
 

ANÁLISE DOS DETERMINANTES DO GERENCIAMENTO DO CAPITAL DE 

GIRO: UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DOS PRINCIPAIS TRABALHOS 

TEÓRICOS E EMPÍRICOS 

 

Leonardo Caixeta de Castro Maia 

Título: Doutor em Administração, Professor da Faculdade de Gestão e Negócios da 

Universidade Federal de Uberlândia (FAGEN/UFU). 

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 2121, Bairro Santa Mônica, Bloco 5M, sala 

100, Uberlândia, MG. CEP 38408-144,  

e-mail de contato: leonardocaixeta@fagen.ufu.br, telefone de contato: 34 3239-4132. 

 

Odilon José Oliveira Neto 

Título: Doutor em Administração, Professor da Faculdade de Ciências Integradas de 

Pontal da Universidade Federal de Uberlândia (FACIP/UFU) 

Endereço: Universidade Federal de Uberlândia, Rua 20, nº 1600 - Bairro Tupã -  

Ituiutaba - MG - CEP 38304-402, e-mail de contato: odilonoliveira@pontal.ufu.br 

Telefone de contato: 34 3271-5222. 

 

Vinícius Silva Pereira 

Título: Doutor em Administração, Professor da Faculdade de Gestão e Negócios da 

Universidade Federal de Uberlândia (FAGEN/UFU). 

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1F – sala 216. Bairro Santa 

Mônica, Uberlândia, MG. CEP 38408-144,  

e-mail de contato: viniciuss56@gmail.com, telefone de contato: 34 3239-4132. 

 

RESUMO 

Diversos autores da área de finanças afirmam que a maior parte do tempo de um 

administrador financeiro está alocada à administração do capital de giro. No entanto, pode-se 

afirmar que parte dos fracassos empresariais está relacionada com a falta de gerenciamento 

dos recursos de curto prazo e, simultaneamente, pode-se afirmar uma carência sobre trabalhos 

empíricos sobre o tema. Desse modo, o objetivo deste artigo é apresentar uma revisão 

bibliográfica dos principais trabalhos teóricos e empíricos sobre os fatores determinantes de 

capital de giro – tamanho da empresa, fluxo de caixa, volatilidade de fluxo de caixa, quanto às 

oportunidades de investimentos, quanto aos investimentos de capital, investimentos em ativos 

substitutos, quanto ao endividamento, quanto ao pagamento de dividendos e quanto aos custos 

de oportunidade – restringindo-se às amostragens realizadas em empresas não financeiras e 

não estatais em periódicos nacionais e internacionais, livros, teses e dissertações. Para a 

pesquisa dos artigos empíricos, foi realizou-se a análise de publicações nacionais e também 

internacionais de língua inglesa com amostragem realizadas nos seguintes mercados: alemão, 

americano, brasileiro, espanhol e tailandês. As contribuições deste artigo são quanto ao 

reconhecimento de quais teorias que auxiliam na interpretação da gestão de recursos de curto 

prazo, quais fatores podem agregar valor às organizações e quais deverão ser modificados 

e/ou ampliados pelos gestores para reduzir os recursos financeiros à administração de curto 

prazo. Quanto aos trabalhos empíricos, constatou-se que alguns determinantes de capital de 

giro possuem comportamentos semelhantes, independente do país. Porém, existem alguns 

critérios que ou ainda não são conclusivos, ou que não possuem significância estatística.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os gestores têm a necessidade de administrar recursos financeiros para iniciar suas 

atividades e, neste contexto, pode-se afirmar que existem os de longo e de curto prazo. Os 

primeiros, de longo prazo, são denominados como os ativos permanentes ou de capital 

permanente e que irão auxiliar o processo produtivo (BRAGA, 1991). Quanto aos recursos de 

curto prazo, objeto de estudo deste artigo, estes são denominados como ativos circulantes ou 

capital de giro, referenciando-se aos materiais que serão utilizados e/ou consumidos no 

processo produtivo num curto período de tempo, geralmente inferior a um ano (BRAGA, 

1991).  

Diversos autores da área de finanças afirmam que a maior parte do tempo de um 

administrador financeiro está alocada à administração do capital de giro (MOURA; MATOS, 

2003; BRIGHAM; EHRHARDT, 2007; APPUHAMI, 2008; NAKAMURA; PALOMBINI, 

2010). No entanto, pode-se afirmar que parte dos fracassos empresariais está relacionados 

com a falta de gerenciamento dos recursos de curto prazo (SMITH, 1973; APPUHAMI, 

2008). Appuhami (2008) expõe que a academia reconhece esta dificuldade principalmente 

pela incapacidade de realizar um modelo genérico para administração de recursos curto prazo.  

Apesar deste contexto favorável ao estudo da temática, dentro dos temas listados nos 

estudos em finanças, o tema “Capital de Giro”, tanto na literatura internacional como 

nacional, apresenta baixos níveis de produção acadêmica (BAÑOS-CABALLERO, GARCÍA-

TERUEL; MARTÍNEZ-SOLANO, 2009; CAMARGOS, SILVA; DIAS, 2009). No Brasil, o 

número de artigos sobre esta temática representa aproximadamente 2% em relação ao total de 

trabalhos da área de finanças (CAMARGOS et al., 2009). 

Deste modo, o objetivo deste artigo é apresentar uma revisão bibliográfica dos 

principais trabalhos teóricos e empíricos sobre os fatores determinantes de capital de giro e 

suas contribuições. Vale destacar que, diferentemente de uma revisão de trabalhos sobre 

metodologias de cálculo, discreto ou por probabilidades, do volume de capital de giro, este 

trabalho irá expor as principais teorias que explicam os determinantes do capital de giro − 

teoria de custo de transação, da agência, pecking order, e static trade-off –, expondo os 

determinantes que são considerados com maior freqüência pela literatura, os métodos pelos 

quais foram conduzidos estes estudos. Por fim, serão apresentados os trabalhos empíricos 

realizados no período de 2003 – 2010 nos seguintes países: Alemanha, EUA, Bélgica, Brasil, 

Espanha e Tailândia.  

Quanto à pesquisa dos artigos teóricos, foi realizada uma varredura dos trabalhos 

seminais, relatando-se primeiramente por Keynes (1936) citado por Opler, Pinkowitz, Stulz e 

Williamson, em 1999, e Schwetzler e Reimund, em 2003, quanto ao modelo de custos de 

transação, passando por Jensen e Meckling, em 1976, quanto à teoria da agência, 

posteriormente, por Myers e Majluf em 1984, quanto à teoria do pecking order, e por fim, 

Kim, Mauer e Sherman, em 1998, sobre a teoria de static trade-off.  Para a pesquisa dos 

artigos empíricos, foi realizou-se a análise de publicações nacionais e também internacionais 

de língua inglesa. Simultaneamente, observaram-se os seminários, encontros e simpósios da 

área de ciências sociais aplicadas, e, por fim, o trabalho resgatou as contribuições de uma tese 

e livros da área de finanças. Como o tema ainda é inovador, tanto na literatura nacional como 

estrangeira, existe uma carência de publicações nesta temática. 

Assim, o artigo está dividido nas seguintes partes: primeiramente apresenta-se a 

revisão bibliográfica sobre as teorias que sustentam a manutenção de recursos financeiros de 

curto prazo nas organizações e os determinantes de capital de giro. Posteriormente, expõem-

se trabalhos empíricos relacionados ao tema e quais são as principais contribuições, e, por 

fim, as considerações finais e as propostas para os novos estudos. 



 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este item está segmentado em duas partes: primeiramente apresentam-se as principais 

teorias que sustentam a manutenção dos recursos financeiros de curto prazo nas organizações 

e posteriormente os principais determinantes conjugados com as teorias. 

2.1 Teorias 

Para descrever este tópico, vale destacar sobre o texto apresentado por Sutton e Barry 

(2003) intitulado “O que não é teoria”, no qual os autores destacam que as teorias se 

constituem como fortes quando se encontram ligadas a um conjunto de argumentos 

convincentes e logicamente interconectados. Deste modo, o objetivo da apresentação das 

teorias aplicadas ao capital de giro – modelo de custo de transação, a teoria da agência, 

pecking order, static trade-off – que visam oferecer uma fundamentação do comportamento 

dos gestores. 

2.1.1 Modelo de custos de transação aplicado ao capital de giro 

Este modelo foi proposto por Keynes, em 1936, o qual relata que os custos de 

transação justificam a manutenção de recursos de curto prazo pelas organizações pelos 

seguintes motivos: (i) comprar ou vender ativos financeiros; (ii) manter recursos para cumprir 

com obrigações futuras e as que podem ser imprevisíveis; (iii) especular sobre o aumento dos 

juros futuros (OPLER, PINKOWITZ, STULZ; WILLIAMSON, 1999; SCHWETZLER; 

REIMUND, 2003). 

Neste panorama, Opler et al. (1999) exemplificam que as empresas, no dia-a-dia, têm 

que escolher entre ou manter o capital de giro ou realizar as seguintes atividades: (i) adquirir 

recursos nos mercados financeiros; (ii) comercializar ativos existentes; (iii) reduzir os 

investimentos e dividendos; iv) renegociar dívidas e; por fim, combinar estas alternativas. 

Caso a empresa não possua ativos permanentes que possam ser liquidados com baixos custos, 

estas preferem utilizar o mercado de capitais. Contudo, o acesso aos recursos externos possui 

um custo que induz a organização ou aumentar os volumes de curto prazo ou utilizar o capital 

de giro como um pulmão. 

Os autores também comparam os custos marginais da insuficiência de recursos de 

curto prazo e de capital circulante e concluem que os primeiros – custos marginais da falta – 

são decrescentes com a evolução do montante destinado para o capital de curto prazo. Por 

outro lado, os custos marginais do capital circulante são constantes. Outro ponto destacado 

pelos autores é que se espera que os custos manutenção dos ativos circulantes sejam menores, 

pois parte do principio que dentre os benefícios de detenção de ativos circulantes é que estes 

possam ser mais facilmente convertidos em dinheiro. 

2.1.2 Teoria da Agência 

À medida que as organizações se desenvolvem e crescem organicamente, a separação 

entre propriedade e controle se faz emergente. Deste modo, Jensen e Meckling (1976) 

definem que existe uma relação de agência assim que se desenvolve um contrato entre o 

proprietário dos recursos (principal) e o gestor (agent) para realização de alguma atividade e 

que envolve a transferência de poder para a tomada de decisão para o gestor. 

Os autores destacam ainda que exista um cenário ideal no qual os gestores irão buscar 

atingir os interesses do proprietário gerando a maximização de utilidade. Porém, o panorama 

real é diferente, e existem divergências entre o proprietário e o gestor, pois os agentes podem 

buscar a utilização de recursos da empresa para benefício próprio ou até mesmo terem 

comportamentos negligentes quanto à busca de projetos que agreguem valor à empresa. 

Assim, surgem os custos de agência, que se referem às despesas de monitoramento 

pelo proprietário, às de contratação por parte do agente, e, por fim das perdas inerentes ao 



 

processo de administração. Adicionalmente, os autores sugerem ações para redução destes 

custos de agência, como, por exemplo: (i) incentivos aos gestores para atingir metas; (ii) 

instrumentos de monitoramento; (iii) auditorias externas; (iv) manutenção de conselhos de 

gestão, ou a combinação destes. 

Quanto à interface entre a teoria de custos de agência e a administração de capital de 

giro, pode-se afirmar que esta é estreita, em função dos seguintes pontos: primeiramente 

quanto maior a disponibilidade de capital de curto prazo, maiores serão as condições de 

arbitragem por parte do gestor ou na distribuição de dividendos ou em projetos com 

probabilidade de possuírem baixa rentabilidade. Segundo, para os gestores a promessa de 

distribuição crescente de dividendos não pode ser realizada em função das variações do 

mercado. (Jensen, 1986) 

Neste modo, no contínuo dos estudos sobre os custos de agência, Jensen (1986) 

discute que existem benefícios na realização de dívidas e que estas podem proporcionar na 

redução dos custos de agência por meio do controle do fluxo de caixa livre (FCL). O foco de 

Jensen (1986) é sobre a motivação dos gestores das organizações para desenvolver melhores 

ações para a organização. Assim, ainda de acordo com o Jensen (1986) as dívidas, ou um 

estado sem uma folga financeira, induz os gestores a realizarem promessas de pagamentos de 

dividendos futuros positivos. Ainda de acordo com o autor a ameaça do fracasso torna a 

organização mais eficiente. 

Concomitantemente, o autor ressalva que o aumento do nível de endividamento não 

possui vantagens constantes, pois também pode gerar possibilidade de falência por parte da 

empresa, bem como perda de oportunidades de investimentos em novos projetos. Portanto, 

conclui-se que o papel do gestor é trabalhar o trade-off com folga financeira, bom 

desempenho operacional e a busca de novos projetos que agreguem valor à empresa. 

2.1.3 Teoria do pecking order 

Um modelo de equilíbrio para a tomada de decisões quanto ao nível de capital de giro 

para a organização foi proposto em 1984 por Myers e Majluf. Neste contexto, apresenta-se a 

teoria pecking order relatando que a informação assimétrica entre os gestores e os acionistas, 

leia-se administradores e proprietários – é o principal direcionador para a tomada de decisão 

entre endividamento por fontes externas ou não (MYERS; MAJLUF, 1984). O trabalho 

sugere explicações para vários aspectos do comportamento de financiamento das empresas, 

incluindo a tendência de recorrer a fontes internas, e ao mesmo tempo, a preferência para 

dívida em recursos financeiros quando o auxílio externo é necessário. 

Neste contexto, explica-se a escolha das empresas em manterem, desde que possível, o 

capital de giro positivo, por meio de reservas com liquidez, a fim de evitarem problemas de 

caixa assim como a necessidade de acesso a recursos externos, mais dispendiosos. 

Myers e Majluf (1984) apresentam três pressupostos para a tomada de decisões, num contexto 

de informações assimétricas: (i) atos de gestão de interesse dos acionistas, e desconhecimento 

de qualquer conflito de interesses entre os acionistas e gestores; (ii) atos de gestão no interesse 

dos acionistas, e caracteriza-se que estes são passivos; (iii) atos de gestão do interesse dos 

acionistas, mas assume-se que os gestores racionalmente irão reequilibrar as suas carteiras 

com o aprendizado a partir das ações realizadas internamente na empresa. 

Ainda de acordo com os autores, a falta de uma folga financeira (financial slack) 

representa um alto nível de endividamento, e conseqüentemente, um baixo uso de recursos de 

terceiros. Assim, empresas com baixo nível de recursos financeiros ou acesso a capital de 

terceiros com restrição podem perder oportunidades de investimentos com retornos positivos.  

Em resumo, as organizações terão mais oportunidades em investir em projetos com 

retornos positivos se mantiverem níveis de recursos financeiros disponíveis para novos 



 

investimentos bem como acesso ao mercado de capitais mediante gestores que proporcionem 

transparência para os acionistas, e com experiência interna. 

2.1.4 Teoria static trade-off 

Kim, Mauer e Sherman (1998) apresentam um modelo de decisão sobre a 

administração de capital de giro, especificamente para condições onde o financiamento 

externo é caro, denominado como static trade-off. De acordo com os autores, o índice de 

liquidez da empresa é determinado pelo nível de retorno sobre os ativos líquidos assim como 

os benefícios de minimizar os custos do financiamento externo. Assim, o aumento da liquidez 

deve ser realizado mediante a avaliação de três fatores: (i) dos benefícios proporcionados 

pelos custos externos, (ii) pela variação dos fluxos de caixa futuros, e, por fim, (iii) pelo nível 

de retorno dos investimentos futuros. 

Outro ponto destacado pelos autores é que a contribuição da teoria static trade-off 

frente às teorias já citadas, refere-se à seguinte ponderação: os dois pontos mais proeminentes 

da literatura de finanças sobre a administração de capital de giro (pecking order e agência) 

concluem de modo conflitante sobre a ação de manter ou não quantidade de certa liquidez 

(KIM; MAUER; SHERMAN, 1998). 

Com base em Kim et al.(1998), a teoria proposta por Myers e Majluf (1984) na qual a 

assimetria de informação entre os agentes internos e externos induz aos gestores a financiar 

futuras oportunidades de investimento com recursos internos, aumentando-se de sobremaneira 

os recursos destinados em curto prazo. Em contrapartida, sobre a teoria de agência, Kim et 

al.(1998) afirmam que Jensen (1986) expõe que as empresas deveriam minimizar o custo de 

agência do fluxo de caixa livre visando disponibilizar recursos para financiar os investimentos 

com retorno positivo. Na ausência de uma constatação de liquidez, na análise de Jensen, 

implica que a organização não teria como planejar retornos positivos com os ativos de curto 

prazo.  

Assim, a contribuição de Kim et al. (1998) refere-se ao fato que o modelo de static 

trade-off inclui tanto os benefícios bem como os custos de manutenção de ativos de curto 

prazo para desenvolver as previsões sobre os determinantes da liquidez das empresas, 

diferentemente das teorias anteriores.  

Em resumo, pode-se concluir sobre as teorias apresentadas que abordam sobre os 

recursos de curto prazo é que estas relatam pontos em comum, a seguir: (i) a necessidade de 

transações entre fornecedores e clientes; (ii) a existência de assimetria de informação entre 

gestores e acionistas que impacta na forma de gestão, e (iii) a preocupação pela manutenção e, 

simultaneamente, pela competitividade da organização frente às incertezas do mercado. No 

próximo tópico, apresentam-se os principais determinantes do capital de giro relacionados às 

teorias apresentadas, bem como, a correlação que se espera nos testes empíricos entre as 

teorias e cada determinante. 

2.2 Os determinantes do capital de giro 

Os determinantes do capital de giro expressam como os gestores podem modificar ou 

serem influenciados para o cálculo do volume de recursos de capital de giro. Assim, são 

considerados os seguintes critérios determinantes, sem demonstrar ordem de importância: (i) 

magnitude dos custos de transação; (ii) tamanho da empresa; (iii) fluxo de caixa; (iv) 

volatilidade do fluxo de caixa; (v) oportunidades de crescimento; (vi) investimentos de 

capital; (vii) ativos líquidos substitutos; (viii) endividamento; (ix) política de dividendos; e, 

(x) custo de oportunidade. (Jensen; Meckling, 1976; Myers; Majluf, 1984; Jensen, 1986; Kim 

et al., 1998; Opler et al. 1999, Máximo, Montezano; Brasil, 2004, Koshio, 2005). A seguir 

estes determinantes são expostos em maiores detalhes bem como suas relações com as teorias 

pecking order (PO), teoria da agência (TA), modelo de custos de transação (CT), e por fim da 

static trade-off (TSTO): 



 

 Magnitude dos custos de transação: Segundo esse determinante, as empresas 

que já estão no mercado, terão menores custos transacionais. Nesse sentido, a facilidade ou a 

dificuldade da liquidez dos ativos da empresa está relacionada com o volume de recursos de 

curto prazo originados de fontes internas ou de meios externos, respectivamente. Nesse 

determinante, se aplica unicamente para o modelo de custo de transação; 

 Tamanho da empresa: Descreve o impacto que o porte da empresa pode 

exercer na administração de capital de giro. Pelo modelo de CT, existe ausência de economia 

de escala. Pela TA, correlação é negativa – quanto maior a empresa, menor assimetria de 

informação entre propriedade e gestão. assim como TSTO, a correlação é negativa. Isto é, 

quanto maior a empresa, menores serão os custos para acessar os recursos externos, pois estas 

têm economias de escala, maior probabilidade de folga financeira, maior facilidade de acesso 

ao mercado de capitais, e conseqüentemente, maiores as chances de vender ativos fora da 

atividade fim. Pela PO, a correlação é positiva – maior o tamanho da empresa, maior a 

probabilidade de acúmulo de caixa, e conseqüentemente, maiores níveis de caixa; 

 Fluxo de caixa: indica um valor que pode ser empregado para cobrir uma 

dívida existente em qualquer momento, sem ônus para empresa. Indica também que políticas 

restritivas de crédito e de estoques podem impactar em perdas no volume de vendas, pois os 

clientes podem exigir uma resposta mais rápida do que a organização é capaz de oferecer 

(Deloof, 2003; Hill, Kelly; Highfield, 2010). Esses autores inferem que para empresas com 

fluxos de caixa não positivos possuem um cenário mais restrito em termos de capacidade de 

financiamento interno e também acesso ao mercado de capitais, pois possuem maiores custos 

com capital externo e mais prováveis para estarem em dificuldades financeiras. Pelo modelo 

de CT, a correlação é positiva, pois quanto menor o ciclo de caixa, menor será os 

investimentos em ativos circulantes. Pela TA, a correlação é positiva, que representa que 

quanto maior o fluxo de caixa, maiores serão os custos de monitoramento visando reduzir o 

risco financeiro. Pela PO, a correlação pode ser positiva ou negativa, isto é, existe uma 

variação de acordo com o fluxo de caixa. Pela TSTO, a correlação é negativa, pois um maior 

o fluxo de caixa indica maiores níveis de liquidez proporcionando maiores benefícios de 

capital próprio superando os custos de manutenção; 

 Volatilidade de fluxo de caixa: mensura a variação em torno da média do fluxo 

de caixa, também chamado de erro padrão. Para um cenário de certeza, as empresas poderiam 

adotar um nível mínimo de caixa e de estoques embasados num fluxo contínuo e esperado de 

pagamentos, vendas, prazo entre a solicitação e a entrega dos produtos. Porém, como este 

cenário não existe, as organizações buscam estabelecer um nível mínimo de caixa e de 

estoque de segurança para suprir as volatilidades que existem. Neste panorama, a escolha 

entre uma política restritiva ou de afrouxo nos ativos circulantes é importante para o sucesso 

da empresa. Para o modelo de CT, maior volatilidade representa maior volume de recursos 

para os ativos circulantes (positiva). Pela TA, apresenta correlação positiva, indicando que 

maior indica maior nível de caixa para suprir as variações do mercado. Pela PO, a correlação 

pode ser positiva ou negativa, indicando o grau de assimetria de informação entre os gestores 

internos e o mercado. Enquanto pela TSTO, a correlação pode ser ou positiva – com maior a 

probabilidade de variação e conseqüentemente, de falta de capital de giro – ou negativa – 

menor variação de fluxo de caixa representa menor risco operacional para cenários com 

grande volatilidade; 

 Quanto às oportunidades de investimentos: indica o grau de amadurecimento 

do setor para novos investimentos. O modelo de CT expõe uma correlação negativa, pois 

serão desembolsos para este fim. Pela TA, a correlação também é negativa, indicando que 

serão maiores serão as reservas de capital de giro visando obter benefícios próprios. Pela PO, 

possui uma correlação positiva, pois quanto maiores as oportunidades de crescimento, maior 



 

será a assimetria de informações entre os agentes internos e externos. E pela TSTO, a 

correlação pode variar ou negativo – indicando que maior nível de capital de giro representa 

menor risco de falência ou dificuldade financeira – ou positivo – maior nível de capital de 

giro permite investimentos com recursos próprios proporcionando oportunidades de 

crescimento, sem a necessidade de buscar recursos externos; 

 Quanto aos investimentos de capital: Neste caso, têm-se a teoria PO de um 

lado e por outro o modelo de CT e TSTO. Neste panorama, a PO expõe uma correlação 

negativa, indicando que quando os investimentos de capital forem menores, maiores serão os 

níveis de caixa disponíveis, pois necessitarão de desembolso de capital. Enquanto pelo 

modelo de CT e pela TSTO, a correlação é positiva, expondo que quanto maiores os 

montantes destinados para o capital de giro a fim de financiar os projetos, evitam-se a falta 

bem como os custos de transação entre fornecedor e cliente. A teoria de agencia não se aplica;  

 Investimentos em ativos substitutos: as teorias PO e TA não se aplicam aos 

investimentos em ativos substitutos. Pelo modelo de CT, aborda-se o fato que quanto maior a 

especificidade dos ativos, maiores serão os níveis de recursos de curto prazo. Assim, a 

correlação é negativa. Pela TSTO pode-se afirmar que uma correlação ou negativa - quanto 

maior os investimentos em ativos substitutos, pois será menor a disponibilidade para 

investimentos em capital de giro com maior liquidez – ou positiva – pois serão menores os 

investimentos em estoques e na quantidade de contas a receber demonstrando eficiência na 

administração de capital de giro; 

 Quanto ao endividamento: O modelo de CT expõe sobre a especificidade de 

ativos e a capacidade de gerar recursos mediante a transação destes ativos para evitar o 

endividamento. Assim, quanto maior a facilidade de liquidez, menor será o endividamento. 

Pela PO, a correlação é negativa, pois quanto maior o endividamento, menor será a parcela de 

capital de giro, o caixa destinará para pagar a dívida da empresa. Pela TA e pela TSTO, a 

correlação pode ser ou positiva – maior o endividamento, maior será o nível de caixa a fim de 

evitar o risco financeiro – ou negativa – menor será o nível de caixa a fim de reduzir o custo 

financeiro e também que representa menor poder de barganha junto aos fornecedores; 

 Quanto ao pagamento de dividendos: tanto pela PO, quanto pelo CT e também 

pela TSTO, a correlação é negativa, pois quanto maiores serão os dividendos pagos pela 

empresa, menores serão as disponibilidades de recursos da empresa. Destaca-se que o modelo 

de CT aborda que as empresas que pagam dividendos terão menores custos transacionais 

quando comparadas às organizações que não pagam. Pela TA não se aplica. 

 Quanto aos custos de oportunidade: indica o custo para manter o caixa, isto é, 

de não investir em atividade produtiva ou, equivalentemente, e representa o prêmio pela 

liquidez. Pelas teorias de PO e, também pela TA, não se aplicam, enquanto pela TSTO, a 

correlação é negativa, isto é, quanto maiores os custos de oportunidade, menores serão os 

níveis de capital de giro das empresas, pois se analisa os benefícios ou não da captação. 

Assim, ao termino desta etapa, onde se relatou sobre o comportamento dos 

determinantes do capital de giro, apresentam-se os principais estudos empíricos. O objetivo é 

descrever se os critérios, em ambientes diversos países, se comportam conforme apresentado 

pela teoria. 

3. OS ESTUDOS EMPÍRICOS 

Os estudos empíricos têm como objetivo expor como a teoria se comporta em diversos 

mercados por meio da mensuração dos determinantes do capital de giro, os quais foram 

definidos no item anterior. Neste panorama, apresentar-se-ão os trabalhos nos seguintes 



 

mercados: alemão, americano, brasileiro, espanhol e tailandês, divididos nos conseqüentes 

tópicos e objetivos:  

 Quanto às amostras e teorias: citam-se o ambiente onde foi realizada, a 

delimitação para empresas não financeiras e não estatais bem como se ocorreu a 

fundamentação teórica ou não no artigo. Conclui-se que a teoria da agência é a mais utilizada, 

independente do mercado;  

 Quanto aos trabalhos: expor as metodologias utilizadas bem como as variáveis 

dependentes, independentes e de controle utilizadas no modelo. Observou-se que o método 

mais utilizado é a regressão linear múltipla, mediante a determinação da variável dependente 

– capital de giro e suas variações – e as variáveis independentes: a) magnitude dos custos de 

transação; b) tamanho da empresa; c) fluxo de caixa; d) volatilidade do fluxo de caixa; e) 

oportunidades de crescimento; f) investimentos de capital; g) ativos líquidos substitutos; h) 

endividamento; i) política de dividendos; e, j) custo de oportunidade. Apresentam-se também 

os principais resultados empíricos apresentados pelos autores, a correlação entre as variáveis 

dependentes e independentes (positiva ou negativa) bem como as principais contribuições. 

3.1 Quanto às amostras e as teorias utilizadas 

Quadro 1: Trabalhos empíricos avaliados 
Ref Autores – ano Amostragem / Período de análise Teorias utilizadas 

1 
Hill et al. (2010) 

EUA 

3.343 empresas americanas no período de 

1996 – 2006, em 48 setores, de acordo com 

Fama-French (1997) 

Comparação com outros 

estudos  

2 Gill et al. (2010) 
88 empresas americanas no período de 2005 a 

2007. 
N.A. 

3 

Nakamura e Palombini 

(2010) 

Brasil 

83 empresas brasileiras de capital aberto na 

Bolsa de Valores de São Paulo no período de 

2001 – 2008 

Pecking Order 

Teoria da Agência 

4 

Baños-Caballero et 

al.(2009) 

Espanha 

60 empresas de capital aberto espanholas, não 

financeiras, em seis setores distintos no 

período de 1997 – 2004 

Teoria da Agência 

5 

Nobanee e Al Hajjar 

(2009) 

Japão 

2.123 empresas japonesas, não financeiras 

listadas na Bolsa de Valores de Tókio no 

período de 1990-2004. 

N.A. 

6 
Appuhami (2008) 

Tailândia 

416 empresas tailandesas no período de 2000 

a 2005 

Comparação com outros 

modelos 

7 
Machado et al. (2008) 

Brasil  

37 empresas brasileiras, 12 setores da 

economia, sendo 22 (pequenas) e 15 (médias) 
N.A. 

8 
Lazarridis e Tryfonidis 

(2006) - Grécia 

131 empresas gregas no período de 2001- 

2004 
N.A. 

9 
Koshio (2005) 

Brasil e EUA 

87 empresas brasileiras e 87 empresas 

americanas no período de 1994 a 2002 

Pecking Order;  

Teoria da Agência 

Static Trade-off 

10 

Schwetzler e Reimund 

(2004) 

Alemanha 

547 empresas públicas alemãs, 

desconsiderando empresas do setor bancário e 

de serviços financeiros. 

Custos de transação; 

Teria da Agência; 

Pecking order 

11 
Máximo et al. (2004) 

Brasil 

53 empresas brasileiras de capital aberto não-

financeiras e não-estatais 

Teoria da Agência 

Static Trade-off 

12 
Deloof (2003) 

Bélgica 

1.009 empresas belgas no período de 1992-

1996. 

Teoria da Agência e 

comparação empírica 

Legenda: N.A. – não se aplica 

Fonte: adaptado pelo autor 

 



 

3.2 Quanto às principais conclusões e contribuições dos trabalhos empíricos 

Hill et al. (2010) utilizou como método a regressão linear múltipla e como variável 

dependente a necessidade de capital de giro (NCG). No Quadro 2, apresentam-se os 

determinantes e contribuições. 

 

Quadro 2: Trabalhos empíricos avaliados 

Determinantes 
Correlação 

estatística 
Principais contribuições 

Tamanho da 

empresa 

(-) Com 

significância 

As empresas maiores têm menor necessidade de recursos financeiros, 

pois essas têm um melhor acesso aos mercados de dívida de curto prazo. 

Crescimento 

em vendas 

(-) Com 

significância 

As contas a pagar são diretamente correlacionadas com o crescimento, 

pois os fornecedores estão dispostos a oferecer crédito com melhores 

condições para as empresas com crescimento na esperança de construção 

de relacionamentos. 

Volatilidade 

em vendas 

(-) Com 

significância 

O aumento da volatilidade das vendas faz com que as empresas reduzam 

seu investimento em CDG. 

Razão valor de 

mercado/ valor 

contábil 

(-) Com 

significância 

Tomando a razão entre o valor mercado e o valor contábil como o grau 

de assimetria de informações enfrentados pelas empresas nos mercados, 

a relação inversa reflete a opinião de que as empresas com maiores 

custos de financiamento externo procuram reduzir o NCG, 

provavelmente para evitar o financiamento externo mais caro. 

Folga 

financeira 

(-) Com 

significância 

As empresas em dificuldades operacionais gerenciam o CDG de forma 

mais agressiva do que as empresas com folgas operacionais. 

Fluxo de caixa 
(+) Com 

significância 

As empresas com fluxo de caixa positivo são conservadoras quanto aos 

recursos no CDG. Por outro lado, as empresas com capacidade reduzida 

de financiamento interno administram o CDG de forma mais agressiva. 

Fonte: adaptado pelo autor 

 

As variáveis independentes - participação de mercado e a margem de contribuição – 

apresentaram correlação positiva, porém sem significância estatística. Uma das principais 

contribuições deste artigo é sobre a inferência que para cada 1 dólar em vendas, cerca de 20% 

deste valor está atrelado ao capital de giro (CDG), o que significa, na amostra realizada, um 

valor de US$ 296 milhões. Quanto ao R
2
 utilizado, apresentou um valor de 14% de explicação 

para a variável dependente. Acompanha as teorias de TA e também TSTO. 

Gill, Biger e Mathur (2009), num ambiente americano, expõem que os recebimentos 

das vendas ocorrem, em média, após 53,48 dias e demoram, em média, 78,63 dias para 

liquidar o inventário e aguardam, em média, 49,50 dias para saldar as dividas junto aos 

fornecedores, tendo um CCC de 89,94 dias. Posteriormente, tendo como variável dependente 

a lucratividade, e como independente os componentes do fluxo de caixa, expõem os seguintes 

resultados: (i) uma correlação negativa e com significância estatística quanto aos parâmetros 

de contas a receber e lucratividade; (ii) uma correlação positiva entre o CCC e a lucratividade. 

Os demais parâmetros – níveis de estoques, em dias, e contas a pagar – não apresentaram 

correlação com a lucratividade. 

Quanto ao trabalho de Nakamura e Palombini (2010), utilizaram o método de 

regressão linear múltipla e as variáveis: como dependente o gerenciamento do CDG e de 

controle o tamanho da empresa e a taxa de crescimento. O modelo proposto pelos autores 

encontrou um R
2
 no valor de 74% para explicação da variável dependente. As principais 

contribuições quanto às variáveis independentes estão citadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Critérios determinantes do CDG por Nakamura e Palombini (2010) 

Variáveis 

independentes 

Correlação / 

Com ou sem 

significância 

Principais contribuições 



 

Variáveis 

independentes 

Correlação / 

Com ou sem 

significância 

Principais contribuições 

Liquidez da 

empresa 

(-) com 

significância 

Está consistente com a teoria de pecking order, sugerindo que o nível de 

passivos das empresas obriga as empresas a manterem baixo nível de 

ativos, evitando-se a liberação de novos débitos. 

Mecanismos de 

controle dos 

agentes. 

(+) com 

significância  

Infere-se que quanto maior o número de membros externos, menor será o 

custo de agência, contrariando a teoria. 

Fonte: Adaptado pelo autor 
 

Quanto ao mecanismo de gerenciamento dos agentes, avaliando-se o percentual de 

concentração de investidores e também o sistema de compensação, não houve significância 

estatística. Quanto ao artigo de Baños-Caballero et al. (2009), os autores utilizaram o método 

de regressão linear múltipla e tendo a variável dependente o NTC – net trade cycle, ou ciclo 

de conversão de caixa, em dias, os determinantes no Quadro 4. 
 

Quadro 4: Critérios determinantes do CDG por Baños-Caballero et al. (2009) 

Variáveis independentes 
Correlação / 

significância 
Principais contribuições 

Tamanho da empresa 
(-) com 

significância 

Quanto maior a empresa, menor o NTC. Infere-se que empresas 

de maior porte possuem poder de barganha frente aos 

fornecedores e clientes, sendo assim com melhores índices de 

CDG 

Crescimento da empresa 
(-) com 

correlação 

Empresas com maiores oportunidades de crescimento possuem 

menores NTC, alicerçando a ideia que essas tendem a utilizar 

com maior intensidade o crédito como fonte de financiamento 

do seu crescimento. 

Razão dos investimentos 

em ativos perma-

nentes/total de 

investimentos em ativos. 

(-) com 

significância 

O gestor deverá fazer a escolha entre disponibilizar recursos 

para o CDG ou investir em ativos permanentes, para empresas 

sem a folga financeira. 

Lucratividade 
(-) com 

significância 

As empresas com maior rentabilidade possuem menor NTC. 

Infere-se que essas tendem a receber um crédito maior dos seus 

fornecedores e também mantêm um menor nível de estoque de 

produtos acabados. Em contrapartida, empresas com baixa 

rentabilidade buscam reduzir os prazos de recebimentos. 

Custo de oportunidade 
(-) com 

significância 

Expõe que o NTC depende também dos custos de 

financiamento. Assim, quanto maior o custo externo, menores 

serão as parcelas do NTC. 

Aperto financeiro 
(+) com 

significância 

Quanto menor a folga financeira, maior a probabilidade de 

insolvência e menor o NTC. Conseqüentemente, maiores serão 

os custos de agência e maiores as dificuldades de obtenção de 

recursos externos. 

Fonte: Adaptado pelo autor 

 

As variáveis de controle do modelo foram: (i) tamanho da empresa; (ii) índice de 

investimentos em ativos permanentes sobre investimentos totais em ativos, e; (iii) Folga 

financeira. Quanto ao variável índice de liquidez da empresa, não apresentou significância 

estatística, portanto sem nenhuma contribuição. Vale destacar que a amostra apresentou um 

NTC, em dias de 115,19 dias 

Nobanee e Al Hajjar (2009), descrevem primeiramente sobre o ciclo de conversão de 

caixa (CCC) e relatam que as empresas japonesas recebem as receitas das vendas após 89,57 

dias, demoram 67,41 dias para vender o estoque e esperam 78,63 dias para pagar as compras 

de matérias-primas, tendo um CCC de 76,71 dias. Os resultados do trabalho mostram uma alta 

correlação negativa com significância estatística quanto ao ciclo de conversão de caixa e a 

lucratividade no período analisado. Isto implica que um aumento no número de dias do ciclo 



 

de caixa de conversão por um dia está associado a um declínio no retorno sobre o 

investimento de 1%. Expõem também uma correlação negativa e com significância estatística 

quanto aos parâmetros de contas a receber e o nível de inventário quanto ao índice de retorno 

sobre investimentos. Contudo, os resultados da regressão apresentaram uma correlação 

positiva e significativa estatisticamente entre o parâmetro de contas a pagar e o retorno sobre 

o investimento para o período de 1990 a 1997. Uma explicação para a correlação positiva 

entre o período de contas a pagar e o retorno sobre os investimentos é que as empresas que 

esperam mais tempo para pagar suas contas terão uma posição melhor fluxo de caixa e, dessa 

forma, uma alta rentabilidade. No entanto, os autores ratificam que esta poderia ser uma 

situação de curto prazo, pois se a empresa continuar a dilatar seus prazos de pagamentos, isso 

poderia afetar a sua reputação de crédito e prejudicar seu retorno em longo prazo. 

Quanto ao trabalho de Appuhami (2008), utilizou-se a regressão linear múltipla e 

pode-se afirmar que o autor inovou por analisar dois modelos distintos: o primeiro sobre as 

despesas de capital e o segundo sobre necessidade de CDG, permitindo analisar o 

comportamento das variáveis independentes perante estes cenários. Foram utilizadas as 

seguintes variáveis de controle: fluxo de caixa; crescimento em vendas, e; alavancagem 

financeira, no Quadro 5. 
 

Quadro 5: Critérios determinantes do capital de giro por Appuhami (2008) 

Determinante 
I) Variável dependente:  

Despesa de capital 

II) Variável dependente: 

Necessidade de capital de giro 

Ativo Permanente (+) com correlação estatística (-) com correlação estatística 

Ativo circulante (+) com correlação estatística (+) com correlação estatística 

Despesas financeiras (-) com correlação estatística (+) com correlação estatística 

Fluxo de Caixa (+) com correlação estatística (-) com correlação estatística 

Fonte: Adaptado pelo autor 
 

Ainda de acordo com o autor, quanto aos determinantes: crescimento em vendas, 

alavancagem financeira e necessidade financeira, não apresentaram significância estatística 

para ambos cenários. Pode-se inferir que a despesa de capital tem uma influência significativa 

na gestão de capital de giro das empresas tailandesas, bem como pelo valor do R
2
, que os 

aproximadamente 40% da variável dependente pode ser explicada pelos fatores 

determinantes. Quanto a segunda variável dependente, necessidade de capital de giro, também 

é relevante o percentual que a mesma pode ser explicada pelos fatores determinantes, 

aproximadamente de 30%. O autor finaliza o trabalho evidenciando o impacto sobre as 

oportunidades de venda sobre o capital de giro, relevando sobre o trade-off existente entre 

rentabilidade e risco. 

Quanto ao trabalho de Machado et al. (2008), esse utilizou a regressão logística por 

utilizar uma variável nominal caracterizada pelo questionamento pela existência ou não da 

política de capital de giro. Desse modo evidenciou-se que as organizações com maior 

faturamento, com gestores com curso em nível superior e constituído na forma de sociedade 

anônima têm maior possibilidade de abordar uma política, formal ou informal, de gestão do 

capital de giro. No Quadro 6, detalham-se quais determinantes contribuem como fatores 

explicativos ou não para uma política de gestão de capital de giro. 
 

Quadro 6: Critérios determinantes do capital de giro por Machado et al. (2008)  
Determinantes Hipóteses 

Tempo dedicado à gestão do capital de giro 

Rejeitadas Tempo de atuação no mercado 

Experiência dos gestores na área  

Nível de escolaridade do gestor 

Não rejeitadas Natureza jurídica da empresa 

Porte da empresa 



 

Fonte: Adaptado pelo autor 
 

Lazaridis e Tryfonidis (2006) informam que as empresas gregas disponibilizavam aos 

clientes, em média, 148,25 dias para pagamentos das faturas, enquanto o nível de estoque era 

de 136,9 dias, e o prazo para pagamento de 96,1 dias, perfazendo um CCC de 188,99 dias. 

Quanto à regressão linear, considerando a variável dependente como a lucratividade, os 

autores ratificam que quanto menores os níveis de ciclo de conversão de caixa, maior a 

lucratividade apresentará a empresa. 

Quanto ao trabalho de Koshio (2005), analisaram-se os efeitos das variáveis 

explicativas (determinantes) sobre o nível de caixa encontrado. Como variáveis de controle, 

foram utilizadas: os níveis de ativos fixos líquidos e “estoque” de investimentos em empresas; 

os efeitos macro econômicos; e o setor que a organização está inserida. O autor utilizou cinco 

métodos de análise: regressão linear simples; regressão linear múltipla; painel com efeitos 

fixos e aleatórios e, por fim; as equações simultâneas. No quadro 7 expõem-se os resultados 

divergentes da regressão linear múltipla entre os países abordados: 

 

Quadro 7: Critérios determinantes do capital de giro por Koshio (2005) 

Determinante 
Ano 1995 – 2002 

(Brasil) 

Ano 1995 – 2002 

(EUA) 

Comparação entre Brasil 

e EUA 

Endividamento Positivo Negativo Divergente 

Endividamento de curto prazo Positivo Negativo Divergente 

Pagamento de dividendos Positivo Negativo Divergente 

Volatilidade de fluxo de caixa Negativo Positivo Divergente 

Oportunidades de 

crescimento 

Não significativo - 

Negativo 
Positivo Divergente 

Fonte: Adaptado pelo autor 
 

Quanto ao trabalho de Schwetzler e Reimund (2003), utilizando um método de 

regressão linear múltipla, a principal contribuição foi a inferência de que as empresas que 

mostram persistência em manter um saldo de tesouraria positivo conduzem a um mau 

desempenho operacional, o que está em linha com as expectativas da teoria da agência. 

Quanto ao trabalho empírico, pode afirmar as seguintes contribuições: o valor do R
2
 foi de 

13,86% para explicar a variável dependente (saldo de tesouraria); a variável dependente 

tamanho da empresa foi obtida com correlação negativa e com significância estatística.  

Máximo et al. (2004) apresentaram seis modelos de regressão linear múltipla, para 

uma variável dependente o nível da liquidez corporativa, e inovaram ao apresentar uma 

variável dummy caracterizando o setor varejista.  No quadro 8 expõem-se as variáveis 

independentes, a correlação esperada com a teoria, o que foi observado e as principais 

contribuições. 
 

Quadro 8: Critérios determinantes do capital de Máximo et al. (2004) 
Variáveis 

independentes 
Correlação Principais contribuições 

Tamanho da 

empresa 
Negativa 

Indica que empresas de maior porte têm melhor acesso ao crédito e 

assim podem reter menos liquidez do que organizações menores. 

Spread Positiva 

Apresenta que quanto maior o valor do SPREAD, maior será o valor 

retido em aplicações financeiras, aumentando-se assim a quantidade de 

liquidez. 

Razão entre a 

dívida e ativos  

Negativa ou 

Positiva 

Expõe que empresas com maior grau de endividamento retêm maior 

liquidez com o objetivo de aumentar a segurança. 

EBIT/ Vendas 
Negativa ou 

Positiva 

Informa que quanto maior a receita operacional, maior volume de 

recursos estarão disponíveis, conseqüentemente, maior liquidez. 

Razão entre o 

valor de mercado e 

o valor contábil 

Positiva  

(III) Quanto maior o valor de mercado em relação ao valor contábil, 

maiores serão as oportunidades para futuros negócios, e neste contexto, 

estas aumentam os recursos financeiros para aproveitar as 



 

Variáveis 

independentes 
Correlação Principais contribuições 

oportunidades. 

Variável dummy - 

Varejo 
 

Positivo: a hipótese de que empresas do setor do comércio varejista 

tendem a reter maior nível de liquidez. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

Quanto às variaveis independentes, ciclo de caixa, volatilidade de ciclo de caixa e de 

ativos, apresentaram sinal de correlação positiva, porém sem significancia estatatísica para 

todos os modelos. 

Dellof (2003) realizou primeiramente uma análise quanto às médias dos valores do 

ciclo de conversao de caixa (CCC), sendo que as empresas belgas analisadas apresentaram, 

em média, 54,64 dias para recebimento dos clientes, 46,62 dias de estoque, 56,77 dias para 

pagar as contas, perfazendo um CCC de 44,48 dias. Posteriormente, apresentou quatro 

modelos de regressão linear múltipla considerando como variável dependente a receita 

operacional líquida e os impactos na lucratividade. As variáveis independentes foram: o porte 

da organização, medido pelo volume de vendas, o percentual de crescimento de vendas, a 

razão entre os débitos financeiros sobre o total de ativos e, por fim, o percentual dos 

investimentos em empresas coligadas. Como resultado e considerando-se os efeitos fixos das 

variáveis: contas a receber; níveis de inventário; contas a pagar e; ciclo de conversão de caixa, 

em dias, o autor infere que as três primeiras possuem correlação negativa e com significância 

estatística, enquanto que a última, apresenta correlação negativa, porém sem significância 

estatística para a lucratividade. As contribuições são: as empresas que apresentam menor 

lucratividade necessitam de mais tempo para pagar as suas contas, isto é, as empresas com 

maior número de dias em estoque não realizaram a previsão de oferta versus demanda de 

forma adequada e/ou possuem redução em vendas, o que gera menor lucratividade. Outro fato 

relevante do modelo é que relatado que o aumento de um dia no prazo de contas a receber 

impacta em 0,048% na lucratividade na amostra das empresas. Vale destacar que os 

fornecedores estão mais dispostos a oferecer descontos para pagamentos à vista, e desse modo 

as organizações podem aumentar a lucratividade por meio da redução do número de dias de 

contas a receber e também pela número médio de dias em estoque, em suma, redução do 

CCC. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTAS DE NOVOS ESTUDOS 

Este artigo teve como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica de trabalhos 

teóricos e empíricos sobre os fatores determinantes de capital de giro. Neste panorama, quanto 

às teorias, citaram-se as teorias que justificam a manutenção de recursos de curto prazo nas 

empresas, a seguir: modelo de custo de transação (CT), da Agência (TA), Pecking Order (PO) 

e static trade-off (TSTO). Para tanto se apresentou os estudos seminais de cada uma, 

abordando os principais autores respectivamente: Keynes (1936) citado por Opler, Pinkowitz, 

Stulz e Williamson (1999) e Schwetzler e Reimund (2003); Jensen e Meckling (1976); Myers 

e Majluf (1984), e por fim, Kim, Mauer e Sherman (1998).  

Conforme se verifica pelas datas de publicação, o tema pode ser considerado como 

contemporâneo e carente de maiores estudos empíricos e comparações entre os países bem 

como de variáveis internas e externas que podem impactar no volume de recursos de curto 

prazo. Conclui-se quanto aos estudos teóricos que estes relatam pontos em comum entre os 

gestores, a seguir: (i) a necessidade de transações entre mercados fornecedores e 

usuários/consumidores; (ii) a assimetria de informação entre gestores e acionistas, e (iii) a 

preocupação pela manutenção e concomitantemente, pela competitividade da organização, 

portanto de precaução quanto às incertezas.  



 

Adicionalmente, realizou-se um levantamento sobre os estudos empíricos com o 

objetivo de avaliar o comportamento dos critérios determinantes apresentados pelas teorias, os 

métodos e as contribuições. Assim buscou-se no período de 2003 a 2010 artigos na área e nos 

seguintes países: Alemanha, EUA, Bélgica, Brasil, Espanha e Tailândia. Constatou-se que 

alguns determinantes de CDG possuem comportamentos semelhantes, independente do país, a 

seguir citam-se os principais: 

 Tamanho da empresa: possui correlação negativa, portanto comprovando-se 

que independente do mercado, quanto maior a empresa, maior será o seu poder de barganha 

junto aos clientes e fornecedores visando reduzir o volume de recursos aplicados ao capital de 

giro; 

 Crescimento de vendas e maior fluxo de caixa: pode ser traduzido como maior 

disponibilidade para realizarem para novos investimentos; 

 Volatilidade em vendas: surgem com maior freqüência com correlação 

negativa, mostrando que incertezas no processo de vendas promovem aumento do capital de 

giro. Neste panorama, evidencia-se que a administração de capital de giro é um tópico 

multidisciplinar, envolvendo outras áreas da empresa, tais como, logística, marketing e 

tecnologia da informação. 

 Razão entre valor de mercado e valor contábil: comparando-se os trabalhos de 

Máximo et al. (2004) e Hill et al.(2010)  

Porém, existem alguns critérios que ou ainda não são conclusivos, ou que não 

possuem significância estatística, tais como participação de mercado e margem de 

contribuição. Neste contexto, destaca-se o trabalho de Nakamura e Palombini (2010) que 

avaliaram o impacto de determinantes relacionados à teoria da agência (TA).  

Quanto aos métodos, destacam-se os métodos matemáticos com regressão linear múltipla e 

logística e a análise de um grande volume de dados a fim de buscar maior confiabilidade. O 

método de estudo de caso foi utilizado em apenas um trabalho, contudo com contribuições 

relevantes de políticas públicas, como por exemplo, a necessidade de se oferecer maior grau 

de instrução para os gestores de pequenas empresas. 

Quanto à comparação quanto aos prazos, pode-se afirmar que a Grécia, de acordo com 

o trabalho apresentado por Lazaridis e Tryfonidis (2006) apresentaram o maior CCC, com 

aproximadamente 188 dias, enquanto, na outra extremidade, o trabalho de Dellof (2003) na 

Bélgica, expõe o menor CCC, com apenas 44,48 dias. 

Por fim, espera-se que este trabalho contribua para futuros trabalhos sobre os 

determinantes de capital de giro assim como para os profissionais da área financeira que 

necessitam de reconhecer os principais parâmetros para o dimensionamento do capital de giro. 

Vale destacar que o período macroeconômico que o Brasil está vivenciando nesta segunda 

década do século XXI é bastante salutar, pois irá sediar dois eventos de grande porte que irão 

interferir diretamente nos critérios determinantes do capital de giro das empresas, tais como as 

perspectivas de crescimento do mercado e de vendas. 
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