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e
introDução

    studos empíricos sobre os determinantes de 
investimentos privados em países em desenvolvimento, 
incluindo o Brasil, mostram o impacto negativo das 
elevadas taxas de inflação sobre os investimentos. 
no entanto, a experiência brasileira recente mostra 
claramente que a estabilização por si só não é capaz de 
fazer com que as taxas de investimento se recuperem. 
nesse sentido, o presente estudo, por meio da aplicação 
de modelos de simulação econométrica, tem por objetivo 
responder aos questionamentos apresentados no Caderno 
de ideias (Ci 1203), ou seja,  (i) quais são os principais 
direcionadores para avaliar a economia nacional? (ii) quais 
os principais fatores em consideração para a realização de 
investimentos? (iii) qual o novo contexto capacitante para 
o Cash management - Cm, em função dos itens “i” e “ii”? o 
presente estudo propõe-se a responder ao item “i” e, para 
tal, avaliará os impactos das variáveis macroeconômicas 
no investimento privado apresentando com isso um viés 
estratégico e a necessidade de uma visão de longo prazo 
para o Cm, bem como análises setoriais, para propostas 
de inovação do setor financeiro. 

1editado pelo núcleo Bradesco de inovação – e-mail: inova@fdc.org.br
o Caderno de ideias série Bradesco somente como fonte de pesquisa: Caderno de ideias – série Bradesco. n.2. autorizado por 
Carlos alberto arruda de oliveira, professor e coordenador do núcleo Bradesco de inovação.

importante
o Caderno de ideias – série Bradesco representa a visão dos autores e não a opinião da Fundação Dom Cabral.
o Caderno de ideias – série Bradesco representa um trabalho preliminar, cujo objetivo é o desenvolvimento de futuras publicações 
nacionais e internacionais. mesmo que este artigo represente um trabalho preliminar, solicita-se a citação de fonte.  

agradecimentos à Fundação Dom Cabral (FDC) e ao Bradesco, pelo suporte a esta pesquisa.

visão Geral Do moDelo

o modelo econométrico proposto está direcionado para 
empresas de médio porte e combina a utilização de uma 
série de dados associados ao desempenho econômico – 
observando o comportamento das empresas, aspectos 
produtivos e crescimento.

nesse modelo, são apresentados dados para o período 
1996-2011, sendo esses relevantes para determinar as 
análises setoriais brasileiras, bem como para indicar 
em estudos futuros a inserção de produtos financeiros 
para as médias empresas. todavia, como um aspecto 
fundamental, torna-se necessária a correta avaliação 
sobre o desempenho dos bancos como um agente 
de desenvolvimento. usualmente conhecida como 
“Cash Management - Cm”, esse departamento é o 
responsável pela alocação de recursos para empresas 
com dificuldades financeiras, sendo proposta uma nova 
abordagem conceitual para as suas funções. 
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CasH manaGement estratéGiCo
a volatilidade no ambiente econômico bem como na 
gestão das empresas vem provocando uma necessidade 
de mudanças graduais e responsabilidades no Cm. 
Bort (2004) argumenta que o Cm está relacionado a 
questões burocráticas e administrativas. no entanto, o 
comportamento econômico e as constantes recessões 
dos últimos anos vêm favorecendo a criação de um 
novo modelo relacionado à obtenção de fundos  para 
estimular o crescimento das organizações. neste caso, 
compete aos bancos um entendimento aprofundado 
da economia e de sua dinâmica, para a inserção 
setorial de produtos financeiros, algo distante da 
realidade dessas instituições no momento. recentes 
avanços nos modelos de tecnologia da informação e 
a urgência por novos instrumentos financeiros, com 
maior proximidade à realidade das empresas, vêm 
favorecendo o desenvolvimento do Cm estratégico 
(FernanDeZ, 2001).

relacionar o Cm ao desempenho econômico é algo 
novo, ainda mais com a busca por avaliações setoriais, 
destinando-as à correta indicação de produtos financeiros 
as empresas de médio porte. responsabilidades básicas 
como minimizar o risco financeiro, os custos operacionais 
e maximizar o retorno de caixa devem ser uma das 
responsabilidades do Cm, segundo lópez (2003), sendo 
o oposto aos modelos operacionais atuais, cujo foco ainda 
permanece relacionado às avaliações de fluxo de caixa, 
liquidez, gestão bancária, análises de riscos, capacidade 
de pagamento e tecnologia de informação associada. 

Para tanto, o Cm deve ser um departamento nas 
instituições bancárias com ampla responsabilidade e 

conectado com outras áreas, gerando benefícios para 
os clientes, segundo a Figura 01. 

os aspectos básicos para o novo Cm se fazem 
necessários através de uma nova visão econômica, com 
o planejamento de longo prazo se fazendo necessário, 
mas essencialmente, segundo a cultura de gestão e 
dos benefícios percebidos, segundo Parker (2000). na 
seção 2.2, apresenta-se o modelo econométrico para a 
avaliação econômica e setorial, como um novo contexto 
capacitante para o Cm. 

moDelo eConométriCo 
o modelo econométrico em questão tem por objetivo 
testar a hipótese de que as séries de investimento 
privado, investimento governamental, PiB, taxa de 
juros, taxa de inflação, dentre outras, são cointegradas, 
permitindo, assim, modelar o comportamento de longo 
prazo do investimento privado. Por meio do estudo 
empírico, procurar-se-á identificar se há um papel 
inibidor dos investimentos privados desempenhado pela 
instabilidade macroeconômica e pelos investimentos 
governamentais durante o período proposto no item 2.

os resultados econométricos obtidos em outros estudos 
referentes ao tema de investimentos são apresentados 
no Quadro 1, sendo esses estudos a base para a 
escolha das variáveis adotadas para elaboração do 
modelo de simulação econométrica a ser testado no 
presente estudo. 

Figura 1 – Gestão estratégica para o Cash Management  - Fonte: adaptado de iturralDe; maseDa; san Jose, 2008
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Para explicar o investimento privado, foram escolhidos 
como dados pré-candidatos a fazerem parte da forma 
funcional: PiB, a utilização de capacidade industrial, 
os investimentos públicos em infraestrutura, os 
investimentos públicos nas demais áreas que não 
infraestrutura, o juro real, o preço relativo dos bens de 
capital, a inflação, uma proxy para disponibilidade de 
crédito e a carga tributária. 

em função do Quadro 1, propõe-se o modelo teórico 
genérico: 

invest_priv = f(Y,uCaP,invest_pub_infra,invest_pub_
não_infra,r,P_rel_bens_k,iGP-Di, emprest_BnDes,t,
ee,e)                                                                                                        

Em que:

Invest_priv = investimento bruto do setor privado stricto sensu 
(exclui as empresas estatais);

Y = Produto Interno Bruto real;

UCAP = utilização da capacidade industrial média;

Invest_pub_infra = investimento público em infraestrutura

Invest_pub_não_infra = investimento público que não 
infraestrutura

r = taxa real de juros;

P_rel_bens_k = preço relativo dos bens de capital

IGP-DI = Inflação

Emprest_BNDES = Desembolso do BNDES real

T = Carga tributária como percentagem do PIB

EE = restrição externa, tendo como proxy a série serviço 
da Dívida/PiB (%)

E = Taxa de câmbio real

Dummy = variável de controle para períodos de crise 
internacional

a partir da expressão anterior, estima-se a seguinte 
equação econométrica para o período 1996-2011, com 
as variáveis expressas em logaritmo natural (exceto a 
taxa de juros reais), de modo a obter diretamente as 
elasticidades das variáveis:

LInvest_privt = β0 + β1LYt + β2LUCAP + β3LInvest_pub_infra 
+ β4LInvest_pub_não_infra + β5r + β6LP_rel_bens_k + 
β8LEmprest_BNDES + β9LT + β10EE +  β11lne + β12D1 + εt                                                                                                                                               

                     

em que εt  é um distúrbio aleatório.

resultaDos

Para a análise econométrica, todas as variáveis, com 
exceção da taxa de juros real, foram log-linearizadas 
utilizando-se o logaritmo natural e as demais séries 
foram calculadas a preços constantes de 1995. Como 
as séries utilizadas nas estimações das equações de 
investimento são séries temporais, assume-se que 
essas séries são variáveis aleatórias ordenadas no 
tempo. os métodos usuais de estimação e inferência 
supõem que essas variáveis são estacionárias. a não 
estacionaridade de um processo estocástico é devida 
à existência de raiz unitária ou tendência estocástica 
no processo autorregressivo (ar) que gera a variável e 
testes sobre a hipótese de raiz unitária podem auxiliar na 
avaliação da presença (ou ausência) de estacionaridade 
nas variáveis utilizadas nas estimações.

testes De estaCionariDaDe
inicialmente as séries foram submetidas aos testes de 
raiz unitária Dickey e Fuller aumentado (aDF) (DiCKeY; 
Fuller, 1981), em nível e em primeira diferença. 
o teste aDF já é bastante conhecido e será descrito 
nessa seção (ver HaYasHi, 2000, p. 573). Cabe apenas 
lembrar que a estatística de teste se assemelha ao teste 
t-student. 

os testes buscam exibir evidências estatísticas da ordem 
de integração das variáveis e são pré-testes para a 
cointegração, já que teoricamente apenas variáveis com 
a mesma ordem de integração podem cointegrar. 

os resultados dos testes de raiz unitária indicam, para 
as variáveis selecionadas, em nível a não rejeição 
da possibilidade de haver raiz unitária em todos os 
casos a um nível de 1%, sendo que apenas para a 
variável lniGP-Di houve rejeição. ou seja, não há 
evidências estatísticas de as variáveis serem i(0). 
a análise dos resultados indica que as séries para 
investimento privado (lninv_Priv), PiB (lnY), utilização 
de capacidade industrial (lnuCaP), investimentos 
públicos (lninv_Pub_infra e lninv_Pub_ninfra), taxa 
de juros real (r), preços relativos dos bens de capital 
(P_rel_bens_k), empréstimos do BnDes (lnemp_
BnDes) e tributação (lnt) podem ser consideradas 
estacionárias. 

a teoria sugere a possibilidade de uma tendência, 
além da constante, para as formulações dos testes 
de raiz unitária para o PiB e o investimento e isso foi 
devidamente considerado.
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Considerando as demais significâncias em nível 
tem-se que houve rejeição para as variáveis: lY 
para 5% e 10%, lnuCaP para 10%, lnemp_BnDes 
para 5 e 10% e lniGP-Di para 1%, 5% e 10%. uma 
possível explicação para esse fato é que os testes 
de estacionaridade são sensíveis à especificação e à 
unidade de medida das variáveis, dificultando a análise 
dos resultados. além disso, o baixo poder dos testes 
dificulta o discernimento entre séries estocásticas e 
de alta dependência. taxa de câmbio real (lne) pode 
ser considerada estacionária com aDF de -2.6534 
com rejeição da hipótese nula ao nível de 10% de 
significância. Para a variável EE tem-se ADF, em nível, 
de -2.2719 com ordem de integração i(1).

Dadas essas características, as equações de 
investimento foram estimadas pela metodologia de 
mínimos Quadrados ordinários. alguns estudos dos 
determinantes do investimento apresentados na 
literatura utilizam a técnica de cointegração a partir 
de um sistema de vetores autorregressivos (var). o 
estimador de mínimos Quadrados ordinários é um dos 
poucos estimadores cujas propriedades para pequenas 
amostras estão solidamente estabelecidas na literatura 
especializada.

Para os testes de raiz unitária para as variáveis 
selecionadas em primeira diferença observa-se que os 
resultados se repetem quanto ao fato de não rejeitarem 
a possibilidade de haver raiz unitária em todos os casos 
em um nível de 1%, apenas para a variável DlniGP-Di 
houve rejeição. ou seja, não há evidências estatísticas 
de as variáveis serem i(0). 

Forma FunCional Final Para 
DaDos anuais 1996-2011
a taB. 1 a seguir mostra de forma resumida as variáveis 
pré-candidatas usadas para explicar o investimento 
privado no Brasil em séries anuais desde 1996 e os 
sinais esperados da relação de cada uma delas com os 
investimentos privados. 

a presente análise, ao contrário do estudo realizado 
por Ferreira (2005), optou por incluir as variáveis que 
apresentaram baixa significância no modelo final. O 
modelo apresentou baixa significância para a variável 
que capta incertezas (lniGP-Di), que também foi 
confirmado com os testes de estacionaridade, e carga 
tributária total (lnt).

além disso, especificou-se um modelo dinâmico, 
incluindo a defasagem da variável investimento privado 
(Dlninv_Priv(-1)), pois com a utilização de variáveis 
contemporâneas o modelo apresentaria problemas de 
autocorrelação dos resíduos. a primeira defasagem 
da variável investimento privado é comumente usada 
em vários estudos dada a característica de alguns 
investimentos que não podem ser completados em 
apenas um ano, o que explica o uso dessa variável para 
captar esse efeito de inércia dos investimentos. 

na equação estimada, foi inserida uma variável 
de controle para períodos de instabilidade política, 
representada por uma dummy (D1) que assume valores 
unitários para os anos de 1997 (Crise asiática), 1998 
(Crise russa), 1999 (Crise argentina e Desvalorização 
Cambial brasileira) e 2008 (Crise mundial).

taBela 1                                                                                                                                                                                
Determinantes do investimento privado

mínimos Quadrados ordinários - variável Dependente: investimento Privado (1996-2011)

variáveis explicativas Coeficientes sinal esperado sinal obtido

Constante

- 9,3598 negativo negativo

(-6,0383)

[0,0000]

Dlninv_Priv(-1)

0,4876

(3.76613)

[0,0009]

Positivo Positivo

lY

0,510 Positivo Positivo

(1,8263)

[0,0697]
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lnuCaP

2.866 Positivo Positivo

(9,7258)

[0,0000]

lninv_Pub_infra

0,113 Positivo Positivo

(7,3445)

[0,0000]

lninv_Pub_ninfra

-0,0741 negativo negativo

(-8,0360)

[0,0000]

r

0,0040 Positivo/negativo Positivo

(1,9522)

[0,0527]

P_rel_bens_k

-1,3593 negativo negativo

(-9,8211)

0,0000

lniGP-Di

-0,0474 negativo negativo

(0,0522)

[0,0000]

lnemp_Bnes

0,1705 Positivo Positivo

(9,791057)

[0,0000]

lnt

- 1.1800 negativo negativo

(0,008)

[0,0000]

lne

-0.09251 negativo negativo

(-2.19204)

[0.03720]

Dummy 1

-6,45 negativo negativo

(-3,0061)

[0,9951]

r2 0.956458

r2 ajustado 0,953631

DW 2.59

log likelihood 338.5426

estatítica F 338.2824

Prob(F) 0,0000
Fonte: elaborado pelos  autores.
obs: estatística t em parênteses e p-valores em colchetes.
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o modelo apresentou um grau geral de explicabilidade 
satisfatório (r2 = 0.95), resultado coerente com a 
maioria dos estudos apresentados no Quadro 1. 
observa-se também a importância da irreversibilidade 
do investimento, refletida no coeficiente da primeira 
defasagem do investimento privado, que foi positivo e 
significativo, indicando que o investimento corrente é 
dependente dos seus valores passados.

essa evidência indica a existência de defasagens no 
processo de tomada de decisão e implementação do 
investimento privado e sugere que o investimento corrente, 
além de refletir ajustes parciais do estoque de capital 
atual a seu nível desejado, tende a acontecer de forma 
acumulada ou aglomerada no tempo (lumpness).

Os sinais encontrados para os coeficientes estimados 
foram positivos, estatisticamente significativos e estão de 
acordo com a teoria econômica, indicando que aumentos 
na renda (lnY) e na atividade econômica (lnuCaP) 
estimulam e elevam o investimento privado no país. 
no caso da variável utilização da capacidade industrial 
(LnUCAP)  verificou-se o caráter extremamente pró-
cíclico da economia brasileira, com coeficiente positivo 
e elevado (2.86).

esse resultado é compatível com a maioria dos 
trabalhos empíricos existentes sobre os determinantes 
do investimento no Brasil e em outros países em 
desenvolvimento, onde as variáveis utilizadas para refletir 
as condições da demanda também foram significativas 
e relevantes nos modelos estimados.

os resultados mostram evidência empírica de crowding-
in dos investimentos públicos em infraestrutura 
(lninv_Pub_infra), sinal positivo, sobre os investimentos 
privados. Isso significa dizer que um estímulo de 1% nos 
investimentos públicos em infraestrutura provocará uma 
elevação de 0,113% nos investimentos privados.

Já para os investimentos públicos que não são em 
infraestrutura (lninv_Pub_ninfra) o sinal obtido também 
é correto (negativo), ou seja, isso sugere que o impacto 
do crowding-out desloca os investimentos privados. isso 
significa dizer que um estímulo de 1% nos investimentos 
públicos em não infraestrutura provocará uma redução 
de 0,0741% nos investimentos privados. 

no entanto, a teoria sugere que, passado o efeito 
inicial perverso de competição por recursos com o 
investimento privado do investimento público que não 
é em infraestrutura, supõe-se que esses investimentos 
também possam contribuir (mesmo que de forma 
mais reduzida se comparado ao investimento em 
infraestrutura) com o aumento da produtividade do 
capital privado futuramente investido (investimentos 
públicos em educação, saúde, habitação etc.).

no caso da variável taxa de juros real (r) observa-
se que o coeficiente é positivo e não significativo na 
equação estimada. Apesar de o sinal do coeficiente 
estimado ir de encontro ao esperado teoricamente, o 
coeficiente é numericamente muito próximo de zero (e 
não significativo), indicando que essa proxy do custo 
de utilização do capital não contribuiu para reduções 
no investimento privado. essa evidência também foi 
encontrada por reis et al. (1999) e luporini e alves 
(2010), que também estimam equações a partir de 
dados macroeconômicos para o período 1972-1996 e 
1970-2005, respectivamente. 

apesar da importância teórica do custo do capital na 
determinação do investimento, a dificuldade de se obter 
coeficientes significativos e com sinal negativo para 
essa variável é disseminada na literatura. Para o caso 
brasileiro, em particular, coeficientes tão próximos de 
zero para o custo de capital podem ser explicados, por 
um lado, pela tradição das empresas de não buscarem 
financiamento externo à firma e, por outro, pela 
volatilidade das taxas de juros durante o período de alta 
inflação, fazendo com que a taxa de juros deixasse de 
ser referência para o cálculo do custo de oportunidade 
do investimento. 

a literatura indica ainda que, se houver elevação da taxa 
de juros e/ou acirramento da competição por recursos 
reais limitados, provocará a dominância do crowding-
out sobre o crowding-in. isso pode ser parcialmente 
explicado pela progressiva deterioração da capacidade 
do governo brasileiro de realizar investimentos em 
infraestrutura, pois se sabe que essa é a modalidade de 
gasto público que apresenta complementaridade mais 
evidente com as inversões privadas.

os resultados indicam que um aumento na oferta de 
crédito (lnemp_Bnes), por meio de uma elevação das 
operações de crédito direcionadas ao setor privado, 
eleva o investimento privado nos períodos seguintes, 
confirmando a hipótese de que as empresas brasileiras 
enfrentam restrições de crédito. 

as incertezas provocadas por crises internacionais 
(capturados pela variável Dummy 1 “Crise internacional”) 
também foram relevantes na determinação do 
investimento no Brasil, e o coeficiente negativo 
encontrado indica que em períodos de crises econômicas 
internacionais o investimento privado é menor. assim, a 
implementação de políticas responsáveis e consistentes 
ao longo do tempo é essencial para minimizar as 
incertezas econômicas e incentivar o investimento 
privado no país.

Por fim, procurou-se averiguar o impacto das condições 
externas sobre o investimento privado no Brasil por meio 
da variável restrição externa (ee), tendo como proxy a 
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série serviço da Dívida/PiB (%). em relação às condições 
externas sugere-se que os serviços da dívida externa não 
afetaram o investimento privado de maneira significativa 
durante o período analisado. na realidade o efeito dessa 
variável no modelo foi insignificante e por isso não fora 
incluída no modelo final. Uma possível explicação para 
esse resultado consiste na participação do setor público 
na captação de recursos em períodos de crises externas, 
atuando como avalista dos empréstimos contraídos 
pelo setor privado e financiando os investimentos nos 
períodos de restrição externa ou mesmo a melhoria das 
condições de financiamento externo.

Por fim, o coeficiente estimado para a taxa de câmbio 
(lne) foi significativo e apresentou sinal negativo, 
indicando que uma taxa de câmbio mais elevada (ou 
mais desvalorizada) desestimula a importação de bens 
de capital, o que, por conseguinte, reduz o investimento 
da economia. Esse resultado é confirmado por Ribeiro e 
teixeira (2001), cujos resultados indicam que a primeira 
diferença da taxa de câmbio possui efeito significante e 
negativo sobre o investimento privado no Brasil.

ConClusão 

o objetivo deste artigo é dar continuidade aos objetivos 
propostos no Caderno de ideias número Ci 1203 no qual 
se propôs a elaboração de um modelo de simulação 
econométrica, com foco em investimento privados 
em função das reais possibilidades de crescimento 
econômico para os próximos anos. o estudo tem o foco 
na FiG.1, que  avalia inicialmente a atividade econômica 
nacional. 

a estimação mostra evidência de que, se houver elevação 
da taxa de juros e/ou acirramento da competição por 
recursos reais limitados, provocará a dominância do 
crowding-out sobre o crowding-in. 

As análises realizadas identificaram poucos estudos que 
conduzissem a modelos econométricos analisando o 
desempenho setorial, ainda mais para o setor financeiro 
e a inserção de produtos ou serviços. em função dessas 
análises, torna-se fundamental o levantamento de dados 
para que seja realizada uma simulação dos impactos das 
variáveis macroeconômicas no investimento privado, 
por regiões e setores produtivos no Brasil, adotando 
os modelos de simulação de monte Carlo, com vistas 
a estimativas de longo prazo. Finalmente, deste artigo 
espera-se que novos estudos sejam desdobrados, 
propondo um viés estratégico e uma visão de longo prazo 

para o Cm, bem como análises setoriais para propostas 
de inovação ao setor financeiro. 

Conclui-se que os determinantes para o investimento 
privado no Brasil, além de estarem associados ao 
desempenho econômico, dependem do comportamento 
setorial. Partindo dessa perspectiva, torna-se necessário 
que novos estudos sejam desenvolvidos para a 
compreensão dos segmentos mais representativos 
para a economia nacional e a busca por inovações 
financeiras.
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