos as tabelas dos resultados detalhados das regressões do Problema de Pesquisa I -  

impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas -  utilizando modelos de 

complexidades diferentes. Foi considerado o período entre 2000 e 2008, em bases trimestrais.  

 

Tabelas A1-A15 − Resultados da Análise do Impacto da Gestão do Capital de Giro na 

Rentabilidade das Empresas. 

As tabelas A1-A15 correspondem aos resultados detalhados das regressões, utilizando os 

modelos de complexidades diferentes. 

As equações de regressão adotadas são: 

• Regressão linear múltipla por Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) 

• Regressão Linear Múltipla por Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis (FGLS) 

• Regressão Linear Múltipla de Dados em Painel por Mínimos Quadrados Generalizados com 

Efeito Fixos 

• Regressão Linear Múltipla de Dados em Painel por Mínimos Quadrados Generalizados com 

Efeito Aleatórios 

• Regressão Linear Múltipla de Dados em Painel Dinâmico 
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Tabela A1: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas. Variável Proxy para a 

variável dependente: Rentabilidade Bruta (Rent_BR). Variável Proxy para a variável independente: 

Ciclo de Conversão de Caixa (CCC) 

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Rentabilidade Bruta (L_RENT_BR) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 CCC - -0,0002 -0,0003 -0,0001 -0,0001 0,0000 

   (-2,032)** (-7,658)*** (-2,808)*** (-4,003)*** (0,3417) 

 Dl_RENT_BR(-1)     0,1483 

       (2,252)** 

Variáveis de controle      

 LNTAM  0,1520 0,1003 1,2760 0,8829 0,0033 

   (1,671)* (10,52)*** (7,270)*** (17,59)*** (0,5012) 

 CRESC  0,3162 0,3287 0,1836 0,2347 0,7607 

   (5,712)*** (11,09)*** (3,409)*** (9,836)*** (7,196)*** 

 Indústria  -0,2223 -0,0173  -0,3996 0,0527 

   (-1,153) (-0,7412)  (-2,259)** (1,602) 

 Comércio  0,3291 0,8035  0,6777 0,0785 

   (0,668) (11,77)***  (1,625) (2,205)** 

Constante  -2,1303 -1,9641 -7,8982 -5,6487 -0,0937 

   (-4,522)*** (-36,98)*** (-9,065)*** (-19,70)*** (-1,946)* 

Número de obs. 3814 3814 3814 3814 3483 

R2 Ajustado  0,72 0,11 0,64   

        

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela A2: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas. Variável Proxy para a 

variável dependente: Rentabilidade Operacional (Rent_MO). Variável Proxy para a variável 

independente: Ciclo de Conversão de Caixa (CCC) 

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Rentabilidade Operacional (L_RENT_MO) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 CCC - -0,0003 -0,0004 -0,0001 -0,0001 0,0000 

   (-4,159)*** (-5,725)*** (-1,431) (-2,19)** (1,823)* 

 Dl_RENT_MO(-1)     0,0649 

       (1,483) 

Variáveis de controle      

 LNTAM  0,3094 0,2735 1,9177 1,0166 0,0059 

   (4,211)*** (17,57)*** (7,806)*** (13,01)*** (0,4371) 

 CRESC  0,3444 0,3875 0,1138 0,2017 1,2289 

   (4,096)*** (8,894)*** (1,511) (4,77)*** (8,229)*** 

 Indústria  0,0020 0,0992  -0,2326 -0,0458 

   (0,0113) (3,042)***  (-1,099) (-2,275)** 

 Comércio  -0,4345 -0,2174  -0,5385 0,0327 

   (-1,524) (-2,723)***  (-1,078) (0,9941) 

Constante  -3,9413 -3,7858 -12,1905 -7,3378 -0,0463 

   (-10,20)*** (-43,91)*** (-9,713)*** (-17,49)*** (-0,6106) 

Número de obs. 3060 3060 3060 3060 2327 

R2 Ajustado  0,09 0,15 0,41   

        

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela A3: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas. Variável Proxy para a 

variável dependente: Rentabilidade Líquida (Rent_ML). Variável Proxy para a variável independente: 

Ciclo de Conversão de Caixa (CCC) 

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Rentabilidade Líquida (L_RENT_ML) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 CCC - 0,0001 -0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 

   (0,9825) (-06509) (0,2851) (0,3786) (-1,246) 

 Dl_RENT_ML(-1)     -0,0737 

       (-1,384) 

Variáveis de controle      

 LNTAM  0,2769 0,2889 1,6137 0,7556 0,0236 

   (2,725)*** (14,76)*** (5,216)*** (7,986)*** (1,065) 

 CRESC  0,3045 0,2978 0,0598 0,1469 0,8282 

   (4,530)*** (5,161)*** (1,033) (2,734)*** (5,523)*** 

 Indústria  -0,2230 -0,1538  -0,4342 -0,0010 

   (-0,886) (-2,962)***  (-1,676)* (-0,02281) 

 Comércio  -0,7061 -0,6676  -0,6841 0,0798 

   (-2,896)*** (-7,188)***  (-0,2571) (1,695) 

Constante  -3,8029 -3,8468 -10,8814 -6,0109 -0,1601 

   (-7,061)*** (-33,94)*** (-6,823)*** (-11,7)*** (-1,186) 

Número de obs. 2643 2643 2643 2643 1809 

R2 Ajustado  0,04 0,11 0,37   

        

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela A4: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas. Variável Proxy para a 

variável dependente: Rentabilidade Bruta (Rent_BR). Variável Proxy para a variável independente: 

Requisição de Capital de Giro (RCG) 

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Rentabilidade Bruta (L_RENT_BR) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 RCG - -0,0007 0,0527 -0,0048 -0,0031 0,0026 

   (-0,0305) (3,012)*** (-1,226) (-0,4819) (0,8613) 

 Dl_RENT_BR(-1)     0,1461 

       (2,209)** 

Variáveis de controle      

 LNTAM  0,1568 0,1155 1,2676 0,8859 0,0026 

   (1,688)* (12,09)*** (7,166)*** (17,52)*** (0,3954) 

 CRESC  0,3162 0,3342 0,1850 0,2345 0,7606 

   (5,664)*** (11,24)*** (3,462)*** (9,813)*** (7,156)*** 

 Indústria  -0,2365 -0,0276  -0,4063 0,0535 

   (-1,231) (-1,176)  (-2,257)** (1,612) 

 Comércio  0,3574 0,8060  0,6886 0,0777 

   (0,763) (12,43)***  (1,623) (2,234)** 

Constante  -2,1587 -2,0611 -7,8623 -5,6641 -0,0905 

   (-4,469)*** (-38,86)*** (-8,952)*** (-19,55)*** (-1,916)* 

Número de obs. 3814 3814 3814 3814 3483 

R2 Ajustado  0,06 0,10 0,64   

        

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela A5: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas. Variável Proxy para a 

variável dependente: Rentabilidade Operacional (Rent_MO). Variável Proxy para a variável 

independente: Requisição de Capital de Giro (RCG) 

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Rentabilidade Operacional (L_RENT_MO) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 RCG - 0,0718 0,2283 -0,1833 -0,0573 -0,0793 

   (2,885) (3,058)*** (-0,9291) (-0,5357) (-1,324) 

 Dl_RENT_MO(-1)     0,0642 

       (1,454) 

Variáveis de controle      

 LNTAM  0,3418 0,3289 1,9476 1,0363 -0,0031 

   (4,3778)** (19,43)*** (7,472)*** (13,11)*** (-0,1992) 

 CRESC  0,3418 0,3902 0,1130 0,2012 1,2282 

   (4,224)*** (9,017)*** (1,486) (4,755)*** (8,194)*** 

 Indústria  -0,0262 0,0553  -0,2447 -0,0402 

   (-0,148) (1,675)*  (-1,140) (-2,044)** 

 Comércio  -0,4397 -0,2788  -0,5225 0,0473 

   (-1,623) (-3,466)***  (-1,030) (1,190) 

Constante  -4,1228 -4,0436 -12,3248 -7,4289 0,0109 

   (-10,07)*** (-44,34)*** (-9,344)*** (-17,52)*** (0,1207) 

Número de obs. 3060 3060 3060 3060 2327 

R2 Ajustado  0,07 0,15 0,41   

        

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela A6: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas. Variável Proxy para a 

variável dependente: Rentabilidade Líquida (Rent_ML). Variável Proxy para a variável independente: 

Requisição de Capital de Giro (RCG) 

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Rentabilidade Líquida (L_RENT_ML) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 RCG - 0,2992 0,3505 -0,2259 -0,1140 -0,0963 

   (0,9196) (3,617)*** (-0,9412) (-0,6406) (-1,131) 

 Dl_RENT_ML(-1)     -0,0732 

       (-1,382) 

Variáveis de controle      

 LNTAM  0,2967 0,3407 1,6338 0,7196 0,0187 

   (2,792)*** (14,79)*** (5,399)*** (7,842)*** (0,7539) 

 CRESC  0,2991 0,2917 0,0570 0,1504 0,8309 

   (4,553)*** (5,061)*** (0,9848) (2,800)*** (5,524)*** 

 Indústria  -0,2325 -0,1688  -0,4246 0,0013 

   (-0,930) (-3,266)***  (-1,728)* (0,02968) 

 Comércio  -0,7516 -0,7461  -0,6940 0,1023 

   (-3,112)*** (-7,910)***  (-1,211) (1,994)* 

Constante  -3,9420 -4,1777 -10,9408 -5,8209 -0,1277 

   (-6,713)*** (-30,50)*** (-6,993)*** (-11,75)*** (-0,8548) 

Número de obs. 2643 2643 2643 2643 1809 

R2 Ajustado  0,04 0,11 0,37   

        

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela A7: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas. Variável Proxy para a 

variável dependente: Rentabilidade Bruta (Rent_BR). Variável Proxy para a variável independente: 

Dias de Contas a Receber (D_CR) 

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Rentabilidade Bruta (L_RENT_BR) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 D_CR - -0,0001 -0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 

   (-2,015)** (-21,04)*** (-1,379) (-1,789)* (1,137) 

 Dl_RENT_BR(-1)     -0,1002 

       (-1,519) 

Variáveis de controle      

 LNTAM  0,0123 0,0657 0,3868 0,1721 0,0048 

   (0,4984) (6,836)*** (5,486)*** (10,87)*** (2,248)** 

 CRESC  0,1139 0,2989 0,0501 0,0798 0,1586 

   (3,461)*** (10,73)*** (3,281)*** (8,682)*** (6,933)*** 

 Indústria  -0,0775 -0,0068  -0,1293 0,0150 

   (-1,185) (-0,303)  (-2,947)*** (1,785)* 

 Comércio  0,1365 0,7335  0,1973 0,0205 

   (0,881) (10,95)***  (1,909)* (2,027)** 

Constante  0,2785 -1,6850 -1,6451 -0,4802 -0,0480 

   (0,0337)** (-31,30)*** (-4,707)*** (-5,665)*** (-3,154)*** 

Número de obs. 3814 3814 3924 3924 3706 

R2 Ajustado  0,07 0,18 0,44   

        

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela A8: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas. Variável Proxy para a 

variável dependente: Rentabilidade Operacional (Rent_MO). Variável Proxy para a variável 

independente: Dias de Contas a Receber (D_CR) 

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Rentabilidade Operacional (L_RENT_MO) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 D_CR - -0,0005 -0,0006 -0,0001 -0,0001 0,0000 

   (-2,638)*** (-8,781)*** (-1,563) (-2,337)** (2,362)** 

 Dl_RENT_MO(-1)     0,0640 

       (1,461) 

Variáveis de controle      

 LNTAM  0,3008 0,2726 1,9080 0,9827 0,0059 

   (4,198)*** (18,00)*** (7,811)*** (12,78)*** (0,4456) 

 CRESC  0,3417 0,3768 0,1130 0,2027 1,2299 

   (4,181)*** (8,742)*** (1,496) (4,788)*** (8,221)*** 

 Indústria  -0,0025 0,0865  -0,2267 -0,0451 

   (-0,0141) (2,685)***  (-1,108) (-2,248)** 

 Comércio  -0,4632 -0,2683  -0,5550 0,0355 

   (-1,659)* (-3,366)***  (-1,148) (1,087) 

Constante  -3,8597 -3,7209 -12,1377 -7,1649 -0,0496 

   (-10,120)*** (-43,84)*** (-9,724)*** (-17,39)*** (-0,6613) 

Número de obs. 3060 3060 3060 3060 2327 

R2 Ajustado  0,10 0,16 0,41   

        

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela A9: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas. Variável Proxy para a 

variável dependente: Rentabilidade Líquida (Rent_ML). Variável Proxy para a variável independente: 

Dias de Contas a Receber (D_CR) 

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Rentabilidade Líquida (L_RENT_ML) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 D_CR - 0,0001 -0,0002 0,0002 0,0001 -0,0001 

   (0,5431) (-1,502) (4,613)*** (1,493) (-0,7902) 

 Dl_RENT_ML(-1)     -0,0738 

       (-1,391) 

Variáveis de controle      

 LNTAM  0,2737 0,2869 1,6364 0,7701 0,0272 

   (2,704)*** (15,33)*** (5,312)*** (8,102)*** (1,238) 

 CRESC  0,3045 0,2950 0,0629 0,1494 0,8262 

   (4,524)*** (5,115)*** (1,078) (2,781)*** (5,527)*** 

 Indústria  -0,2205 -0,1501  -0,4416 -0,0033 

   (-0,875) (-2,892)***  (-1,701)* (-0,07604) 

 Comércio  -0,7044 -0,6750  -0,6715 0,0760 

   (-2,886)*** (-7,255)***  (-1,110) (1,611) 

Constante  -3,7881 -3,8248 -11,0184 -6,0941 -0,1767 

   (-7,044)*** (-34,87)*** (-6,944)*** (-11,8)*** (-1,298) 

Número de obs. 2643 2643 2643 2643 1809 

R2 Ajustado  0,04 0,11 0,37   

        

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela A10: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas. Variável Proxy para a 

variável dependente: Rentabilidade Bruta (Rent_BR). Variável Proxy para a variável independente: 

Dias de Estoques (D_EST) 

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Rentabilidade Bruta (L_RENT_BR) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 D_EST - -0,0002 -0,0012 -0,0033 -0,0035 -0,0008 

   (-0,1267) (-5,502)*** (-4,929)*** (-11,40)*** (-3,514)*** 

 Dl_RENT_BR(-1)     0,1137 

       (1,980)*** 

Variáveis de controle      

 LNTAM  0,1560 0,1030 1,0732 0,7465 0,0016 

   (1,625) (10,74)*** (6,101)*** (14,58)*** (0,2508) 

 CRESC  0,3149 0,3219 0,1235 0,1611 0,7627 

   (5,278)*** (10,85)*** (2,290)*** (6,611)*** (7,116)*** 

 Indústria  -0,2360 -0,0057  -0,3637 0,0597 

   (-1,216) (-0,2394)  (-2,049)** (2,211)** 

 Comércio  0,3553 0,8181  0,5894 0,0721 

   (0,7572) (12,62)***  (1,408) (2,868)*** 

Constante  -2,1472 -1,9456 -6,7184 -4,8151 -0,0493 

   (-4,204)*** (-35,52)*** (-7,522)*** (-16,34)*** (-1,380) 

Número de obs. 3814 3814 3814 3814 3483 

R2 Ajustado  0,06 0,11 0,65   

        

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela A11: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas. Variável Proxy para a 

variável dependente: Rentabilidade Operacional (Rent_MO). Variável Proxy para a variável 

independente: Dias de Estoques (D_EST) 

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Rentabilidade Operacional (L_RENT_MO) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 D_EST - -0,0016 -0,0016 -0,0069 -0,0071 -0,0002 

   (-1,318) (-4,434)*** (-5,682)*** (-11,15)*** (-0,9803) 

 Dl_RENT_MO(-1)     0,0645 

       (1,465) 

Variáveis de controle      

 LNTAM  0,3279 0,2917 1,6503 0,9150 0,0023 

   (4,027)*** (19,10)*** (7,353)*** (11,58)*** (0,1642) 

 CRESC  0,3491 0,3804 0,0657 0,1411 1,2248 

   (4,309)*** (8,732)*** (0,9857) (3,376)*** (8,218)*** 

 Indústria  0,0031 0,1226  -0,1209 -0,0405 

   (0,0163) (3,465)***  (-0,5608) (-1,986)** 

 Comércio  -0,4175 -0,1868  -0,5682 0,0358 

   (-1,476) (-2,332)**  (-1,118) (1,095) 

Constante  -3,9867 -3,8503 -10,4858 -6,5705 -0,0190 

   (-9,207)*** (-45,41)*** (-8,978)*** (-15,31)*** (-0,2359) 

Número de obs. 3060 3060 3060 3060 2327 

R2 Ajustado  0,08 0,15 0,43   

        

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela A12: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas. Variável Proxy para a 

variável dependente: Rentabilidade Líquida (Rent_ML). Variável Proxy para a variável independente: 

Dias de Estoques (D_EST) 

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Rentabilidade Líquida (L_RENT_ML) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 D_EST - -0,0003 -0,0017 -0,0063 -0,0063 -0,0007 

   (-0,269) (-4,242)*** (-3,647)*** (-8,324)*** (-2,458)*** 

 Dl_RENT_ML(-1)     -0,0745 

       (-1,396) 

Variáveis de controle      

 LNTAM  0,2671 0,2790 1,3649 0,6456 0,0244 

   (2,659)*** (15,08)*** (4,630)*** (6,803)*** (1,135) 

 CRESC  0,3029 0,2923 0,0152 0,0931 0,8210 

   (4,512)*** (5,094)*** (0,280) (1,745)* (5,484)*** 

 Indústria  -0,2120 -0,1392  -0,3293 0,0066 

   (-0,839) (-2,686)***  (-1,270) (0,1471) 

 Comércio  -0,7056 -0,6731  -0,7217 0,0848 

   (-2,875)*** (-7,261)***  (-1,196) (1,705)* 

Constante  -3,7360 -3,7210 -9,2598 -5,2196 -0,1426 

   (-6,833)*** (-33,64)*** (-6,003)*** (-10,05)*** (-1,073) 

Número de obs. 2643 2643 2643 2643 1809 

R2 Ajustado  0,04 0,12 0,39   

        

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela A13: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas. Variável Proxy para a 

variável dependente: Rentabilidade Bruta (Rent_BR). Variável Proxy para a variável independente: 

Dias de Contas a Pagar (D_CP) 

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Rentabilidade Bruta (L_RENT_BR) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 D_CP + -0,0006 -0,0014 -0,0001 -0,0001 0,0000 

   (-1,369) (-20,21)*** (-1,195) (-3,475)*** (0,7943) 

 Dl_RENT_BR(-1)     0,1381 

       (2,303)** 

Variáveis de controle      

 LNTAM  0,1188 0,0850 1,2419 0,7963 0,0047 

   (1,395) (8,512)*** (6,983)*** (16,21)*** (0,7919) 

 CRESC  0,2999 0,2929 0,1829 0,2377 0,7587 

   (5,405)*** (10,55)*** (3,456)*** (9,919)*** (7,168)*** 

 Indústria  -0,2386 -0,0484  -0,3836 0,0544 

   (-1,28) (-2,096)**  (-2,390)** (1,629) 

 Comércio  0,3620 0,7508  0,6572 0,0781 

   (0,847) (12,77)***  (1,738)* (2,270)** 

Constante  -1,8837 -1,7244 -7,7244 -5,2196 -0,1066 

   (-4,275)*** (-31,14)*** (-8,732)*** (-18,98)*** (-2,389)** 

Número de obs. 3814 3814 3814 3814 3483 

R2 Ajustado  0,09 0,18 0,64   

        

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela A14: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas. Variável Proxy para a 

variável dependente: Rentabilidade Operacional (Rent_MO). Variável Proxy para a variável 

independente: Dias de Contas a Pagar (D_CP) 

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Rentabilidade Operacional (L_RENT_MO) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 D_CP + -0,0023 -0,0027 -0,0003 -0,0009 0,0003 

   (-3,736)*** (-13,68)*** (-1,064) (-4,440)*** (1,653)* 

 Dl_RENT_MO(-1)     0,0619 

       (1,413) 

Variáveis de controle      

 LNTAM  0,3274 0,3477 1,8692 0,8796 -0,0023 

   (4,570)*** (22,19)*** (7,253)*** (11,71)*** (-0,1517) 

 CRESC  0,3423 0,3550 0,1087 0,1890 1,2302 

   (5,106)*** (8,277)*** (1,469) (4,441)*** (8,193)*** 

 Indústria  -0,0498 0,0431  -0,2198 -0,0426 

   (-0,299) (1,327)  (-1,149) (-2,218)** 

 Comércio  -0,5481 -0,3907  -0,6141 0,0466 

   ( -2,315)** (-5,027)***  (-1,358) (1,394) 

Constante  -3,7851 -3,8843 -11,9166 -6,5663 -0,0325 

   (-10,370)*** (-46,40)*** (-8,941)*** (-16,25)*** (-0,4223) 

Número de obs. 3060 3060 3060 3060 2327 

R2 Ajustado  0,12 0,19 0,41   

        

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela A15: Impacto da gestão do capital de giro na rentabilidade das empresas. Variável Proxy para a 

variável dependente: Rentabilidade Líquida (Rent_ML). Variável Proxy para a variável independente: 

Dias de Contas a Pagar (D_CP) 

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Rentabilidade Líquida (L_RENT_ML) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variável independente Gestão do Capital de Giro   

 D_CP + -0,0005 -0,0011 0,0007 0,0002 0,0000 

   (-0,722) (-4,817)*** (1,349) (0,5734) (-0,197) 

 Dl_RENT_ML(-1)     -0,0735 

       (-1,389) 

Variáveis de controle      

 LNTAM  0,2680 0,3131 1,7022 0,7659 0,0308 

   (2,705)*** (16,54)*** (5,540)*** (7,927)*** (1,474) 

 CRESC  0,2981 0,2830 0,0654 0,1487 0,8267 

   (4,524)*** (4,918)*** (1,115) (2,759)*** (5,518)*** 

 Indústria  -0,2149 -0,1424  -0,4357 -0,0051 

   (-0,857) (-2,752)***  (-1,679)* (-0,1179) 

 Comércio  -0,7268 -0,7165  -0,6794 0,0803 

   (-2,953)*** (-7,688)***  (-1,124) (1,673)* 

Constante  -3,7143 -3,8797 -11,4075 -6,0784 -0,2018 

   (-6,969)*** (-36,74)*** (-7,162)*** (-11,48)*** (-1,547) 

Número de obs. 2643 2643 2643 2643 1809 

R2 Ajustado  0,04 0,12 0,37   

        

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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ANEXO II – PROBLEMA DE PESQUISA II 

 

Tabelas B1-B5 − Resultados da Análise de Determinantes da Gestão do Capital de Giro no 

Brasil no Período de 2001 a 2008 

 

As tabelas B1, B2, B3, B4 e B5 correspondem aos resultados detalhados das regressões para o 

Problema de Pesquisa II – determinantes da gestão do capital de giro - utilizando modelos de 

complexidades diferentes. 

 

As equações de regressão adotadas são: 

• Regressão linear múltipla por Mínimos Quadrados Ordinários (OLS múltipla) 

• Regressão Linear Múltipla por Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis (FGLS 

múltipla) 

• Regressão Linear Múltipla de Dados em Painel por Mínimos Quadrados Generalizados com 

Efeito Fixos (Painel com EF) 

• Regressão Linear Múltipla de Dados em Painel por Mínimos Quadrados Generalizados com 

Efeito Aleatórios (Painel com EA) 

• Regressão Linear Múltipla de Dados em Painel Dinâmico (Painel Dinâmico) 
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Tabela B1: Determinantes da Gestão do Capital de Giro. Variável Proxy para a variável dependente: 

Ciclo de Conversão de Caixa (CCC).  

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Ciclo de Conversão de Caixa (CCC) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variáveis independentes      

 END - -102,797 -94,5943 -53,9279 -68,5014 1,2112 

   (-7,029)*** (-36,27)*** (-2,304)** (-5,642)*** (0,5008) 

 L_FCL + -6,795 -4,6345 -4,3903 -4,3961 -0,1998 

   (-1,453) (-5,755)*** (-1,754)* (-3,758)*** (-0,3465) 

 CONC - -43,550 -34,1363 -24,6466 -24,0770 -0,5237 

   (-2,147) (-11,09)*** (-0,9635) (-2,816)*** (-0,1847) 

 INDEP - 5,329 -10,2583 5,5201 6,2490 9,7465 

   (0,5437) (-2,990)*** (1,007) (1,223) (4,166)*** 

 REM_LUC

RO 
- 26,517 15,4403 -9,8104 -6,8301 0,0770 

   (2,448)** (7,414)*** (-1,526) (-1,496) (0,05524) 

 DCCC(-1)      0,0477 

       (0,6714) 

Variáveis de controle      

 LNTAM  -32,130 -32,5052 -39,4808 -38,9900 -0,4162 

   (-3,439)*** (-20,39)*** (-1,565) (-4,480)*** (-0,3579) 

 CRESC  -14,509 -9,4219 -19,0461 -18,6557 -63,7701 

   (-2,340)** (-2,258)** (-2,769)*** (-3,708)*** (-5,216)*** 

 Indústria  34,677 25,5303  62,5496 1,9859 

   (1,928)* (9,053)***  (2,382)** (1,068) 

 Comércio       

        

Constante  259,626 272,7530 308,3840 254,8140 -3,4593 

   (4,333)*** (24,99)*** (2,606)*** (4,851)*** (-0,4626) 

Número de obs. 1409 1409 1409 1409 1341 

R2 Ajustado  0,25 0,60 0,74   

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0076  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela B2: Determinantes da Gestão do Capital de Giro. Variável Proxy para a variável dependente: 

Requerimento de Capital de Giro (RCG).  

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Requerimento de Capital de Giro (RCG) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variáveis independentes      

 END - -0,262 -0,2654 -0,2215 -0,2297 0,0062 

   (-6,996)*** (-27,24)*** (-4,911)*** (-11,76)*** (1,688)* 

 L_FCL + -0,002 -0,0030 -0,0040 -0,0037 0,0014 

   (-0,2444) (-1,355) (-1,490) (-1,967)** (1,269) 

 CONC - -0,102 -0,0806 0,0204 0,0086 -0,0009 

   (-3,093)*** (-11,08)*** (-1,263) (0,6292) (-0,2471) 

 INDEP - -0,002 -0,0015 0,0239 0,0206 0,0126 

   (-0,1004) (-0,1722) (2,602)*** (2,518)** (2,756)*** 

 REM_LUC

RO 
- 0,057 0,0532 -0,0018 0,0029 -0,0027 

   (2,657)*** (10,13)*** (-0,1544) (0,3954) (-1,034) 

 DRCG(-1)      0,1805 

       (3,249)*** 

Variáveis de controle      

 LNTAM  -0,102 -0,1052 0,0621 0,0092 -0,0041 

   (-5,367)*** (-28,00)*** (1,546) (0,6537) (-2,309)** 

 CRESC  0,030 0,0202 -0,0004 0,0083 -0,0019 

   (2,089)** (2,036)** (-0,03192) (1,027) (-0,2506)** 

 Indústria  0,040 0,0447  0,0829 -0,0011 

   (0,9056) (7,308)***  (1,926)  (-0,4352) 

 Comércio       

        

Constante  0,878 0,8625 -0,0841 0,1409 0,0214 

   (5,691)*** (30,27)*** (-0,4058) (1,655)* (1,751) 

Número de obs. 1409 1409 1409 1409 1341 

R2 Ajustado  0,41 0,63 0,07   

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela B3: Determinantes da Gestão do Capital de Giro. Variável Proxy para a variável dependente: 

Dias de Contas a Receber (D_CR).  

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Dias de Contas a Receber (D_CR) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variáveis independentes      

 END - -19,591 -17,3327 49,9499 36,6751 -1,2627 

   (-1,219) (-6,225)*** (1,698)* (3,424)*** (-0,5394) 

 L_FCL + -10,378 -3,6158 -2,7978 -3,0295 0,5563 

   (-2,300)** (-4,918)*** (-1,282) (-2,984)*** (0,6525) 

 CONC - -24,657 -22,2634 -14,3773 -12,9621 -2,1270 

   (-1,254) (-7,560)*** (-0,840) (-1,729)* (-0,6279) 

 INDEP - 9,673 -0,1875 3,9724 5,3775 4,7665 

   (1,102) (-0,06102) (0,8802) (1,212) (2,198)** 

 REM_LUC

RO 
- 11,664 8,0117 0,1565 1,2276 -1,0141 

   (1,182) (4,308)*** (0,0454) (0,3085) (-0,6943) 

 DD_CR(-1)     0,0173 

       (0,2082) 

Variáveis de controle      

 LNTAM  -2,892 -3,1231 -55,9325 -42,7246 -0,0037 

   (-0,3073) (-2,391)** (-2,591)*** (-5,395)*** (-0,003453) 

 CRESC  -23,761 -13,6703 -27,0296 -28,6373 -72,5829 

   (-3,795)*** (-3,905)*** (-3,945)*** (-6,540)*** (-6,858)*** 

 Indústria  -1,466 -16,8002  12,8224 1,4240 

   (-0,1506) (-8,286)***  (0,4919) (0,6525) 

 Comércio       

        

Constante  101,413 136,4370 373,5680 297,0160 3,2994 

   (2,147)** (15,11)*** (3,536)*** (6,103)*** (0,4257) 

Número de obs. 1409 1409 1409 1409 1341 

R2 Ajustado  0,06 0,15 0,73   

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0032  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela B4: Determinantes da Gestão do Capital de Giro. Variável Proxy para a variável dependente: 

Dias de Estoques (D_EST).  

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Dias de Estoques (D_EST) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variáveis independentes      

 END - -35,375 -26,8155 -19,5985 -22,7189 -0,3189 

   (-3,920)*** (-17,24)*** (-1,958)* (-3,921)*** (-0,2736) 

 L_FCL + -0,869 -1,1280 -2,5680 -2,6023 -0,3694 

   (-0,4209) (-3,077)*** (-3,660)*** (-4,611)*** (-0,8555) 

 CONC - -17,234 -13,9438 -24,9615 -23,8369 0,0369 

   (-1,361) (-8,678)*** (-1,069) (-5,820)*** (0,01411) 

 INDEP - 3,176 -1,0417 -1,7719 -1,1385 4,4905 

   (0,4739) (-0,6671) (-0,4858) (-0,4619) (4,074)*** 

 REM_LUC

RO 
- 6,302 5,3921 -7,3896 -6,5391 -1,3699 

   (0,9104) (5,687)*** (-1,374) (-2,976)*** (-1,487) 

 DD_EST(-1)     -0,0253 

       (-0,6868) 

Variáveis de controle      

 LNTAM  -16,437 -16,0606 -28,4684 -22,3704 0,2237 

   (-3,438)*** (-25,61)*** (-1,670)* (-5,491)*** (0,5346) 

 CRESC  -13,308 -9,6503 -11,1552 -12,0745 -53,4348 

   (-3,201)*** (-5,363)*** (-2,787)*** (-4,982)*** (-5,039)*** 

 Indústria  27,870 28,4963  30,7985 1,9863 

   (2,776)*** (26,54)***  (2,626)*** (2,433)** 

 Comércio       

        

Constante  138,053 126,0510 224,3140 163,3040 -4,1217 

   (3,630)*** (25,13)*** (2,973)*** (6,697)*** (-0,9524) 

Número de obs. 1409 1409 1409 1409 1341 

R2 Ajustado  0,19 0,68 0,76   

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,1795  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     
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Tabela B5: Determinantes da Gestão do Capital de Giro. Variável Proxy para a variável dependente: 

Dias de Contas a Pagar (D_CP).  

Variáveis 

explicativas / 

proxies 

Variável dependente: Dias de Contas a Pagar (D_CP) 

  Hip. OLS FGLS  Painel Painel Painel 

  de pesq. múltipla múltipla com EF com EA Dinâmico 

Variáveis independentes      

 END - 47,832 45,9474 84,2793 77,8687 -2,9577 

   (4,237)*** (20,16)*** (3,982)*** (9,497)*** (-1,275) 

 L_FCL + -4,452 -2,1731 -0,9755 -1,3925 0,6363 

   (-1,973)** (-4,138)*** (-0,8913) (-1,715)* (0,9719) 

 CONC - 1,670 6,2656 -14,6923 -11,8199 -0,5873 

   (0,1387) (2,524)** (-1,015) (-2,028)** (-0,249) 

 INDEP - 7,520 1,0837 -3,3196 -1,3417 0,5608 

   (1,170) (0,3875) (-0,8617) (-0,3783) (0,2798) 

 REM_LUC

RO 
- -8,551 -5,3602 2,5773 1,4566 -0,5512 

   (-1,446) (-3,609)*** (0,5509) (0,4627) (-0,4379) 

 DD_CP(-1)     0,1158 

       (3,224)*** 

Variáveis de controle      

 LNTAM  12,800 12,8792 -44,9201 -19,1276 0,3101 

   (2,646)*** (13,780)*** (-2,594)*** (-3,410)*** (0,3411) 

 CRESC  -22,560 -16,3359 -19,1388 -22,9814 -62,1795 

   (-4,351)*** (-5,096)*** (-3,005)*** (-6,604)*** (-8,944)*** 

 Indústria  -8,273 -16,4407 0,0000 -18,5372 1,3895 

   (-0,668) (-9,100)*** 0,0000 (-1,214) (0,7997) 

 Comércio  0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

   0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Constante  -20,160 -11,0423 289,4980 170,1030 3,1994 

   (-0,6898) (-1,893)* (3,470)*** (5,108)*** (0,5251) 

Número de obs. 1409 1409 1409 1409 1341 

R2 Ajustado  0,13 0,44 0,64   

Teste para diferenciar interceptos (p-valor) 0,0000   

Teste Breusch-Pagan (p-valor)   0,0000  

Teste Hausman (p-valor)   0,0000  

Fonte: Elaborado pela autora     

Estatística t em parênteses: *** Significativo ao nível de 1%, ** Significativo ao nível de 5%,  

* Significativo ao nível de 10%     

 


