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RESUMO

CAMARGO, Marina Barboza. Incerteza e Restrição Financeira nas Decisões de
Investimento das Firmas Brasileiras. 2011. 94 f. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011.

O objetivo do presente trabalho é analisar a presença da restrição financeira nas
decisões de investimentos em condições de incerteza de um conjunto de 1223 empresas
brasileiras no período de 1986 a 2006. A incerteza é incorporada no modelo de investimento
considerando o comportamento das variáveis vendas e fluxo de caixa como um movimento
browniano com drift. Além disso, a variável fluxo de caixa é analisada em baixa e alta
incerteza, considerando três diferentes medidas para a incerteza: a variação anual do índice
Ibovespa, o desvio-padrão de vendas e de fluxo de caixa. Já para considerar o efeito da
restrição financeira sobre as decisões de investimento as firmas são agrupadas de acordo com
o grau de intensidade de capital, tamanho da firma e grau tecnológico. A estimação dos
parâmetros da equação do investimento é realizada considerando-se o modelo misto. O
modelo misto, ainda não utilizado em estudos brasileiros na análise do comportamento das
decisões de investimento, permite considerar a heterogeneidade nos coeficientes das variáveis
independentes, o que evita o viés introduzido pela suposição de homogeneidade. Os
resultados obtidos neste estudo mostraram uma maior sensibilidade do investimento ao fluxo
de caixa para as firmas mais intensivas em capital, firmas de médio porte e firmas com alto
grau tecnológico. Esses resultados se mantêm quando a variável fluxo de caixa é analisada em
alta incerteza, ou seja, o investimento das firmas com alta intensidade de capital, médio porte
e com alto grau tecnológico é mais sensível ao fluxo de caixa em condições de alta incerteza.

Palavras-Chave: Decisões de Investimento, Incerteza, Restrição Financeira, Modelo Misto.

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

