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RESUMO 

Neste artigo, analisamos o papel moderador da estrutura da propriedade e controle na sensibilidade 

do investimento em relação ao (a) fluxo de caixa; (b) valor da firma; e (c) risco. Os resultados dos 

modelos de regressão, estimados pelo Método dos Momentos Generalizado Sistêmico em um painel 

composto companhias brasileiras, apontam que: as participações do maior acionista nos direitos de 

voto (direitos políticos) e fluxo de caixa (direitos econômico) aumentam a sensibilidade do investi-

mento à volatilidade dos retornos das ações; e o acúmulo de ações com direito de voto, pelo contro-

lador, reduz a sensibilidade do investimento ao Q de Tobin. Este estudo fornece evidências empíricas 

de que a elevada concentração na estrutura de controle é um fator que contribui para decisões de 

investimento subótimas nas empresas brasileiras. 
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Volatilidade. 

 

Ownership and control structure and its relation to investment sensitivity to cash flow, value 

and risk of the firm   

 

ABSTRACT 

 

In this paper, we analyze the moderating role of ownership and control structure in investment sensi-

tivity to (a) cash flow; (b) firm value; and (c) risk. The results of regression models, estimated by 

System Generalized Method of Moments in a panel consisting of Brazilian companies, show that: the 

largest shareholder’s participations in voting (political rights) and cash flow rights (economic rights) 

increases investment-volatility sensitivity; and the accumulation of voting shares by the controller 

reduces investment-Tobin's Q sensitivity. This study provides empirical evidence that the high con-

centration in control structure is a factor that contributes to suboptimal investment decisions in Bra-

zilian companies. 

 

Keywords: Investment, Ownership and control structure, Cash flow, Tobin's Q, Volatility. 

 

1 Introdução 

 

O papel do investimento como motivador do crescimento econômico foi constatado por 

diversos estudos (ANDERSON, 1990; DE LONG; SUMMERS, 1990, 1993). Por esse motivo, a 

literatura acadêmica buscou encontrar possíveis determinantes das decisões de investimento das 

empresas. Movidos por tal objetivo, alguns trabalhos identificaram características corporativas que 

podem afetar a taxa de investimento como, por exemplo, o fluxo de caixa, a estrutura de capital, o Q 
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de Tobin e a volatilidade dos retornos das ações (BLUNDEL et al., 1992; LAMONT, 1997; 

AIVAZIAN; GE; QIU, 2005; BULAN, 2005). 

Outros artigos consideram a estrutura de propriedade e controle como um dos determinantes 

do investimento, assumindo que a dinâmica das decisões empresariais é afetada pelos problemas de 

agência (DEMARZO et al., 2012). Entre eles, destacam-se as pesquisas de Wei e Zhang (2008), Jiang, 

Kim e Pang (2011) e Panousi e Papanikolau (2012), as quais oferecem explicações diferentes para o 

relacionamento entre a estrutura societária e o investimento corporativo.  

Wei e Zhang (2008) adaptaram a hipótese superinvestimento, proposta por Jensen (1986), ao 

considerarem que os grandes acionistas investem em demasia os fluxos de caixa livres da empresa 

em investimentos subótimos, como forma de maximizar benefícios privados de controle. Assim, esse 

comportamento justificaria a relação positiva entre fluxo de caixa e investimento. Com base nessa 

hipótese, Wei e Zhang (2008) propõem que a taxa de investimento poderia ser afetada pela estrutura 

societária de duas maneiras. Primeiro, visto que os grandes proprietários possuem fortes incentivos 

para maximizar o valor da empresa e poder suficiente para terem seus direitos respeitados, o aumento 

de suas participações na propriedade poderia reduzir a sensibilidade do investimento ao fluxo de 

caixa, promovendo maior convergência entre os interesses dos acionistas minoritários e dos 

controladores. Segundo, a diferença entre os direitos de voto e sobre o fluxo de caixa dos maiores 

proprietários poderia intensificar a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa, ao permitir que 

esse acionistas detivessem o controle da firma com participações relativamente menores na 

propriedade, facilitando o alcance de seus benefícios privados. 

Jiang, Kim e Pang (2011) também se basearam na hipótese de superinvestimento de Jensen 

(1986), adaptada por Wei e Zhang (2008). Para os autores, se os grandes acionistas podem perseguir 

seus próprios interesses ao invés da maximização do valor da firma, é provável que eles ignorem os 

sinais do mercado de ações ao adotarem tal postura. Neste sentido, o aumento os incentivos para os 

benefícios privados, medido pela divergência entre as participações dos maiores acionistas no con-

trole e na propriedade, desviaria as decisões de investimentos da empresa do nível ótimo indicado 

pelo preço das ações. O resultado, de acordo com essa hipótese, é a redução da sensibilidade do 

investimento ao Q de Tobin, à medida que aumenta a diferença entre os direitos de voto e sobre o 

fluxo de caixa dos controladores. 

Para Panousi e Papanikolau (2012), se os gestores são avessos ao risco, eles podem subinvestir 

quando o risco idiossincrático (não sistemático) da empresa aumenta, o que levaria a decisões de 

investimento subótimas sob o ponto de vista dos investidores bem diversificados. Além disso, quanto 

mais elevado o percentual de ações detido pelos administradores, maior o domínio deles sobre o 

processo de decisão, resultando no aumento da sensibilidade do investimento da firma ao seu risco 

específico. Dessa forma, a participação dos executivos na estrutura de propriedade poderia intensifi-

car o impacto negativo do risco idiossincrático sobre a taxa de investimento. 

O presente artigo parte destas três possíveis hipóteses sobre o relacionamento entre a estrutura 

de propriedade e controle e o investimento da firma, para analisar empiricamente estas relações em 

empresas brasileiras. O contexto brasileiro é particularmente interessante pelo fato de que a concen-

tração na estrutura de controle é demasiadamente elevada, fazendo com que o problema de agência 

deixe de ser o típico problema principal-agente (ou seja, acionistas e gestores) para tornar-se um 

problema principal-principal (ou seja, acionistas minoritários e controladores). Neste sentido, esten-

demos o estudo de Panousi e Papanikolaou (2012), de forma a considerar os acionistas controladores, 

e não os gestores, avessos ao risco e pouco diversificados, podendo subinvestir quando o risco idios-

sincrático da firma aumenta. Essa suposição é aceitável, visto que os maiores acionistas, em geral, 

realizam investimentos expressivos em uma única corporação (ou grupo econômico), os quais comu-

mente têm participação significativa nas carteiras de ativos dos acionistas controladores. 

Além disso, a escolha pelo contexto brasileiro deveu-se as características presentes na maioria 

de suas companhias como, por exemplo: ações com elevada volatilidade; emissão de mais de um tipo 

de ação, o que resulta na separação entre os direitos de voto e sobre o fluxo de caixa; elevada con-

centração na estrutura de propriedade e, principalmente, na de controle (em média, o maior acionista 

da firma detém 67% das ações com direito de voto); e controle familiar (a família fundadora ou um 
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único investidor representam 55% dos maiores proprietários) (PELLICANI; KALATZIS; ALDRI-

GHI, 2011). Esta última característica é de grande interesse, uma vez que alguns trabalhos encontra-

ram evidências de que as empresas sob controle familiar são mais lucrativas (ANDRES, 2008), in-

vestem menos em pesquisa e desenvolvimento (CHEN; HSU, 2009) e possuem menor sensibilidade 

do investimento ao fluxo de caixa (PINDADO; REQUEJO; DE LA TORRE, 2011). 

Para testar empiricamente as hipóteses propostas por Wei e Zhang (2008), Jiang, Kim e Pang 

(2011) e Panousi e Papanikolaou (2012), foi construído um painel composto por 272 empresas brasi-

leiras de capital aberto entre os anos de 2001 e 2010, com o intuído de eliminar a heterogeneidade 

não observada. Ademais, foram utilizados modelos dinâmicos, estimados pelo Método dos Momentos 

Generalizado Sistêmico, para mitigar possíveis problemas de endogeneidade. 

Os principais resultados indicam que a participação do maior acionista na estrutura de controle 

aumenta a sensibilidade do investimento à volatilidade dos retornos das ações e reduz a sensibilidade 

do investimento ao Q de Tobin. Em parte, esses resultados evidenciam a prevalência do efeito 

entrincheiramento, no qual os acionistas controladores tendem a agir de acordo com os seus interesses 

privados em detrimento da maximização do valor da firma, quando decidem sobre os investimentos 

da empresa. Dessa forma, o artigo contribuiu para literatura de finanças corporativas ao encontrar 

evidências de que a elevada concentração no direito de voto das companhias brasileiras pode ser um 

fator que colabora para decisões de investimentos subótimas, que não promovem a maximização do 

valor da firma. 

Esta pesquisa está estruturada em cinco seções, incluindo essa introdução. Na seção 2 

encontra-se a fundamentação teórica do estudo, que foca na relação entre estrutura societária, 

investimento e valor da firma. O método do artigo é apresentado seção 3. Por fim, nas seções 4 e 5 

encontram-se, respectivamente, os resultados e as conclusões do trabalho. 

 

2 Fundamentação teórica e desenvolvimento das hipóteses 

 

Após as constatações de Berle e Means (1932) sobre a separação entre a propriedade e a gestão 

das grandes corporações norte-americanas, diversos estudos analisaram o conflito de interesses entre 

administradores e acionistas, com o objetivo de verificar as suas prováveis conseqüências para 

desempenho corporativo. Parte significativa das primeiras pesquisas empíricas analisou a 

participação acionária dos diretores e dos conselheiros, com foco nas hipóteses do efeito-incentivo 

(ou alinhamento) e do efeito-entrincheiramento, construídas, entre outros, por Jensen e Meckling 

(1976), Morck, Shleifer e Vishny (1988) e Stulz (1988).  
De acordo com Jensen e Meckling (1976), o aumento da participação acionária dos gestores 

beneficiaria os acionistas, uma vez que incentivaria os primeiros a maximizarem o valor da empresa 

(efeito-alinhamento), devido à maior convergência entre os interesses dos administradores e dos 

proprietários. Entretanto, a partir de certo ponto de participação acionária dos agentes, estes poderiam 

perseguir a manutenção de suas posições para usufruírem dos benefícios privados do controle, por 

meio de práticas como: resistência a ações vantajosas para os demais acionistas, como liquidação, 

cisões e fusões; adoção de gestão com foco em prazos curtos; e utilização de informações 

privilegiadas (efeito-entrincheiramento) (STULZ, 1988). Assim, haveria uma relação não 

monotônica entre a estrutura de propriedade e o valor da firma (MORCK; SHLEIFER; VISHNY, 

1988). 

No Brasil, a estrutura de propriedade e controle das companhias é marcada por sua elevada 

concentração (PELLICANI; KALATZIS; ALDRIGHI, 2011; CAIXE; KRAUTER, 2012). Nesta 

situação, os custos de agência decorrem, principalmente, do conflito de interesses entre acionistas 

controladores e minoritários (LA PORTA; LOPEZ-DE-SILANES; SHLEIFER, 1999; CLAESSENS; 

DJANKOV; LANG, 2000; LINS, 2003). Mesmo assim, os efeitos incentivo e entrincheiramento 

poderiam existir, no entanto estariam vinculados, respectivamente, à participação dos grandes 

acionistas na propriedade e à separação entre os direitos sobre o fluxo de caixa e o direito de voto dos 

maiores proprietários (CLAESSENS et al., 2002). A concentração na estrutura de propriedade 

influenciaria positivamente o valor da empresa, em função do maior monitoramento dos gestores, 
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efetuado pelos acionistas controladores (efeito-incentivo). Todavia, a divergência entre os direitos de 

voto e sobre o fluxo de caixa dos grandes acionistas impactaria negativamente no valor da firma. Isto 

porque os controladores poderiam tomar atitudes que visam ao benefício próprio, sem sofrerem 

totalmente os custos ligados à desvalorização das ações, em virtude de suas participações 

relativamente menores na propriedade (CLAESSENS; FAN, 2002). 

Os efeitos alinhamento e entrincheiramento da estrutura de propriedade e controle sobre o 

valor da firma foram testados por uma quantidade expressiva de trabalhos (HIMMELBERG; 

HUBBARD; PALIA, 1999; DEMSETZ; VILLALONGA, 2001; CLAESSENS et al., 2002; LINS, 

2003; GUGLER; MUELLER; YURTOGLU, 2008; FAHLENBRACH; STULZ, 2009). Contudo, 

ainda são desconhecidos os canais específicos pelos quais as participações acionárias dos 

administradores ou dos grandes acionistas podem afetar diretamente o processo de criação ou 

destruição de valor das companhias. Estudos, como os de Wei e Zhang (2008), Jiang, Kim e Pang 

(2011) e Panousi e Papanikolau (2012), tentam preencher essa lacuna e encontram evidências de que 

a estrutura societária influencia as decisões de investimento das empresas. 
Wei e Zhang (2008) investigaram o efeito da estrutura de propriedade e controle sobre o 

impacto do fluxo de caixa na taxa de investimento, por meio de um painel composto por 994 empresas 

de oito países do leste da Ásia ao longo de 1993 a 1996. Os resultados das regressões sinalizaram que 

a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa: diminui com o crescimento da participação dos 

grandes acionistas na propriedade (efeito-alinhamento); e aumenta com a elevação da diferença entre 

os direitos de voto e sobre o fluxo de caixa dos maiores acionistas (efeito-entrincheiramento). Assim, 

as conclusões do trabalho são consistentes com a hipótese de superinvestimento proposta por Jensen 

(1986), segundo a qual os administradores/acionistas controladores, ao buscarem seus benefícios 

privados, tenderiam a gastar em demasia os recursos gerados internamente pela firma em projetos 

economicamente inviáveis. 

Jiang, Kim e Pang (2011) focaram no relacionamento entre investimento, Q de Tobin e 

separação entre a propriedade e o controle do acionista controlador. Ao aplicarem modelos de 

regressão em uma amostra com 2822 empresas de 22 países (Leste Asiático e Europa Ocidental) para 

o ano de 1996, eles constataram que o aumento da divergência entre os direitos de propriedade e de 

controle do maior acionista reduz a sensibilidade do investimento ao Q de Tobin. Segundo os autores, 

essa diminuição estaria ligada ao incremento dos incentivos para os benefícios privados de controle, 

que culminaria em decisões de investimento subótimas, devido ao enfraquecimento do papel do 

mercado de ações como norteador dos investimentos da companhia.  

Por fim, Panousi e Papanikolau (2012) analisaram se o risco idiossincrático da organização 

afeta a sua taxa de investimento e se esta relação é influenciada pela participação dos executivos na 

propriedade. Os resultados gerais dos modelos de regressão, testados em um painel com 104.646 

observações de corporações norte-americanas entre os anos de 1970 a 2005, mostraram que risco 

idiossincrático impacta negativamente no grau de investimento. Ademais, os autores encontraram 

evidências de que o aumento da participação dos executivos na estrutura de propriedade eleva a 

sensibilidade do investimento ao risco idiossincrático. Dessa forma, os resultados da pesquisa 

sugerem que as decisões de investimento são tomadas, em geral, por administradores com carteiras 

pouco diversificadas, que reduzem os investimentos da organização quando o risco específico dela 

aumenta. Neste sentido, a aversão ao risco dos gestores repercutiria em decisões subótimas sob o 

ponto de vista de investidores bem diversificados. 

Com base nos efeitos incentivo e entrincheiramento da concentração na propriedade e no 

controle e, principalmente, nos resultados de Wei e Zhang (2008), no presente estudo foram testadas 

as hipóteses 𝐻1a e 𝐻1b: 

 

𝐻1a: O aumento da participação do maior acionista na estrutura de propriedade (PROP) diminui a 

sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. 

𝐻1b: O aumento da diferença entre as participações do maior acionista nos direitos de propriedade e 

de controle (DIF) eleva a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa. 
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1Nos modelos de regressão do artigo o número de observações é de 1017 em virtude do emprego da primeira defasagem 

da variável resposta com variável independente, ou seja, da utilização de modelos dinâmicos. 

 

Dado que Jiang, Kim e Pang (2011) observaram que a divergência entre os direitos de 

propriedade e de controle do maior acionista reduz a sensibilidade do investimento ao Q de Tobin, 

testou-se 𝐻1c. Como no Brasil a concentração na estrutura de controle é demasiadamente elevada, 

𝐻1d também foi verificada. 

 

𝐻1c: O aumento da diferença entre as participações do maior acionista nos direitos de propriedade e 

de controle (DIF) diminui a sensibilidade do investimento ao Q de Tobin. 

𝐻1d: O aumento da participação do maior acionista na estrutura de controle (CON) diminui a 

sensibilidade do investimento ao Q de Tobin. 

 

Panousi e Papanikolaou (2012) encontraram evidências de que participação dos executivos na 

estrutura de propriedade eleva a sensibilidade do investimento ao risco idiossincrático. Uma vez que 

as companhias brasileiras apresentam alta concentração na estrutura de propriedade e controle, a 

hipótese de Panousi e Papanikolaou (2012) foi estendida para tratar de um problema de agência mais 

característico das empresas de países emergentes, em particular, o Brasil. Neste trabalho, considerou-

se que os acionistas controladores (não os executivos) são avessos ao risco e pouco diversificados, 

podendo subinvestir quando o risco específico da corporação aumenta. Para verificar se a 

concentração nos direitos sobre fluxo de caixa e de voto pode influenciar no impacto negativo do 

risco não sistemático da empresa sobre sua taxa de investimento, propõe-se as seguintes hipóteses: 

 

𝐻1f: O aumento da participação do maior acionista na estrutura de propriedade (PROP) eleva a 

sensibilidade do investimento à volatilidade (total) dos retornos das ações. 

𝐻1g: O aumento da participação do maior acionista na estrutura de controle (CON) eleva a 

sensibilidade do investimento à volatilidade (total) dos retornos das ações. 

 

3 Método 

 

Com a finalidade de testar as hipóteses do artigo, construímos um painel não balanceado do 

período de 2001 a 2010, composto por 272 empresas brasileiras não financeiras de capital aberto, 

somando 14831 observações. Para fazer parte da amostra, as empresas deveriam possuir dados 

completos para construção de todas as variáveis para pelo menos um ano, coletados junto ao sistema 

de informações Economática®. A definição das variáveis encontra-se no Quadro 1. 

Utilizamos modelos de regressão múltipla, estimados pelo Método dos Momentos 

Generalizado Sistêmico (Sys-GMM), por meio do pacote estatístico Stata® 12. A Equação (1) 

sintetiza o modelo geral do estudo. A variável dependente é a taxa de investimento da empresa, 

calculada como Capex (investimento em ativo fixo) do período 𝑡 dividido pelo valor contábil do Ativo 

Total no final do período t  1, com base em Chen, Goldstein e Jiang (2007), Wei e Zhang (2008) e 

Jiang e Kim e Pang (2011).  

 

(
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑡

𝐴𝑇𝑡−1
)

𝑖,𝑡
= 𝛼𝑖 + 𝜔𝑡+ 𝛾1 (

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑡

𝐴𝑇𝑡−1
)

𝑖,𝑡−1
+ 𝛾2 (

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑡

𝐴𝑇𝑡−1
)

𝑖,𝑡−1

2

+ 𝛽1𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝑖,𝑡+ 𝛽2 𝑙𝑛(𝑄𝑖,𝑡−1) 

                     + 𝛽3 (
𝐹𝐶𝑂𝑡

𝐴𝑇𝑡−1
)

𝑖,𝑡−1
+ 𝛽4𝑙𝑛(𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡−1)+ 𝛽5𝑙𝑛(𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡) +  𝛽6𝑙𝑛(𝐸𝑁𝐷𝑖,𝑡−1) 

                     + 𝛽7(𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝑖,𝑡 × 𝑃𝑅𝑂𝑃𝑖𝑡 𝑜𝑢 𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡)+ 𝛽7(𝑙𝑛(𝑄𝑖,𝑡−1) × 𝐷𝐼𝐹𝑖𝑡−1 𝑜𝑢 𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡−1) 

                     +𝛽7 ((
𝐹𝐶𝑂𝑡

𝐴𝑇𝑡−1
)

𝑖,𝑡−1
× 𝑃𝑅𝑂𝑃𝑖𝑡−1 𝑜𝑢 𝐷𝐼𝐹𝑖𝑡−1)+ 𝜀𝑖,𝑡                                                                       (1) 

 

em que t é o ano; i é a firma; 𝛼𝑖 é efeito específico da empresa, não observável e invariante entre os 

anos; 𝜔𝑡 é o componente temporal, que tem por finalidade incorporar o efeito de todas as variáveis 

que não variam entre as organizações, mas que variam entre os anos; e 𝜀 é o erro. 
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O emprego dos valores defasados da variável resposta busca considerar a natureza dinâmica 

do comportamento do investimento, seguindo Demarzo et al. (2012). A introdução do termo 

quadrático da variável resposta defasada tem como objetivo atentar para a eventual presença de um 

comportamento não linear no processo de ajustamento pelo estoque de capital. 

 Entre as variáveis independentes do artigo estão: a volatilidade total dos retornos da ação 

(VOLAT); o logaritmo natural do Q de Tobin (𝑙𝑛(𝑄)); o índice fluxo de caixa sobre o ativo total; o 

logaritmo natural do tamanho da empresa (ln(𝑆𝐼𝑍𝐸)); o logaritmo natural da liquidez das ações 

(ln(𝐿𝐼𝑄)); e o logaritmo natural do endividamento (ln(𝐸𝑁𝐷)). Além disso, as hipóteses 𝐻1a, 𝐻1b, 

𝐻1c, 𝐻1d, 𝐻1e e 𝐻1f foram testadas pelas variáveis de interação entre: a volatilidade total dos retornos 

da ação (VOLAT) e a participação (%) do maior acionista no total das ações (PROP) ou nas ações 

ordinárias (CON) − (𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇 × 𝑃𝑅𝑂𝑃 𝑜𝑢 𝐶𝑂𝑁); o logaritmo natural do Q de Tobin (ln(𝑄)) e a 

diferença entre as participações (%) do maior acionista nos direitos de voto e sobre o fluxo de caixa 

(DIF) ou a participação (%) do maior acionista nas ações ordinárias (CON) − (𝑙𝑛(𝑄) ×
𝐷𝐼𝐹 𝑜𝑢 𝐶𝑂𝑁); e o índice fluxo de caixa sobre o ativo total  e a participação (%) do maior acionista 

no total das ações (PROP) ou a diferença entre as participações (%) do maior acionista nos direitos 

de voto e sobre o fluxo de caixa (DIF) − ((𝐹𝐶𝑂𝑡/𝐴𝑇𝑡−1) × 𝑃𝑅𝑂𝑃 𝑜𝑢 𝐷𝐼𝐹).  

 

Quadro 1 – Definição das variáveis 
Sigla Definição 

CAPEX/AT Taxa de investimento da empresa, mensurada como: 

CAPEX/AT = (
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑡

𝐴𝑇𝑡−1
)×100% 

Em que: 

CAPEX é a sigla de capital expenditures (despesas de capital ou investimentos em ativo fixo), isto 

é, aplicações no Ativo Permanente menos alienações de Ativos Fixos no período; e AT é o Ativo 

Total. 
VOLAT Volatilidade total dos retornos mensais do tipo de ação da companhia que apresentou maior liquidez 

em cada ano, calculado pelo sistema Economática®: 

VOLAT = √
∑(si−sm)²

n−1
 

Em que: Si: retorno contínuo mensal da ação i; Sm: média dos retornos contínuos mensais da ação 

i; n: igual a 12 (1 ano). 

𝑙𝑛(𝑄) Logaritmo natural do Q de Tobin, calculado conforme Chung e Pruitt (1994, p. 72): 

Q de Tobin = 
VMAO+VMAP+DIVT

Ativo Total
 

Em que: VMAO: valor de mercado das ações ordinárias; VMAP: valor de mercado das ações 

preferenciais; DIVT: valor contábil do Passivo Exigível (Circulante + Não Circulante) menos o 

Ativo Circulante após a exclusão dos Estoques. As cotações das ações correspondem ao preço 

médio anual, calculado pela média dos preços do último dia de negociação de cada trimestre. 

FCO/AT Índice fluxo de caixa do sobre o Ativo total, obtido como: 

FCO/AT = 
𝐹𝐶𝑂𝑡

𝐴𝑇𝑡−1
 

Em que: 𝐹𝐶𝑂𝑡 é fluxo de caixa operacional, ou seja, o lucro operacional líquido do imposto de 

renda (NOPAT) mais a depreciação e amortização do período; e AT é o Ativo Total.  

𝑙𝑛(𝑆𝐼𝑍𝐸) Logaritmo natural do tamanho da firma (SIZE), calculado de acordo com Panousi e Papanikolaou 

(2012): 

SIZE = (𝐴𝑇𝑖,𝑡  / 
1

𝑁𝑓
∑ 𝐴𝑇𝑖,𝑡

𝑁𝑓

𝑖
) 

Em que: AT é o Ativo Total. 

𝑙𝑛(𝐿𝐼𝑄) Logaritmo natural do Índice de liquidez (LIQ), calculado pelo sistema Economática® para períodos 

de doze meses, baseado no volume de negociações com o papel: 

LIQ = 100×(
p

P
)×√(

n

N
) × (

v

V
) 

Em que: p é número de dias em que houve pelo menos um negócio com a ação no período analisado; 

P é número total de dias do período analisado; n é número de negócios com a ação no período 

analisado; N é número de negócios com todas as ações no período analisado; v é volume em 
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dinheiro negociado com a ação no período analisado; V é volume em dinheiro negociado com todas 

as ações no período analisado. 

𝑙𝑛(𝐸𝑁𝐷) Logaritmo natural do endividamento (END), mensurado pelo passivo exigível total dividido pelo 

ativo total. 

PROP Percentual do total de ações em posse do maior acionista. 
CON Percentual de ações ordinárias em posse do maior acionista. 

DIF Percentual de ações ordinárias menos percentual do total de ações detidos pelo maior acionista. 

VOLAT*CON Variável de interação entre a volatilidade dos retornos da ação e a participação (%) do maior 

acionista nas ações ordinárias. 
VOLAT*PROP Variável de interação entre a volatilidade dos retornos da ação e a participação (%) do maior 

acionista no total das ações. 

𝑙𝑛(𝑄)* 
DIF 

Variável de interação entre o logaritmo natural do Q de Tobin e a diferença entre as participações 

(%) do maior acionista no direito de voto e no direito sobre o fluxo de caixa. 

𝑙𝑛(𝑄)* 
CON 

Variável de interação entre o logaritmo natural do Q de Tobin e a participação (%) do maior 

acionista nas ações ordinárias. 

FCO/AT*DIF Variável de interação entre o índice fluxo de caixa sobre o ativo total e a diferença entre as 

participações (%) do maior acionista no direito de voto e no direito sobre o fluxo de caixa. 
FCO/AT*PROP Variável de interação entre o índice fluxo de caixa sobre o ativo total e a participação (%) do maior 

acionista no total das ações. 

  

No artigo utilizou-se apenas a volatilidade total dos retornos das ações, ou seja, o risco 

idiossincrático não foi isolado. Esta decisão está fundamentada em dois trabalhos: Bulan (2005) e 

Panousi e Papanikolaou (2012). O primeiro encontrou coeficientes similares para a volatilidade total 

dos retornos e o risco específico da firma. O segundo calculou a risco idiossincrático de três maneiras 

diferentes e todas elas apresentaram correlação maior do que 95% entre si e com a volatilidade total 

dos retornos. 

O Q de Tobin foi usado como proxy para as oportunidades futuras de investimento da 

organização e o valor da firma, enquanto o fluxo de caixa sobre o ativo total procura capturar o 

impacto de possíveis restrições de liquidez sobre o investimento, embora também possa refletir o 

potencial de rentabilidade futura da empresa. A Equação (1) também inclui o tamanho da firma, pois 

as organizações de menor porte tendem a possuir ações com maior volatilidade e apresentar 

crescimento mais rápido de sua taxa de investimento (PANOUSI; PAPANIKOLAOU, 2012).  

O emprego da liquidez das ações como variável independente no modelo é justificada pelos 

resultados de Muñoz (2013), que apontam seu impacto positivo no investimento das corporações. Por 

fim, a inserção da variável endividamento busca controlar a sua influência sobre a volatilidade das 

ações e a taxa de investimento. 

 

4 Resultados 

 

Na Tabela 1 estão os dados descritivos das variáveis usadas na pesquisa. É válido ressaltar 

que a mediana da variável CON, de 55,7%, mostra que a maioria das observações é de empresas que 

estavam sob controle majoritário ao longo de 2001 a 2010. Além disso, os valores médios de CON 

(57,41%), PROP (42,14%) e DIF (15,26%) apontam que, em média, o maior acionista deteve o 

controle com participação que não era superior a metade do capital total da companhia. Logo, estes 

dados indicam que, em geral, as corporações brasileiras captam recursos na BM&FBOVESPA sem 

que seus grandes acionistas percam o controle societário, por meio da emissão de ações que não 

concedem direito de voto aos seus proprietários. 
 Os resultados das regressões múltiplas, baseadas na Equação (1), encontram-se na Tabela 2. 

Foram testadas sete especificações, estimadas pelo Método dos Momentos Generalizado Sistêmico 

(Sys-GMM). Na primeira coluna não foram incluídas as variáveis de interação, as quais foram 

utilizadas nos modelos subsequentes. 

Em todas as colunas da Tabela 2 constatou-se a influência negativa e significante da 

volatilidade dos retornos das ações (𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝑡) sobre a variável (𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑡 𝐴𝑇𝑡−1⁄ )𝑡. Este resultado 

sinaliza que o incremento do risco total da firma reduz a sua taxa de investimento, como encontrado 



8 
 

 

por Bulan (2005). Ademais, nas especificações (2) e (3), verificou-se que a sensibilidade do 

investimento à volatilidade aumenta com a participação do maior acionista no controle e na 

propriedade da empresa, uma vez que os parâmetros de 𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝑡*𝐶𝑂𝑁𝑡 e 𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝑡*𝑃𝑅𝑂𝑃𝑡 

apresentaram-se negativos e significantes. Assim, fundamentando-se em Panousi e Papanikolaou 

(2012), pode-se inferir que a aversão ao risco dos grandes proprietários resultaria em decisões de 

investimento subótimas sob o ponto de vista de investidores bem diversificados, possibilitadas pela 

elevada concentração na estrutura de propriedade e controle. 

Nas sete especificações testadas, o Q de Tobin (𝑙𝑛(𝑄)𝑡−1) obteve coeficientes positivos e 

significantes, como nos trabalhos de Chen, Goldstein e Jiang (2007) e Jiang e Kim e Pang (2011). 

Todavia, como mostrado na coluna (4), a variável de interação 𝑙𝑛(𝑄𝑡−1)*𝐷𝐼𝐹1𝑡−1 não foi significante. 

Por sua vez, a variável 𝑙𝑛(𝑄𝑡−1)*𝐶𝑂𝑁1𝑡−1 registrou coeficiente negativo e significante no modelo (5). 

Estes resultados indicam que a participação do maior acionista na estrutura de controle diminui a 

sensibilidade do investimento ao Q de Tobin. Dessa forma, pode-se deduzir, a partir Jiang e Kim e 

Pang (2011), que os problemas de agência, decorrentes da elevada concentração na estrutura de 

controle, reduziriam a importância do preço das ações como norteador dos investimentos da firma.  

 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis 
Variável Observações Média Desvio-padrão 10 Quartil  Mediana 30 Quartil  

CAPEX/AT (%) 1483 9,41 11,32 2,94 6,57 11,47 

PROP (%) 1483 42,14 23,47 22,90 37,50 56,50 

DIF (%) 1483 15,26 17,82 0,00 10,00 28,70 

CON (%) 1483 57,41 26,58 35,00 55,70 81,60 

VOLAT (%) 1483 12,06 7,04 7,90 10,30 14,20 

Q de Tobin 1483 1,49 9,85 0,62 0,85 1,26 

FCO/AT 1483 0,11 0,14 0,06 0,11 0,16 

LIQ 1483 0,37 1,17 0,00 0,02 0,26 

END (%) 1483 108,11 977,32 45,30 59,60 72,60 

  

O índice fluxo de caixa sobre o ativo total impactou positiva e significativamente a taxa de 

investimento, a pelo menos 10%, em cinco das sete especificações. Logo, em geral, observou-se que 

a elevação do grau de investimento da companhia depende da disponibilidade de recursos internos, 

como notado, entre outros, por Fazzari, Hubbard e Petersen (1988). Entretanto, os modelos (6) e (7) 

não apontaram que o aumento da participação do maior acionista na estrutura de propriedade diminui 

a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa, nem que esta sensibilidade se eleva com o 

incremento da diferença entre as participações do acionista controlador nos direitos de voto e sobre o 

fluxo de caixa. Portanto, estes resultados não estão de acordo com a hipótese de superinvestimento 

proposta por Jensen (1986), nem fortalecem as conclusões de Wei e Zhang (2008). 
Com relação às variáveis de controle, a liquidez e o endividamento merecem destaque, pois 

foram significantes em todos os modelos testados. A liquidez das ações influenciou positivamente o 

investimento, o que corrobora os resultados de Muñoz (2013) e é consistente com a hipótese de que 

as empresas emitem títulos ou investem para tirar vantagem do baixo custo de capital (GILCHRIST; 

HIMMELBERG; HUBERMAN, 2005). Já o endividamento apresentou coeficientes negativos, como 

em Aivazian, Ge e Qiu (2005), indicando que a elevação do risco financeiro da corporação reduz a 

sua taxa de investimento. 

A robustez dos resultados do trabalho depende da adequação dos modelos aos pressupostos 

do Sys-GMM (ARELLANO; BOVER, 1995; BLUNDELL; BOND, 1998). Primeiramente, o teste de 

Arellano/Bond para autocorrelação de primeira e de segunda ordem nos resíduos, respectivamente, 

rejeitou e aceitou a hipótese nula de ausência de correlação serial em todas as especificações, como 

requerido por Arellano e Bond (1991).  
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Tabela 2 – Modelos de regressão do investimento (Sys-GMM) 

Variável dependente (𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑡 𝐴𝑇𝑡−1⁄ )𝑡 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑡 𝐴𝑇𝑡−1⁄ )𝑡−1 0,2865*** 

(3,09) 

0,2808*** 

(3,12) 

0,2894*** 

(3,23) 

0,3023*** 

(3,35) 

0,2984*** 

(3,22) 

0,2970*** 

(3,31) 

0,3203*** 

(3,64) 

(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑡 𝐴𝑇𝑡−1⁄ )𝑡−1
2  -0,0031*** 

(-2,58) 

-0,0030** 

(-2,58) 

-0,0030*** 

(-2,63) 

-0,0032*** 

(-2,77) 

-0,0033*** 

(-2,67) 

-0,0031*** 

(-2,67) 

-0,0033*** 

(-2,79) 

𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝑡 -0,2033** 

(-2,29) 

-0,1853** 

(-2,21) 

-0,1966** 

(-2,33) 

-0,1749** 

(-2,02) 

-0,2215** 

(-2,55) 

-0,1950** 

(-2,24) 

-0,1890** 

(-2,13) 

𝑙𝑛(𝑄)𝑡−1 2,9597** 

(2,52) 

2,8663** 

(2,54) 

2,8496** 

(2,47) 

3,8500** 

(2,34) 

7,2388** 

(2,42) 

2,7924** 

(2,47) 

2,6456** 

(2,08) 

(𝐹𝐶𝑂𝑡/𝐴𝑇𝑡−1)𝑡−1 10,150** 

(2,05) 

8,3668* 

(1,72) 

8,6082* 

(1,81) 

10,396** 

(2,07) 

10,247** 

(2,11) 

8,6837 

(1,19) 

16,412 

(1,54) 

𝑙𝑛(𝑆𝐼𝑍𝐸)𝑡−1 -1,1720* 

(-1,85) 

-1,0341* 

(-1,76) 

-1,0269* 

(-1,82) 

-1,0746* 

(-1,90) 

-1,2608** 

(-2,02) 

-1,1532** 

(-1,98) 

-0,8039 

(-1,43) 

𝑙𝑛(𝐿𝐼𝑄)𝑡 0,8728*** 

(2,72) 

0,8057*** 

(2,65) 

0,7760*** 

(2,79) 

0,8171*** 

(2,77) 

0,8670*** 

(2,84) 

0,8377*** 

(2,73) 

0,6307** 

(2,17) 

𝑙𝑛(𝐸𝑁𝐷)𝑡−1 -3,5862*** 

(-2,67) 

-3,4164** 

(-2,56) 

-3,5709*** 

(-2,64) 

-3,3126** 

(-2,47) 

-3,3229*** 

(-2,64) 

-3,4514*** 

(-2,62) 

-3,7364*** 

(-2,68) 

𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝑡*𝐶𝑂𝑁𝑡  -0,0010** 

(-2,01) 

     

𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝑡*𝑃𝑅𝑂𝑃𝑡   -0,0012** 

(-2,03) 

    

𝑙𝑛(𝑄𝑡−1)*𝐷𝐼𝐹𝑡−1    -0,0459 

(-1,20) 

   

𝑙𝑛(𝑄𝑡−1)*𝐶𝑂𝑁𝑡−1     -0,0639** 

(-2,04) 

  

(𝐹𝐶𝑂𝑡 𝐴𝑇𝑡−1⁄ )𝑡−1*𝐷𝐼𝐹𝑡−1      0,0296 

(0,15) 

 

(𝐹𝐶𝑂𝑡 𝐴𝑇𝑡−1⁄ )𝑡−1*𝑃𝑅𝑂𝑃𝑡−1       -0,2465 
(-1,25) 

1a Ordem/AR(1) (p-valor) 0,024 0,025 0,025 0,022 0,023 0,023 0,021 

2ª Ordem/ AR(2) (p-valor) 0,189 0,203 0,176 0,215 0,197 0,202 0,236 

Teste J de Hansen (p-valor)  0,733 0,986 0,807 0,968 0,974 0,977 0,960 

Testes C de Diferença-em-Hansen (p-valor):  

Instrumentos em diferenças (excluindo os Instrumentos do Sys-

GMM) 

0,352 0,767 0,269 0,731 0,678 0,783 0,594 

Instrumentos do Sys-GMM 0,970 0,999 0,999 0,996 0,999 0,995 0,999 

Instrumentos padronizados-IV 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Número de instrumentos 265 297 297 297 297 297 297 

Número de observações 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 

Foram utilizados os comandos two-step, robust (correção para os erros-padrão de Windmeijer (2005)) e small (correção para amostras pequenas, resultando na estatística t ao invés da 

estatística z para os coeficientes, que está entre parênteses) para tornar a estimação ainda mais robusta. Significância: ***(1%); **(5%); *(10%). 
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Já o teste de Hansen para sobreidentificação (estatística J) não rejeitou a hipótese nula de que 

os instrumentos são válidos em todos os modelos, tanto para os níveis de significância convencionais 

(1%, 5% e 10%) como para o de 25%, sugerido por Roodman (2009). Por sua vez, o teste de 

Diferença-em-Hansen para subconjuntos de instrumentos (estatística C) não rejeitou, em todas as 

especificações, a hipótese nula de que os instrumentos de cada subgrupo são exógenos para o nível 

de significância de 25%.  

Além do mais, para controlar a proliferação de instrumentos, foi usado o comando laglimits 

(1 3) da ferramenta xtabond2, indicado por Roodman (2009). Esta função colaborou para que a 

quantidade de instrumentos utilizados em todas as especificações fosse significativamente inferior ao 

número de observações, garantindo a robustez dos resultados. 

 

5 Conclusão 

 

Este artigo investiga se, em mercados emergentes como o Brasil, a estrutura societária 

influencia as decisões de investimento das companhias. Mais especificamente, em conformidade com 

Wei e Zhang (2008), Jiang, Kim e Pang (2011) e Panousi e Papanikolau (2012), esse trabalho verifica 

se a estrutura de propriedade e controle impacta no relacionamento entre a taxa de investimento da 

firma e (a) seu fluxo de caixa; (b) seu valor (medido pelo Q de Tobin); (c) seu risco (medido pela 

volatilidade dos retornos de suas ações). 

Os principais resultados indicam que a participação do maior acionista no direito de voto afeta 

o grau de investimento de duas maneiras. Primeiro, ao aumentar a sensibilidade do investimento à 

volatilidade dos retornos da ação, o que, com base nas conclusões de Panousi e Papanikolaou (2012), 

poderia ser uma evidência de que a aversão ao risco dos grandes proprietários, normalmente pouco 

diversificados, resulta em decisões de investimento subótimas. Segundo, ao reduzir a influência do Q 

de Tobin no investimento, sinalizando o enfraquecimento do papel do mercado de ações como 

norteador das aplicações de capital da organização, o que desviaria os investimentos da empresa do 

seu nível ótimo, corroborando os resultado de Jiang e Kim e Pang (2011). Logo, pode-se concluir que 

a elevada concentração na estrutura de controle das companhias brasileiras permite que os seus 

grandes acionistas tomem decisões de investimento com foco nos seus benefícios privados e não na 

maximização do valor da companhia. 

Entre as limitações de pesquisa destacam-se: a utilização apenas da volatilidade total dos 

retornos da ação, não separando o risco sistemático do risco diversificável da firma; e a não inclusão 

nos modelos de algum indicador de restrição financeira, visando controlar a sua relação com a 

estrutura de propriedade e controle, apontada, entre outros, por Lin, Ma e Xuan (2011). 
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