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RESUMO 

 

Este trabalho busca estudar quais os impactos das restrições financeiras de empresas 

listadas nas Bolsas de Valores da Argentina, Brasil e México. Grande parte dos 

estudos realizados nesta área utilizam bases de dados de países desenvolvidos, com 

poucos estudos para países emergentes. Utilizando o trabalho de Arslan et al. (2006) 
feito para empresas da Turquia como base, os critérios de tamanho, idade, caixa e 

payout ratio são usados para separar empresas com restrições financeiras e verificar 

qual o impacto destas restrições sobre as reservas de caixa e investimentos. 

Analisando a dependência das reservas de caixa e investimentos ao fluxo de caixa 

operacional, verifica-se que as empresas com restrições financeiras dependem de 

suas receitas operacionais em períodos de crise financeira para manter suas reservas 

de caixa. Essa conclusão sobre as reservas de caixa está em linha com a literatura 

existente sobre o assunto, mostrando que não há nenhuma diferença dos resultados 

vistos em países desenvolvidos e nos três países da América Latina que foram objeto 

deste estudo.  

 

Palavras-chave: restrições financeiras, investimentos, finanças corporativas, crises 

financeiras, Brasil, México, Argentina. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This paper seeks to study the impacts of financial constraints over listed companies 

from Argentina, Brazil and Mexico. Most part of studies made in this area use 

databases from developed countries, with few studies for emerging markets. By using 

the paper of Arslan et al. (2006) done with Turkish companies as basis, the criteria of 
size, age and payout ratio are used to separate companies with financial constraints 

and check what is the impact of these constraints over cash reserves and investments. 

After analyzing the dependency of cash reserves and investments to operating cash 

flow, it is verified that companies with financial constraints depend on their operating 

income in periods of financial crisis to maintain their cash reserves. This conclusion 

over cash reserves is in line with existent literature regarding the topic, showing there 

is no difference between the results seen in developed nations and the three Latin 

American countries that were the object of this paper.  

 

Keywords: financial constraints, investments, corporate finance, financial crisis, 

Brazil, México, Argentina.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
A literatura sobre o impacto das restrições financeiras nas decisões e valor das 

empresas vem se desenvolvendo desde a década de 1980, com diversos trabalhos 

buscando verificar se restrições financeiras – definidas aqui como restrições para 

captar fundos externos (seja através de financiamentos bancários ou acessando 

diretamente o mercado de dívida ou capitais) – afetam negativamente as empresas. 

 
De acordo com a teoria predominante sobre o assunto, empresas com dificuldade 

para obter financiamento precisariam depender mais (ou exclusivamente) de fundos 

internos – definidos aqui como aqueles gerados pela operação das empresas – para 

pagar suas despesas correntes e realizar investimentos.  

 

Além disso, desde meados da década de 2000, também vem sendo estudado como 
o efeito das restrições financeiras pode ser exacerbado em períodos de crise 

financeira, quando os recursos disponíveis no mercado podem ser mais escassos e a 

retração na economia pode reduzir os resultados e fluxos de caixa das empresas. 

 

Para expandir esta pesquisa para empresas do México, Brasil e Argentina, este 

trabalho verifica dois pontos principais: primeiro, como as reservas de caixa são 

influenciadas pelo fluxo de caixa operacional, oportunidades de crescimento, 

endividamento de curto prazo, a idade, o tamanho e a remuneração paga aos 

acionistas. Depois disso, também se verifica qual a relação dos investimentos em ativo 

fixo com o fluxo de caixa operacional e oportunidades de crescimento da empresa. 

 
Isto é feito usando como base o trabalho de Arslan et al. (2006), que fez um estudo 

similar para empresas da Turquia, com algumas alterações para se adaptar ao 

contexto da América Latina.  

 

Se encontra evidência mostrando que as empresas com restrições financeiras são 

mais dependentes de seu fluxo de caixa operacional em períodos de crise para manter 
suas reservas de caixa. Assim, se confirma a literatura existente sobre o tema, ao 
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verificar que empresas que não têm restrições financeiras não dependem do seu fluxo 

de caixa operacional, e que as empresas com restrições têm esta dependência, 

principalmente durante crises financeiras, quando os credores ficam mais receosos 
de (ou criteriosos para) emprestar, e as taxas de juros aumentam.  

 

No entanto, não há evidência de que os investimentos são restritos pelo fluxo de caixa 

operacional. Enquanto uma alta dependência dos investimentos ao fluxo de caixa da 

empresa significaria que apenas se realiza investimentos quando tem fluxo de caixa 

disponível, ou então que deve manter reservas de caixa mais elevadas para garantir 

que tenha fundos disponíveis para não perder as oportunidades de investimento, não 

é possível confirmar de fato se as empresas abdicaram ou não de investimentos por 

falta de fundos. 

 

Independentemente desse resultado sobre os investimentos, este trabalho contribui 
com a literatura ao expandir os estudos já feitos, que nunca focaram apenas em 

países da América Latina, corroborando o que já havia sido provado sobre o maior 

nível de caixa das empresas mantido por empresas com restrições financeiras e 

levantando dúvidas sobre como as restrições afetam suas políticas de investimentos 

em ativos fixos.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

O motivo de as empresas manterem reservas de caixa elevadas é um assunto muito 
discutido na literatura. Ativos financeiros são indispensáveis para a empresa realizar 

suas atividades do dia-a-dia, mas além destas necessidades transacionais, que 

advém da operação das empresas, existem discussões sobre o valor do caixa em 

excesso. 

 

No ponto de vista específico de valor para um investidor ou acionista, além do que é 

necessário para manter as operações, a única função de excesso de caixa (ativo 

financeiro) seria amortizar a dívida (passivo financeiro). Este tema já foi levantado por 
Acharya, Almeida e Campello (2005), no artigo bem intitulado com a pergunta Is cash 

negative debt? 

 

Nele, levantaram a ideia de que empresas com restrições financeiras poderiam utilizar 

suas reservas de caixa para se proteger de períodos futuros em que sua receita é 

incerta ou menor do que esperada. Esta proteção deveria ser efetiva porque, com 

maiores reservas de caixa, uma empresa pode escolher entre utilizar suas reservas 

para fazer investimentos ou para tranquilizar credores de sua possibilidade de pagar 

dívidas, facilitando captações futuras. 

 

A ideia de restrições financeiras e seus impactos é algo discutido na literatura há muito 

tempo. Fazzari et al. (1988) exploraram como a assimetria de informação pode 
restringir a capacidade das empresas de captar recursos, levando-as a preferir 

financiamento interno (caixa oriundo de suas operações e reservas) ao externo, e a 

relação disso com os investimentos das empresas.  

 

Este trabalho é definido aqui como precursor porque nele já se via um modelo similar 

ao dos trabalhos posteriores, em que se considera que as empresas têm 

oportunidades de crescimento (medidas pelo Q de Tobin), que podem ou não ser 

aproveitadas.  
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Como as oportunidades de crescimento das empresas exigem que elas façam algum 

investimento inicial, a falta de fundos para isto pode fazer com que não seja possível 

aproveitar estas oportunidades de investimento.  
 

Assim, caso a empresa tenha restrições para se financiar, o fluxo de caixa acaba 

sendo a única fonte de recursos, e os investimentos feitos estariam mais relacionados 

com esta variável do que com as oportunidades de investimento existentes. Em 

contrapartida, sem existência de restrições financeiras seria possível aproveitar todas 

as oportunidades à disposição, considerando apenas a rentabilidade esperada do 

projeto como fator de decisão.   

 

Apesar de contribuir muito para o tema, o trabalho de Fazzari et al. (1988) não 

explorou muito as variáveis que podem definir restrições financeiras, usando apenas 

o pagamento de dividendos como medida de independência financeira. Para os 
autores, um nível de pagamentos mais elevado significa que a empresa não precisa 

se preocupar em manter reservas de caixa e, consequentemente, não tem restrições 

para levantar fundos. 

 

De qualquer maneira, este trabalho abriu caminho para diversos outros explorarem o 

mesmo assunto e desenvolverem a literatura. Quatro anos depois, Whited (1992), 
utiliza uma equação de Euler que considera que as firmas sempre tentam maximizar 

seu valor de mercado considerando as seguintes restrições: estoque de capital; 

pagamentos de juros para credores e dividendos (que não podem ser menores que 

zero); e a condição de que a empresa não pode se endividar infinitamente para seguir 

pagando dividendos. 

 

Com base nessa ideia de maximização de valor de mercado é possível identificar 

quais os custos para fazer uma empresa investir. A fim de verificar o impacto de 

restrições financeiras, a mesma equação é preparada considerando uma quinta 

variável: a restrição para obter financiamento.  

 
Tanto investimentos quanto payout afetam o valor de mercado das empresas, mas se 

as empresas não podem fazer ambos, precisam tomar a decisão maximizadora. Desta 

maneira, para Whited (1992) as empresas que têm restrições financeiras devem ter 
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um custo marginal maior para seus investimentos, com o objetivo de compensar a 

impossibilidade de remunerar diretamente os acionistas. 

 
Quando comparado com o trabalho de Fazzari et al. (1988), a metodologia utilizada 

por Whited (1992) não altera as conclusões, mostrando que a existência de restrições 

financeiras impacta o comportamento das empresas no que diz respeito a decisões 

de investimentos. 

 

Bond e Meghir (1994), utilizam um método muito similar ao de Whited (1992) para 

entender o comportamento das empresas. No entanto, no trabalho desses dois 

autores é discutido mais a fundo o modelo de hierarquia de métodos de financiamento, 

considerando que as empresas podem escolher entre diversas fontes de 

financiamento, que seguem uma hierarquia indo de fundos internos (fluxos de caixa e 

reservas de lucros) até a emissão de novas ações, que seria o menos preferido pelas 
empresas.  

 

Existe ampla teoria sobre a hierarquia das possibilidades de financiamento, mas Bond 

e Meghir (1994) tentaram juntar isso ao estudo do efeito das restrições financeiras 

sobre decisões de investimento.  Assim, para os autores, o custo que a empresa vê 

para um determinado método de financiamento poderia afetar a decisão de 
investimento. Caso não haja fundos internos disponíveis e os fundos externos sejam 

mais caros para as empresas, são necessários investimentos mais atrativos para 

justificar a captação externa.  

 

A conclusão geral é que, ao excluir empresas que não pagam dividendos (ou pagam 

muito pouco), a sensibilidade de investimentos ao fluxo de caixa diminui. Como nos 

trabalhos anteriores, as restrições financeiras são medidas pelo nível de pagamento 

de dividendos.  

 

Seguindo uma ordem cronológica, como é de se esperar, os estudos feitos pelos 

autores já citados são revisados por outros, com a intenção de confirmar, refutar ou 

expandir as conclusões. Vemos isso com a publicação de artigo de Kaplan e Zingales 
(1996), que busca identificar se a sensibilidade dos investimentos ao fluxo de caixa é 

uma boa medição de restrições financeiras.  
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Os autores não chegam a uma conclusão definitiva sobre o assunto e questionam as 

publicações anteriores sobre o tema (principalmente a de Fazzari et al. (1988), já 
citada aqui e uma das precursoras no assunto).  

 

Eles assumem que seriam necessários estudos mais aprofundados para confirmar de 

fato se, contrário à literatura existente até o momento, as restrições financeiras não 

afetam a capacidade de uma empresa investir, mas contribuem com diferentes 

medidas para medição de restrições financeiras que são usadas para tentar 

comprovar sua hipótese principal. 

 

Eles dividem as empresas do grupo na seguinte ordem crescente de categorias de 

empresas: sem restrições financeiras, provavelmente sem restrições financeiras, 

possivelmente com restrições, provavelmente com restrições e empresas com 
restrições financeiras. 

 

Para fazer esta classificação são analisados os relatórios apresentados para a SEC 

(Securities Exchange Comission) e os demonstrativos financeiros das empresas. As 

variáveis utilizadas para medir restrições financeiras são: o fluxo de caixa das 

empresas, o total da dívida comparado com o total de capital, o valor de dividendos 
pagos, a existência de restrição para pagamentos de dividendos, as reservas de caixa, 

e o fato de existirem linhas de crédito não utilizadas. Essas variáveis são utilizadas 

em modelo logit que foi utilizado para definir o status de restrição financeira das 

empresas analisadas.  

 

Pouco depois de publicado este artigo, Fazzari et al. (1996)1 publicam um artigo em 

resposta ao de Kaplan e Zingales (1996). Nesse artigo defendem suas conclusões de 

1988 e criticam a subjetividade da análise feita por Kaplan e Zingales, que não 

explicam de maneira clara como separar as empresas dentro das cinco classificações 

propostas.  

 

                                                        
1 Mesmos autores de Fazzari et al. (1988) 
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Os trabalhos anteriores sempre apresentaram maneiras claras para presumir que uma 

empresa tem restrições financeiras, o que na opinião dos autores, seria uma 

vantagem por ser facilmente replicado e confirmado. Ao fazer uma análise 
extremamente trabalhosa e subjetiva, que não é facilmente replicada, Kaplan e 

Zingales (1996) falham em provar que outros estudos sobre o tema estão incorretos. 

 

Como já foi mostrado neste capítulo, a abordagem de Fazzari et al. (1988) acaba 

predominando na literatura. Sim, ela evolui de maneira a incluir outros critérios além 

de apenas o pagamento de dividendos, mas ela não foi rechaçada ou substituída pela 

proposta de Kaplan e Zingales (a partir daqui chamados de KZ, para simplificação). 

 

De qualquer maneira, a crítica de KZ incitou a curiosidade de outros pesquisadores, 

principalmente no que diz respeito a como identificar se as empresas têm ou não 

restrições financeiras, e veremos que outros trabalhos utilizam metodologias próximas 
da destes autores. Já podemos ver no trabalho de Lamont, Polk e Saá-Requejo (2001) 

uma aplicação similar à de KZ. Mudando um pouco o foco (até o momento discutindo 

apenas o impacto nos investimentos), esses autores levantam a hipótese de que as 

restrições financeiras podem impactar os retornos das ações das empresas. 

 
Eles preparam um modelo logit, com base nas informações levantadas por KZ, 

levando em consideração as seguintes variáveis: fluxo de caixa sobre capital 

(considerando que empresas com fluxos de caixa maiores deveriam ter menos 

restrições financeiras), dívida, dividendos e reservas de caixa (todas as variáveis 

utilizadas como uma proporção do capital), despesas com juros – considerando que 

empresas que pagam juros mais altos estão pagando um prêmio maior e, por isso, 
deveriam ter restrições para novas captações – e, por último, o payout ratio (proporção 

de dividendos sobre o total do patrimônio).   

 

Utilizando estas informações, os autores formam portfolios (desconsiderando custos 

de transação) com posições opostas em empresas restritas e irrestritas e verificam os 

retornos. Pelo estudo feito, chegam à conclusão de que empresas com restrições 

financeiras observam um retorno menor do que empresas sem restrições. Com base 
nisso, eles postulam que as restrições financeiras têm um efeito negativo sobre os 

retornos (e não apenas sobre os investimentos).  
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Um ponto importante de mencionar é que, para analisar retorno de ações, os autores 

tiveram que fazer um controle das empresas por tamanho. Como investidores exigem 
um prêmio maior do mercado e é comum que empresas menores também tenham 

restrições financeiras, é necessário ajustar as informações analisadas para que os 

resultados sejam consistentes.  

 

Tendo o cuidado de fazer este ajuste, conseguem concluir que empresas pequenas 

tendem a ter retornos mais elevados nos preços de suas ações, mas isto não é 

verdade para as empresas com restrições financeiras.  

 

Agora com duas frentes de estudo (a de KZ e a utilizada por Fazzari et al. (1988)), o 

assunto seguiu sendo discutido na literatura, expandindo o tema e as frentes de 

análise das restrições financeiras.  
 

Isso pode ser observado no trabalho supracitado de Acharya, Almeida e Campello 

(2005), e em um trabalho precursor de Almeida, Campello e Weisbach (2004), que 

argumenta que as empresas com restrições financeiras podem preferir aumentar suas 

reservas de caixa quanto têm fluxos de caixa mais altos para não sofrer com 

problemas de caixa no futuro, quando as entradas financeiras reduzam abaixo do 
esperado. Ou seja, existe um valor intrínseco no caixa excedente mantido pelas 

empresas. 

 

Ambos trabalham com um modelo similar, em que as empresas poderão ter no futuro 

projetos de investimento lucrativos, mas sua capacidade de investir está diretamente 

vinculada à sua capacidade de captar recursos (externos ou internos). Ou seja, se as 

empresas tiverem restrições financeiras e não puderem captar recursos, ao mesmo 

tempo em que não tiverem reservas de caixa ou fluxos de caixa operacionais 

suficientes para pagar por um determinado investimento, serão obrigadas a não 

realizar este investimento e perder lucros futuros. 

 

Para definir restrições financeiras, os dois artigos utilizam os seguintes critérios em 
comum: tamanho das empresas (quanto menor a empresa, mais restrita será sua 
capacidade de captação), payout ratio (se empresas podem dispor de muito caixa 
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para pagar seus acionistas, então não devem ter incertezas grandes sobre os fluxos 

de caixa futuros) e ratings de títulos de dívida (empresas sem ratings devem ter 

dificuldade de captar recursos). 
 

Eles utilizam o que será chamado daqui para frente de metodologia tradicional (por 

ser a mesma usada por Fazzari et al. (1988), e não a utilizada por Kaplan e Zingales 

(1996)), e separam as empresas de maneira binária. Para exemplificar, segue a 

classificação conforme cada um dos critérios: 

1) Tamanho: as empresas abaixo da mediana têm restrições financeiras, as 

outras, não.  
2) Payout ratio: empresas que pagam dividendos não têm restrições, as outras 

têm; 
3) Rating de título de dívida: Se a empresa tem rating publicado, não tem 

restrições; 
 

Além destes critérios, Almeida et al. (2004) usam também o índice KZ (similar ao 

utilizado por Lamont, Polk e Saá-Requejo (2001)) para verificar se este seria de fato 

válido2. 

 

Levantando estas informações para todas as empresas de suas amostras, eles as 
classificam como tendo ou não restrições financeiras, de acordo com sua posição na 

distribuição de cada uma. As empresas que representam os percentis mais altos de 

cada critério são consideradas como irrestritas financeiramente (indiferentes entre 

manter ou não caixa, por poderem captar recursos a qualquer momento), enquanto 

as que se encontram nos percentis mais baixos são consideradas como restritas 

financeiramente. 

 

Ambos os trabalhos obtêm conclusões que corroboram suas hipóteses de maneira 

geral, sendo que Acharya et al. (2005) mostra que empresas que têm maior 

necessidade de se proteger contra incertezas futuras mantém reservas de caixa mais 

elevadas, enquanto Almeida et al. (2004) mostra que empresas com restrições 

                                                        
2 É interessante se atentar ao fato de que este é o segundo trabalho que de alguma maneira utiliza a 
metodologia de KZ. O fato de os autores tentarem confirmar a relevância desta metodologia mostra 
claramente a relevância do trabalho de Kaplan e Zingales.  
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financeiras acumulam mais caixa quando suas receitas são maiores (sensibilidade do 

caixa aos fluxos de caixa é positiva).  

 
Um ponto importante é que, no trabalho que utiliza o índice KZ, o resultado é o oposto 

para esta classificação (empresas com restrições não tem sensibilidade investimento-

caixa positiva). Os autores argumentam que isso é uma característica do índice, pois 

ele computa restrições financeiras de uma maneira diferente da que é utilizada ao 
simplesmente escolher uma variável (por exemplo, payout ratio) e separar as 

empresas com base nesta variável.  

 

Isto é consistente com o resultado obtido no trabalho original de KZ, que questionava 

se as metodologias e resultados anteriores não precisariam ser revisados. 

 

De qualquer maneira, como ambos os trabalhos utilizaram bases muito grandes de 
empresas industriais, cobrindo o período de 1971 a 2001, é possível assumir que suas 

conclusões são relevantes e que as restrições financeiras das empresas têm um efeito 

negativo, que as força a aumentar seu caixa em excesso, ao invés de usar este caixa 

para reduzir suas dívidas. 

 

Considerando todos estes resultados, bem como a dúvida inicialmente colocada neste 
capítulo sobre porquê manter caixa, Faulkender e Wang (2006) analisam o valor do 

caixa para as empresas, com base em suas políticas financeiras. 

 
Eles utilizam a metodologia tradicional, com base nos fatores payout ratio, tamanho 

da empresa e ratings de dívida de longo prazo e commercial papers. Depois de 

separadas as empresas conforme existência ou não de restrições, os autores 

verificam como a posição de caixa se correlaciona com o retorno das ações.  

 

A conclusão do trabalho é a esperada, e as empresas com restrições financeiras veem 

a redução dessa correlação conforme suas reservas de caixa aumentam. Ou seja, 

este estudo aponta que o valor de 1 dólar americano no caixa é maior para empresas 

com restrições financeiras que não tenham reservas, exatamente por sua dificuldade 
de captação futura.  
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Para empresas com reservas altas, ou sem restrições financeiras, o valor de 1 dólar 

no caixa é menor – mais próximo de seu valor nominal, US$1,00) –, porque elas não 

têm dificuldades em obter fundos (internos ou externos). 
 

Para citar mais um trabalho que verifica se restrições financeiras estão precificadas 

no valor das ações de empresas, Whited e Wu (2005) publicaram um artigo sobre o 

tema. 

 

Como já foi comentado, Whited (1992) escreveu sobre o impacto das restrições 

financeiras nos investimentos das empresas. Neste trabalho em conjunto com Wu, 

com um objeto de estudo diferente na mesma área, vale comentar que os autores não 

utilizam o mesmo modelo do trabalho de 1992, mas um similar ao de KZ para definir 

restrições financeiras.  

 
A diferença está no fato de os Whited e Wu (2005) usarem variáveis próprias: dívida 

de longo prazo, pagamento de dividendos, crescimento das vendas, total dos ativos e 

volume de ativos financeiros líquidos. Além disso, levantam as informações de 

crescimento de vendas e de dívida para a indústria em geral, como base de 

comparação, e também em quantos analistas seguem as empresas analisadas.  

 
Com esta metodologia, os autores concluem que restrições financeiras são um fator 

de risco que afeta o retorno das ações das empresas, reforçando a relevância deste 

fator na performance das empresas, ao mesmo tempo em que fazem uma crítica ao 

índice KZ, afirmando que ele não é eficiente para isolar características associadas 

com restrições financeiras. 

 

Outro trabalho que critica o índice KZ é o de Hadlock e Pierce (2010), que analisa 

diversas abordagens para identificar restrições financeiras. Os autores também 

afirmam que o índice KZ não é eficiente para identificar restrições financeiras e, com 

base em sua pesquisa, afirmam que os critérios de tamanho e idade são os mais 

relevantes para identificar restrições financeiras. 

A ideia de que empresas menores e com menos tempo de mercado têm mais 
dificuldades em captar fundos no mercado faz sentido – por falta de histórico e 
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visibilidade no mercado financeiro - e seria uma maneira de explicar que restrições 

financeiras acontecem por causa de assimetria de informação.  

 
Este trabalho suporta a ideia de que algumas medições mais simples podem conter 

informações melhores sobre restrições financeiras do que métodos complexos, como 

por exemplo o de KZ ou o método supracitado de Whited e Wu (2005). 

 

Tendo em vista a extensa pesquisa sobre o efeito negativo das restrições financeiras 

sobre as empresas, seria de se esperar que ele aumente em períodos de crise 

financeiras, quando o crédito é mais escasso ou muito mais caro, dificultando ainda 

mais novas captações por parte das empresas. 

 

Isto já foi estudado em vários casos, principalmente com foco na Grande Depressão 

sofrida nos EUA a partir de 2008. Para citar dois trabalhos contemporâneos que focam 
no mesmo tema, temos Campello, Graham e Harvey (2010) e Campello, Giambello, 

Graham e Harvey (2010).  

 

Além de terem sido publicados em períodos muito próximos, ambos se utilizaram de 

pesquisas com executivos financeiros para obter informações sobre a condição das 

empresas durante a crise, e como isto afetou suas políticas financeiras e de gestão 
de liquidez.  

 

Apesar de existirem desvantagens em usar pesquisas para estudos de condições 

financeiras das empresas, como a dificuldade de obter respostas objetivas que 

possam ser comparadas ou a falta de precisão nas respostas, existe também um valor 

neste método, pois através dele é possível verificar o comportamento das empresas 

diretamente e identificar mudanças no planejamento, que não seriam vistas nos 

demonstrativos financeiros.   

 

Campello, Graham e Harvey (2010) entrevistaram 1050 executivos financeiros nos 

EUA, Europa e Ásia no final de 2008 para saber se sua tomada de decisão foi limitada 

(ou alterada) devido à escassez de crédito.  
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Sem considerar o efeito adicional das pesquisas, as conclusões apenas corroboram 

o que já havia sido constatado em outros trabalhos sobre os efeitos negativos das 

restrições financeiras.  
 

Um primeiro ponto está na ratificação da classificação de empresas como tendo ou 

não restrições. Tanto tamanho quanto rating e payout das empresas foram utilizados 

na pesquisa, e os executivos das empresas menores, com ratings especulativos ou 

com menor nível de pagamento de dividendos, apontaram ter sofrido mais com a crise 

financeira.  

 

Além disso, também é constatado que as empresas com restrições financeiras 

apresentaram grandes reduções em seus planos de investimento (em capital, P&D, 

tecnologia, folha de pagamento e marketing) e que consumiram mais reservas de 

caixa, quando comparadas com empresas sem restrições. 
 

Uma conclusão adicional deste estudo, que pode ser considerada como um ponto 

positivo da metodologia, é que foi possível verificar que as empresas com restrições 

consumiram mais suas linhas de crédito, por medo de que essas linhas não fossem 

continuar disponíveis. Assim, pode-se comprovar que as restrições financeiras afetam 

as políticas de financiamento das empresas. 
 

O artigo de Campello, Giambona, Graham e Harvey (2010), por sua vez, fez uma 

pesquisa com 800 executivos financeiros da América do Norte, Europa e Ásia no início 

de 2009 para analisar as relações entre liquidez interna (caixa e fluxos de caixa), 

linhas de crédito e decisões de investimento reais. 

 

Este estudo comprovou outros pontos já levantados e relevantes à esta pesquisa, 

como o fato de que quanto maior a liquidez interna, menor o valor do crédito externo, 

visto que as empresas podem se financiar internamente para seguir com suas 

operações. Neste caso, é interessante a constatação de que, quanto maiores as linhas 

de crédito, menores os cortes das empresas em seus planos de investimento. Como 

dito pelos autores, as linhas de crédito “liberam” a liquidez interna para ser usada em 
investimentos. 
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Além disso, também foi constatado que as empresas com maiores níveis de caixa têm 

maiores linhas de crédito. Ou seja, acumulação de caixa seria uma ferramenta útil 

para evitar dificuldades de captação no futuro.  
 

Um ponto adicional foi sobre as crises financeiras: de acordo com Campello, 

Giambona, Graham e Harvey (2010), os bancos aumentaram seus custos e garantias 

exigidas para contratação de linhas de crédito em 2009 (comparado com início de 

2008), o que confirma o que já era sabido sobre a dificuldade em obter caixa durante 

crises financeiras.  

 

Também estudando o tema durante a crise financeira iniciada em 2008, há outros três 

trabalhos que utilizam os demonstrativos financeiros de bases significativamente 

grandes para chegar às suas conclusões. 

 
Chang et al. (2017) estudam o valor de reservas de caixa para as empresas, 

analisando, além das restrições financeiras, também o ponto de vista da governança 

corporativa. É importante constatar que aqui se fala de valor monetário, medido 

através do retorno das ações das empresas, o que difere dos outros trabalhos que 

analisavam os impactos nas políticas das empresas para saber se reservas de caixa 

têm alguma utilidade ou não. 
 

De maneira geral, a conclusão é que reservas de caixa estão positivamente 

correlacionadas com o valor da empresa. Isto faz sentido se considerarmos que este 

caixa pode ser usado para reduzir a quantidade de dívida das empresas. 

 

Além disso, ao se analisar o período de crise, também é possível verificar que o 

excesso de caixa tem uma importância maior para empresas com restrições 

financeiras. Ao utilizar uma análise diferente, mas chegar à mesma conclusão, o artigo 

de Chang el al. (2017) ajuda a reforçar os estudos anteriores.  

 

Drobetz et al. (2017) também estudam o impacto das crises financeiras nas decisões 

de financiamento e investimento das empresas, mas focando em como a captação 
das empresas é mais difícil em períodos de crise. Para isto são analisadas diversas 
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crises, classificadas como moderadas ou severas, e constata-se que, quanto mais 

severas as crises, maior a dificuldade das empresas em captar recursos. 

 
Estas dificuldades são maiores nas empresas consideradas como “financeiramente 

fracas”, o que serve para reforçar não apenas o efeito das crises financeiras, mas 

também o fato de que as empresas com restrições financeiras são significativamente 

mais afetadas do que as empresas “financeiramente saudáveis”. 

 

Por fim, Kahle e Stulz (2013), verificam que empresas mais alavancadas acumularam 

mais caixa durante a crise financeira dos EUA de 2008, mas no que diz respeito a 

captação (analisada através de emissão de dívida) e investimento, não houve uma 

diferença significativa entre emissão de empresas mais alavancadas e menos 

alavancadas. Para os autores, as grandes perdas que os bancos tiveram durante a 

crise tiveram um impacto limitado nas empresas, e não reduziram significativamente 
a capacidade dos bancos de emprestar. 

 

Este estudo vai contra outros aqui mencionados, e está sendo mencionado 

exatamente por ser um contraponto à teoria de crises e restrições financeiras, que dita 

que as empresas deveriam ter dificuldades em captar fundos. Os autores chegaram a 

essa conclusão analisando do ponto de vista dos bancos, e não das empresas como 
é feito nos outros trabalhos. Por este motivo, não se entende que este trabalho invalida 

os outros aqui citados, mas é importante ter claro que os resultados dos estudos 

podem variar, conforme o foco e metodologia utilizada. 

 

De qualquer maneira, como se pode constatar, nenhum destes trabalhos foca 

especificamente em países emergentes. Pelo contrário, a maioria utiliza 

principalmente dados dos EUA, apesar de existirem estudos que foram feitos para 

empresas do Reino Unido e Europa.  

 

Apesar disso, houver alguns trabalhos que discutiram o tema para países emergentes, 

principalmente para verificar se a liberalização financeira tem algum papel em reduzir 

as restrições financeiras das empresas. 
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Gelos e Werner (2002) estudaram o impacto da reforma financeira ocorrida no México, 

ao final de 1988, para verificar se essa mudança regulatória teve algum impacto nas 

empresas. Os autores separam as empresas por tamanho para identificar restrições 
financeiras. 

 

Os pesquisadores concluem que as restrições financeiras impactam o investimento 

das empresas, em linha com a literatura sobre o tema, mas contribuem com a ideia 

de que a reforma financeira ajudou a reduzir as restrições financeiras nas empresas 

mexicanas, beneficiando principalmente as empresas menores. No entanto, um dos 

fatores determinantes para isso foi a possibilidade de que imóveis puderam ser 

apresentados como garantia, o que facilitou o acesso ao crédito e a capacidade dos 

bancos de analisar o risco de um determinado devedor. 

 

Assim, os autores consideram que a liberalização financeira não tem impacto 
relevante em reduzir as restrições financeiras, se não houver nenhuma medida para 

ajudar os credores a analisar riscos de uma empresa específica e, assim, reduzir o 

problema de assimetria de informação. 

 

Um estudo similar foi feito por Laeven (2003) com uma base mais ampla, de 13 países 

emergentes entre 1988 e 1998, para verificar o efeito da liberalização financeira para 
reduzir restrições financeiras das empresas. 

 

Para o autor, as empresas menores são mais beneficiadas e têm suas restrições 

reduzidas, mas as empresas maiores têm mais dificuldade em levantar fundos. Um 

possível motivo para isso é que as empresas maiores se beneficiaram do período pré-

liberalização, em que poderiam ter recebido crédito preferencial, e essa vantagem foi 

apenas eliminada com a liberalização. Esta é uma das maiores vantagens 

considerada pelo autor – a redução de diferença de tratamento entre empresas (com 

o governo dando vantagens desnecessárias às empresas maiores). 

 

Love (2003) chega a uma conclusão similar: o desenvolvimento financeiro de um país 

ajuda a as empresas a obterem fundos externos e, assim, realizar investimentos que 
não poderiam fazer apenas com fundos internos. Analisando 36 países (classificados 

como financeiramente desenvolvidos ou não), o autor conclui que as restrições 
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financeiras são reduzidas em países mais desenvolvidos financeiramente, pois mais 

empresas podem se aproveitar de mais oportunidades de investimento (medidas pelo 

Q de Tobin, como comumente é feito na literatura).   
 

Para expandir este tema para mercados emergentes, Arslan et al. (2006) fizeram um 

estudo similar na Turquia durante sua crise financeira em 2001 e 2002. 

 

Assim como em outros trabalhos, eles consideram tamanho, pagamento de 

dividendos e tempo de operação da empresa como variáveis importantes para definir 
restrições financeiras. Também utilizam o conceito de grupo comercial (business 

group), que não é utilizado em nenhum dos outros artigos, mas que os autores julgam 

ser relevante para o caso específico da Turquia, onde é comum que as empresas se 

juntem nestes grupos para obter algum benefício (comercial ou financeiro).  

 
Esse artigo também difere dos outros, pois proporciona uma medida adicional para 

revisar a classificação das empresas com restrições financeiras. É criado um modelo 

ótimo de caixa, que além das variáveis citadas logo acima também considera os fluxos 

de caixa, proporção entre dívida de curto prazo e ativos e Q de Tobin. Com base no 

resultado obtido neste modelo para a amostra, firmas que fiquem abaixo da mediana 
são consideradas como “undershooters”.  

 

Quando se faz a análise da dependência dos investimentos ao fluxo de caixa, as 

empresas que são classificadas como tendo restrições financeiras e também como 
“undershooters” mostram uma dependência muito maior do que as outras.  

 

Assim, além de classificar as empresas como restritas ou irrestritas (utilizando o 

modelo similar ao de outros artigos e também um proposto pelos autores), Arslan et 

al. (2006) buscam também ter uma ideia de qual seria um nível ótimo de caixa para 
elas e usar este nível como um proxy para constatar a existência de restrições 

financeiras.  

 

Isso é importante inclusive para comparar os períodos pré-crise e crise. Identificando 
como o caixa se desvia do nível ótimo no pré-crise, pode-se compará-lo com o nível 

da crise para entender melhor o comportamento das empresas. 
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A conclusão geral do artigo está em linha com os outros trabalhos ao mostrar que 

empresas com restrições financeiras utilizam reservas de caixa para se proteger 
contra incerteza em fluxos de caixa e acesso ao mercado financeiro para captar 

recursos, reduzindo a sensibilidade de seus investimentos aos fluxos de caixa. 

 

No entanto, apesar de trazer algumas conclusões interessantes, o trabalho de Arslan 

et al. (2006) foi limitado a apenas um país e reconhece que um estudo mais 

aprofundado seria interessante para compreender como as empresas se comportam 

em mercados emergentes durante crises financeiras. 

 

Considerando todos estes exemplos, podemos verificar que a literatura sobre 

restrições financeiras é muito extensa, e em geral analisa as dificuldades que isso 

pode trazer para as empresas – seja por não poderem fazer investimentos, por 
perderem valor de mercado ou por precisarem manter reservas de caixa mais 

elevadas ao invés de usar estes fundos para repagar dívidas. 

 

Os casos que estudam o impacto disto durante crises financeiras mostram que estes 

períodos são ainda mais difíceis para empresas com restrições financeiras, que 

podem ter mais dificuldade para captar fundos por falta de liquidez nos mercados ou 
por se depararem com custos muito elevados para fazê-lo.  

 

Existem alguns estudos que criticam estas conclusões, o que é natural e saudável em 

todos os âmbitos da pesquisa científica, mas a literatura dominante corrobora as 

conclusões acima. 
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3. METODOLOGIA 
 

Nesta seção será definido o método para trabalhar a base de dados e chegar aos 
resultados obtidos. De uma maneira geral, irá se seguir o modelo de Arslan et al. 

(2006), porque este foi um estudo realizado com uma base de dados menor e para 

países emergentes. Assim, entende-se que esse trabalho pode ser replicado melhor 

para os países da América Latina.  

 

O objetivo com isto é verificar se as conclusões tiradas por estes autores seriam 

aplicadas também às empresas dos países latino-americanos aqui analisados. 

Quando houver diferenças sobre o modelo de Arslan et al., elas serão explicitadas e 

o motivo destas alterações será deixado claro.  

 
3.1. Modelo Teórico 
 
Esse trabalho tem dois focos:  

1) Análise de como as reservas de caixa das empresas são dependentes do 

fluxo de caixa operacional, pelas oportunidades de investimento e por alguns 

fatores que poderiam ser indicadores de restrições financeiras (e 

influenciariam as decisões de caixa das empresas); 
2) Análise da sensibilidade dos investimentos ao fluxo de caixa das empresas. 

 

Ambas as análises serão feitas para dois grupos de empresas: com e sem restrições 

financeiras; e em dois momentos diversos: durante crises financeiras ou não.  

 

As crises financeiras serão separadas considerando apenas o fator temporal: em dado 

ano, um país pode estar passando por uma crise ou não. Os períodos analisados 

serão definidos na seção subsequente que trata especificamente da base de dados, 

sendo que as regressões são feitas separadamente para o período de crise ou não.  

 

O critério de restrições financeiras, no entanto, não é tão claro e por isso será 

detalhado nessa seção. Primeiramente, será utilizada a metodologia tradicional para 
separar as empresas em com ou sem restrições. Quando não explicitada outra forma, 

deve-se considerar que as empresas serão separadas dentro da amostra total de 
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maneira binária, utilizando a mediana como ponto central: as que estão dentro dos 

50% inferior e 50% superior serão classificadas como empresas com e sem restrições 

financeiras, respectivamente.  
 

Temos aqui dois pontos importantes:  

1) Não se utiliza a média para separar as empresas, pois a existência de 

algumas empresas muito grandes poderia prejudicar a medição, deslocando 

a média para um valor muito elevado; 

2) A separação é binária, para evitar a subjetividade de tentar identificar o nível 

das restrições financeiras. Isto envolveria outra abordagem, ou utilizando um 
modelo logit (como Whited e Wu (2005) ou KZ), ou analisando 

detalhadamente os demonstrativos financeiros das empresas e suas notas. 

Este trabalho irá tentar fazer a separação da maneira mais objetiva e simples 

possível. 
 

Como já comentado, serão utilizados os critérios aplicados por Arslan, Florackis, e 

Ozkan, que já realizaram este estudo com uma base de dados de empresas da 

Turquia.  

 

A única exceção aplicada sobre os critérios de restrição financeira é que será excluída 
a variável Business Group, pois se entende que essa é uma variável específica para 

a análise do mercado turco. Para os autores, empresas que participam de grupos 

econômicos conseguem se utilizar dos recursos do grupo e, assim, não sofrem efeitos 

de restrições financeiras. Como esta não é uma prática comum em todos os países 

analisados, essa variável será excluída da análise.    

 

Fora isso, os outros fatores estão listados abaixo. Dito isto, segue abaixo a lista com 

todos os critérios e uma breve explicação do racional por trás de cada um: 

a. Tamanho: esta variável é medida de acordo com o logaritmo natural do total 

de ativos das empresas. Ela é considerada uma boa medição de restrições 

financeiras porque empresas maiores tendem a estar no mercado há mais 

tempo e ter mais visibilidade no mercado financeiro, reduzindo assim sua 
exposição a assimetrias de mercado; 
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b. Idade: considerando que o tempo de operação aumenta não apenas o 

histórico de informações financeiras, mas também a credibilidade das 

empresas com possíveis credores, através dessa variável se considera como 
tendo restrições financeiras empresas mais novas; 

c. Payout ratio: se uma empresa pode remunerar diretamente seus acionistas, 

isso significa que ela pode dispor de caixa para isto. Assim, empresas que 

realizam pagamento de dividendos ou recompra de ações são consideradas 

como sem restrições financeiras. Esta variável terá o valor de 0 caso a 

empresa não tenha feito nenhum pagamento aos acionistas em um ano 

específico, e 1 caso tenha feito. 

 

Definidos os critérios para identificar possíveis restrições financeiras, será utilizado o 

modelo de caixa proposto por Arslan et al., definido na equação 1 abaixo: 

 

௧ܳܫܮ = ߙ  ܥܮܨଵߚ + ܺ௧ + ܫܦଶߚ ܸ௧ + ܫܦଷߚ ܸ௧
ଶ + ସܳ௧ߚ +                              (1) 

ܵܧܸܰܫହߚ ܶ௧ + ௧ܯܣܶߚ + ܷܱܻܣܲߚ ܶ௧ + ௧ܧܦܣܦܫ଼ߚ +  ݑ

 

Onde: 

 Liquidez, medida pelas reservas de caixa, calculadas como a proporção = ܳܫܮ

de saldos bancários e aplicações financeiras líquidas no curto prazo sobre o total 

dos ativos3;  

 ,Fluxo de caixa, medido utilizando o lucro antes dos impostos, juros = ܺܥܮܨ

depreciação e amortização, para aquele exercício sobre o total dos ativos; 

 Dívida de curto prazo da empresa, identificada como a proporção dos = ܸܫܦ

passivos financeiros de curto prazo sobre o total dos ativos (não se considera 

passivos operacionais como contas a pagar, salários e etc); 

ܳ = Logaritmo natural da representação do Q de Tobin, ou das oportunidades de 

crescimento da empresa, representado pela proporção entre o valor contábil dos 

ativos subtraído do valor contábil do patrimônio líquido e acrescido do valor de 

mercado do patrimônio da empresa (medido aqui pela capitalização de 

mercado), e o valor total dos ativos; 

                                                        
3 Para esta equação, bem como para a equação 2, sempre que se fala da proporção de uma variável sobre o total 
dos ativos, se considera o ativo da empresa ao final daquele exercício. Assim, se considera como ela direcionou 
os recursos que tinha disponíveis.  
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 Proporção dos investimentos realizados no exercício sobre o total dos = ܶܵܧܸܰܫ

ativos; 

 Tamanho da empresa, medido através do logaritmo natural do total de = ܯܣܶ

seus ativos; 

ܲAYOUT = Remuneração paga aos acionistas, seja através de dividendos ou 

recompra de ações; 

 Logaritmo natural do tempo de operação da empresa acrescido de um = ܧܦܣܦܫ

ano4. 

 

As variáveis LIQ, DIV e TAM serão todas medidas como as posições de balanço ao 

final do exercício. As outras variáveis serão observadas no exercício corrente 

(acumuladas), pois é neste período em que poderiam acontecer os investimentos 
possíveis. Para exemplificar: em um ano X, a empresa pode escolher entre usar as 

receitas daquele ano para pagar dividendos ou investir, ou então entre manter 

reservas de caixa e investir.  

 

Não se considera, neste caso, um hiato para o uso dos fundos. Se a empresa realizou 

investimentos no período X, isso afeta o caixa ao final deste período. Como 
dividendos, investimento e FLCX são todas variáveis que afetam o fluxo de caixa 

durante o ano para que se chegue à posição de balanço do final do ano (representada 

pela variável LIQ), podemos fazer a análise desta maneira. 

 

A variável Q é uma exceção para o método acima, porque ela será observada ao 

último dia do exercício anterior. Isto é feito pois se entende que as oportunidades de 
crescimento para o ano seguinte já estão todas precificadas no balanço e no valor de 

mercado do ativo. Ao final do período, as oportunidades foram aproveitadas, não 

estão mais disponíveis, ou continuam disponíveis e serão novamente precificadas 

dentro do Q. Assim, essa é a única variável que será analisada ao início do período, 

e não ao final.  
 

                                                        
4 Isto foi definido porque, como será comentado na parte que fala da base de dados, não foi possível levantar 
as informações de idade para todas as empresas. Assim, para garantir que haja um valor numérico para todas 
as observações, o valor mínimo dessa variável precisa ser definido como 1.  
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A equação 1 definida acima será aplicada para toda a amostra e para os períodos de 

crise e pré-crise, e depois para os mesmos períodos considerando cada critério de 

restrição financeira. Assim, espera-se entender melhor quais fatores afetam as 
reservas de caixas das empresas, e o que essa informação revela sobre as restrições 

financeiras e períodos de crise.  

 
Não se utilizará a classificação de empresas em undershooters como é feito em Arslan 

et al. (2006), pois este não é um critério presente na literatura, mas apenas uma ideia 

que estes autores tiveram. Assim, por não se tratar de uma abordagem disseminada 

e comprovada na literatura, isto não será replicado. 

 

Seguindo a teoria sobre restrições financeiras, para a equação 1 se esperariam os 

seguintes resultados: 
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Tabela 1 - Resultados esperados da regressão definida na equação 1  

Variável Sinal esperado 

do coeficiente 

Explicação Base teórica 

FLCX + 

O fluxo de caixa deveria estar 

diretamente ligado com as reservas 

de caixa das empresas. 

Almeida et al. 

(2005), Arslan et 

al. (2006) 

DIV - 
Dívida de curto prazo poderia ser 

usada como substituta para o caixa. 

Arslan et al. 

(2006) 

DIV² + 

Essa variável mostra que um 

aumento no nível de endividamento 

também aumenta o risco de a 

empresa estar em perigo financeiro 

e, por isto, precisaria acumular mais 

caixa para garantir a confiança de 
seus credores. 

Arslan et al. 
(2006) 

Q + 

Firmas com mais oportunidades de 

crescimento tendem a acumular 

mais caixa para garantir que 

possam se aproveitar destas 

oportunidades. 

Fazzari et al. 

(1988), Whited 

(1992), Arslan et 

al. (2006) 

INVEST + Mesma lógica do item anterior. 

Fazzari et al. 

(1988), Arslan et 

al. (2006) 

TAM - 
Quanto maior o tamanho, menor a 

necessidade de manter caixa. 

Hadlock e Pierce 

(2010), Arslan et 

al. (2006) 

IDADE - 

Mesma lógica do item anterior, mas 

para empresas com mais tempo de 

mercado no lugar de maiores. 

Hadlock e Pierce 

(2010), Arslan et 

al. (2006) 

Fonte: elaboração do autor 

 
Como a segunda parte do estudo, será utilizado o mesmo modelo definido por Arslan 

et al. e Fazzari et al. (1988), também utilizado em Arslan et al. (2006), para medir a 
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sensibilidade dos investimentos a mudanças no fluxo de caixa da empresa, definido 

abaixo na equação 2: 

 

ܵܧܸܰܫ ܶ௧ = ߙ + ܥܮܨଵߜ ܺ௧ ଶܳ௧ߜ + +  (2)                                                                     ݑ

 

Onde: 

 Proporção dos investimentos realizados no exercício sobre o total dos = ܶܵܧܸܰܫ

ativos; 

 Lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização, como um = ܺܥܮܨ

indicador de fluxo de caixa para as empresas para aquele exercício; 

ܳ = Proporção entre o valor contábil dos ativos subtraído do valor contábil do 

patrimônio líquido e acrescido do valor de mercado do patrimônio da empresa 
(medido aqui pela capitalização de mercado), e o valor total dos ativos. 

 

Este modelo será aplicado separadamente para as empresas com e sem restrições 

financeiras (conforme cada um dos parâmetros definidos no item anterior) e tem por 

objetivo verificar se o fluxo de caixa operacional é um determinante (estatisticamente 

significativo e com coeficiente positivo) do investimento. Se sim, significa que as 
empresas só realizam investimentos se houver disponibilidade de fundos internos. 

 

Isso também significa que empresas com dificuldades de obter financiamento externo 

podem precisar cancelar investimentos em momentos em que sua geração de caixa 

esteja baixa.  

 
Ao comparar o coeficiente da variável FLCX de empresas com restrições financeiras 

com de empresas sem restrições financeiras, espera-se que para estas ele não seja 

muito positivo e/ou significativo, pois as empresas podem se utilizar de financiamento 

externo para financiar seus investimentos.  

 
Assim, é possível confirmar que um dos efeitos do caixa em excesso para empresas 
cash-rich é garantir que seus investimentos não fiquem à mercê de seus fluxos de 

caixa operacionais. Ou seja, protegem seus investimentos futuros contra variações 

inesperadas em seus fluxos de caixa.  
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Como já mencionado, além de esta análise ser feita para empresas com restrições e 

sem restrições separadamente, ela também será feita para o período de pré-crise e 

de crise. Assim, espera-se que seja possível identificar um comportamento diferente 
em ambos os períodos. 

 

A lógica por trás disto é que em períodos de crise os efeitos negativos das restrições 

financeiras deveriam ser maiores, e isso terá um impacto direto em como são 

financiados os investimentos. Com base na maior parte da literatura existente, se 

esperaria que o investimento seja mais dependente do fluxo de caixa em períodos de 

crise, porque as empresas teriam mais dificuldade (ou menos interesse) em captar 

recursos em épocas de redução de liquidez no mercado. 

 

Pode ser que o resultado da regressão seja diferente de acordo com o critério de 

restrição financeira, mas isso não invalida o estudo. Os critérios são apenas 
suposições de fatores que a literatura julga relevantes, e devem ser analisados os 

resultados como um todo (e não individualmente). Não se espera comprovar se um 

critério é mais válido que outro para definir restrições financeiras de acordo com o 

resultado das equações definidas acima.  

 

Independente do comentário acima sobre a análise individual, a análise dos resultados 
em conjunto poderá ajudar a identificar se estes critérios, que são importantes na 

literatura mundial, também são úteis para os países analisados. Essa informação é 

importante visto que, com exceção do México, não foram encontrados trabalhos 

documentados sobre os outros países.  

 

Como é padrão ao se analisar dados de diversos indivíduos, deverá ser utilizado um 

modelo de dados em painel5. Este modelo pressupõe a existência de efeitos 

individuais que podem afetar o resultado da regressão e, a menos que seja possível 

identificar estes efeitos como fixos, eles acabam sendo considerados como parte dos 

resíduos da regressão. 

 

                                                        
5 Todos os cálculos foram realizados utilizando o software R, se aproveitando principalmente do 
desenvolvimento feito no pacote “plm”, que provê várias funções para análise de dados em painel. O guia 
principal para o tema foi o de Croissant e Milo (2008).  
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Foram apenas utilizadas empresas para as quais havia todos os dados necessários 

disponíveis em todos os períodos, com exceção de alguns poucos casos em que a 

informação de compra de investimento, dívida de curto prazo e caixa não estava 
disponível (essas observações são detalhadas no item que trata da base de dados).  

 

Como sugerido em Johnston e Dinardo (1996), foi utilizado o teste de Wu-Hausman 

para verificar se trata-se de um modelo de efeitos fixos ou aleatórios. Este teste teve 

resultados diferentes para algumas sub-amostras, o que não permite a conclusão de 

que o modelo de efeitos fixos é aplicável. Assim, para todas as amostras será utilizado 

o modelo de efeitos aleatórios, para garantir consistência na metodologia.  

 

De qualquer maneira, como já temos alguns efeitos que sabemos que podem ser 
listados, isso será feito através de variáveis dummy. Um dos pontos mais importantes 

é que a base de dados consiste de empresas de países diferentes, em anos 
diferentes.  

 
Assim, para capturar este efeito serão incluídas variáveis dummy, de maneira que seja 

possível capturar o efeito daquele ano específico. Esta solução está em linha com o 
que Wooldridge (2010), chama de estimador de variável dummy. Ao incluir variáveis 

que identificam o ano de cada ocorrência, podemos identificar o efeito que esses anos 
têm no resultado, e assim se espera melhorar o resultado da regressão.    

 

Como serão analisados dados dos anos de 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2012, 2013, 2014 e 2015, não se pode pressupor que esta 

diferença de anos não tenha nenhum efeito. Pelo contrário, este efeito deveria ser 

isolado para melhorar o resultado da regressão. Para fazer isso, deveria ser incluída 
em toda a base dados uma dummy para cada ano, sendo a variável 1 caso aquele 

seja o ano dos dados analisados, e 0 no caso contrário.   

 
No entanto, ao fazer desta maneira as dummies teriam dependência linear entre si. 

Para resolver este problema sem ter que omitir o intercepto da regressão, será 
eliminada a dummy para o ano de 2015. Essa sugestão foi extraída de Johnston e 
Dinardo (1996), e como todas as dummies são 0 ou 1, é indiferente qual delas é 

eliminada.    
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Com isso, espera-se identificar o efeito específico de cada ano nas informações. 

Como não existem observações de dois países diferentes em um mesmo ano, 
podemos considerar que estas dummies englobam não apenas o efeito temporal, mas 

também o efeito do país específico. Por isto, não serão incluídas dummies para os 

países.  

 

Outro fator importante é a indústria de atuação. Serão analisadas empresas não 

financeiras, mas depois dessa separação teremos um grupo heterogêneo de 

empresas, de diversos setores. Como um setor específico pode ter níveis de 
investimento muito diferentes de outros, será incluída também uma dummy para cada 

setor, com o objetivo de identificar efeitos específicos da área de atuação da empresa.  

 

Por terem classificações e critérios diferentes, não serão consideradas as 
classificações de indústria das bolsas de valores de cada país. Para garantir uma base 

de comparação, será utilizada a lista de setores da Economatica, que foi a fonte dos 

dados.  

 
Neste caso, da mesma maneira que acontece com a dummy do ano, será omitida a 

variável equivalente a um dos setores, para evitar problemas na regressão. Com isso, 
o objetivo é tornar possível a comparação entre setores mais intensivos em capital e 

setores menos intensivos, de maneira eficaz.  

 
Não serão utilizadas dummies para período de crise, porque essa diferença já será 

resolvida ao fazer um cálculo para o período de crise, e outro para o período em que 

não há crise. A mesma coisa é aplicável para as restrições financeiras. Como serão 

regressões separadas, não há necessidade de incluir estas informações em variáveis 

dummy para explicar o efeito individual delas – os coeficientes das variáveis 

explicativas já mostrarão as diferenças. 

 

Além de todos os pontos levantados acima, os coeficientes das variáveis são testados 

utilizando a matriz de covariância de White para garantir que os erros sejam 
consistentes com heterocedasticidade.  
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Foram extraídas algumas observações consideradas como outliers, que poderiam 

prejudicar a regressão por conter informações muito extremas de uma determinada 

variável. Em conjunto com o fato de que as informações de Idade, Tamanho e Q são 
tomadas considerando o logaritmo natural das informações, se considera que foram 

tomadas todas as medidas para garantir a consistência do estimador de efeitos 

aleatórios. 

 
A informação da base de dados que seguirá já foi informada sem os outliers, para 

refletir melhor o conteúdo das informações que serão usadas nos testes apresentados 

no item 4.  

 

Ante todo o exposto neste capítulo, abaixo estão as hipóteses que se quer verificar 

neste trabalho: 

1) A reserva de caixa das empresas com restrições financeiras deve ser 
positivamente relacionada com o seu fluxo de caixa operacional, aqui 

representado por FLCX, pois elas não teriam a mesma facilidade para levantar 

fundos externos; 

2) Os investimentos das empresas com restrições financeiras devem ser 

dependentes dos fluxos de caixa operacionais, pelo mesmo motivo acima; 

3) Ambas as hipóteses acima devem ter seus resultados exacerbados em 
períodos de crise financeira, quando a dificuldade de captação é maior. 

 

Nesta seção será analisada e explicada a base de dados utilizada para o estudo, 

definindo os parâmetros de seleção, a origem das informações e apresentando um 

resumo que possa ajudar a entender melhor os dados antes de analisar os resultados. 

 
3.2. Países e períodos selecionados  

 

 

Como já foi explicado, este trabalho busca reproduzir o estudo feito por Arslan, 

Florackis, e Ozkan (2006) para alguns países da América Latina, que até o 

conhecimento do autor, não foram objeto de nenhum estudo específico no que diz 
respeito ao impacto das restrições financeiras sobre investimentos.  
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Para reproduzir o trabalho supramencionado, foi necessário selecionar empresas não-

financeiras de diversos países da América Latina criando dois períodos separados: de 

crise financeira e antes da crise financeira. 
 

Com isto, se busca não apenas verificar se é aplicável a conclusão geral da literatura, 

de que empresas com restrições financeiras dependem de seu fluxo de caixa para 

fazer investimentos, mas também a conclusão específica de que essa situação se 

exacerba em períodos de crise.  

 

Em primeiro lugar, foi necessário definir quais seriam os períodos de crise e de pré-

crise. Para isto, foi usado o estudo de Laeven e Valencia (2018), que criou uma base 

de dados com todas as crises bancárias, de câmbio e dívida soberana. Esta é a base 

de dados mais completa sobre o tema, compreendendo o período de 1970 a 2017, e 

atualiza o trabalho anterior6 dos mesmos autores, que tratava apenas de crises 
bancárias e analisava o período de 1970 a 2007.  

 

Para os autores, crise ocorre quando se veem nos países: perdas no sistema bancário 

(aumento na inadimplência ou necessidade de custos de reestruturação do sistema 

bancário que supere 5% do PIB do país) e intervenções do governo na política 

bancária (ex.: congelamento de depósitos, compra de ativos bancários pelo governo); 
renegociação de dívida soberana dos países (com ou sem default); ou desvalorização 

da moeda do país em mais de 30% em um ano.  

 

Com base nessa base de dados, foi possível identificar períodos de crise em países 

latino-americanos e iniciar a busca pelas informações financeiras.  

 

Para este segundo passo, a fonte principal de dados foi a Economatica, de onde foi 

possível extrair as informações dos demonstrativos financeiros e do fluxo de caixa das 

empresas. Como fonte secundária, para algumas informações não disponíveis, foi 

utilizada a base de dados da Bloomberg.  

 

                                                        
6 Laeven e Valencia (2008) 
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Mesmo utilizando estas duas bases, uma das dificuldades foi a de encontrar dados 

que permitam a realização deste estudo, por isso o escopo ficou um pouco mais 

restrito.  
 

Por exemplo, a Economatica e Bloomberg não disponibilizam informações de compra 

de ativo fixo para as empresas da Colômbia, que teve uma crise bancária recente em 

1998. Como essa informação seria imprescindível para analisar os investimentos das 

empresas, esse país não pôde ser parte do escopo.  

 

Considerando então os períodos de crise e disponibilidade de informações nas bases 

de dados, podemos identificar na tabela 2 o objeto deste estudo: 

 

Tabela 2 - Países e períodos analisados 

País Período Pré-Crise Período de Crise 

Brasil 2012-2013 2014-2015 

Argentina 1999-2000 2001-2002 

México 1992-1993 1994-1995 

Fonte: elaboração do Autor 

 
Para as informações da tabela 2, foram levantadas informações de empresas não-

financeiras da base de dados de empresas negociadas em bolsa fornecida pela 

Economatica. Utilizou-se então a classificação de setores da própria Economatica 

para fazer esta separação, e para isto foram excluídos os setores classificados como 

“financeiro” e “fundos”.  

 

Foram buscadas empresas com ações atualmente ativas ou canceladas, para garantir 

que o máximo de informações fosse levantado. Desta base de dados, foram 

eliminadas todas as empresas que não tinham informações disponíveis no período e, 

para as empresas restantes, foram eliminadas informações repetidas que podem 

ocorrer porque uma empresa pode ter mais de um ativo listado (ex.: ações ordinárias 

e preferenciais).  
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Após fazer isso e completar as informações de valor de mercado e EBITDA utilizando 

a base de dados da Bloomberg (detalhes no item 2.2.2. e 2.2.3.), podemos ver na 

tabela 3 como ficaram divididas as 331 empresas que tiveram informações disponíveis 
para este estudo. 

 

Tabela 3 - Quantidade de empresas por país 

País Quantidade Empresas 

Argentina 53 

Brasil 242 

México 30 

Fonte: elaboração do Autor 

 

Na tabela acima, estamos apenas vendo a quantidade de empresas diferentes 

estudadas. Com essa informação clara, na tabela 4 podemos ver a quantidade de 
anos empresariais analisados, com a quantidade de empresas disponíveis no período 

pré-crise e de crise.  

 

Nesta tabela, as empresas podem se repetir, em anos distintos. Assim, uma mesma 

empresa pode ser contada duas vezes em um período de pré-crise que tenha dois 
anos. Isso não é um problema, pois apenas ajudará a compreender o como as 

empresas se comportam e tomam decisões de investimento.  
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Tabela 4 - Quantidades de empresas observadas, por setor e país   

 
Fonte: elaboração do autor, conforme informação extraída da Economatica 

 
Considerando as tabelas 3 e 4, é possível afirmar que a base de dados é grande o 

suficiente para tirar conclusões sobre as decisões de financiamento e política de caixa 

das empresas; e também para tirar conclusões gerais sobre as empresas destes 

países, visto que vários setores são abrangidos, e não se trata de uma amostra 

específica.  

 
3.3. Base de dados 

 

Nesta seção, serão discutidas todas as variáveis mencionadas na parte de 

metodologia, para mostrar de onde foram extraídas as informações e o que será usado 

na regressão. Os nomes das variáveis analisadas abaixo são os mesmos que podem 

ser encontradas na seção de Metodologia, e que também serão utilizadas na de 
Resultados, para garantir o entendimento.  

 

Primeiro, serão apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis LIQ, DIV, FLCX, 

INVEST, Q e TAM, no período total dentro e fora das crises financeiras. Essa 

informação será utilizada para a discussão das características de cada um dos fatores. 

 

Pré-Crise Crise Pré-Crise Crise Pré-Crise Crise Pré-Crise Crise
Agro e Pesca 5 6 7 7 2 2 14 15

Alimentos e Beb. 4 5 28 26 3 9 35 40
Comércio 3 2 33 33 4 11 40 46

Construção 6 4 43 40 0 4 49 48
Eletroeletrônicos 1 1 11 11 0 0 12 12
Energia Elétrica 5 8 65 69 0 0 70 77

Máquinas industriais 2 2 8 8 0 0 10 10
Mineração 0 0 6 8 0 1 6 9

Minerais não met. 3 2 5 6 3 4 11 12
Outros 6 1 35 30 0 0 41 29

Papel e Celulos 0 1 8 9 1 2 9 12
Petróleo e Gás 15 15 12 14 0 0 27 29

Química 9 7 16 16 1 0 26 23
Sider. E Metalur. 9 8 32 33 2 4 43 45
Software e Dados 0 0 4 8 0 0 4 8
Telecomunicações 4 3 10 8 0 1 14 12

Têxtil 6 3 33 30 1 4 40 37
Transporte e Serviços 1 2 24 26 0 1 25 29

Veículos e peças 4 2 30 27 0 3 34 32
Total 83 72 410 409 17 46 510 525

Argentina Brasil México TotalSetores
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Tabela 5 - estatísticas descritivas das variáveis LIQ, DIV, INVEST, FLCX, Q e TAM no 

período total da amostra 

Variável LIQ INVEST FLCX Q TAM DIV 
Média 0,105 0,053 0,103 0,369 13,616 0,119 

Erro padrão 0,003 0,002 0,005 0,03 0,056 0,004 
Mediana 0,076 0,039 0,090 0,101 13,646 0,086 

Desvio padrão 0,109 0,056 0,165 0,98 1,793 0,122 
Curtose 9,247 8,364 17,731 8,252 0,341 8,412 

Assimetria 2,362 2,324 2,419 2,769 0,003 2,376 
Mínimo 0,000 0,000 -0,638 -1,113 7,839 0,000 
Máximo 0,857 0,482 1,377 4,803 19,62 0,899 

Contagem 1037 1037 1037 1037 1037 1037 
Fonte: elaboração do Autor 

 

Na tabela 5 vemos as informações do período total da amostra, enquanto as 

informações para os períodos de crise e pré-crise podem ser encontrados nas tabelas 

6 e 7 abaixo:  

 
Tabela 6 - Estatísticas descritivas das variáveis LIQ, DIV, INVEST, FLCX, Q e TAM 

no período pré-crise 

Variável LIQ INVEST FLCX Q TAM DIV 
Média 0,106 0,058 0,100 0,583 13,571 0,108 

Erro padrão 0,005 0,003 0,005 0,056 0,077 0,005 
Mediana 0,080 0,045 0,092 0,155 13,482 0,076 

Desvio padrão 0,107 0,059 0,120 1,259 1,743 0,110 
Curtose 11,655 5,661 12,375 3,45 0,26 8,672 

Assimetria 2,593 2,020 1,096 2,08 0,255 2,298 
Mínimo 0,000 0,000 -0,507 -1,013 8,062 0,000 
Máximo 0,857 0,397 1,051 4,803 19,62 0,899 

Contagem 510 510 510 510 510 510 
Fonte: elaboração do Autor 
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Tabela 7 - Estatísticas descritivas das variáveis LIQ, DIV, INVEST, FLCX, Q e TAM 

no período de crise 

Variável LIQ INVEST FLCX Q TAM DIV 
Média 0,104 0,048 0,106 0,161 13,661 0,129 

Erro padrão 0,005 0,002 0,009 0,023 0,08 0,006 
Mediana 0,074 0,036 0,089 0,072 13,759 0,096 

Desvio padrão 0,110 0,054 0,199 0,52 1,84 0,132 
Curtose 7,189 12,353 14,242 12,496 0,442 7,677 

Assimetria 2,161 2,709 2,454 2,168 -0,212 2,347 
Mínimo 0,000 0,000 -0,638 -1,113 7,839 0,000 
Máximo 0,790 0,482 1,377 4,266 19,588 0,892 

Contagem 527 527 527 527 527 527 
Fonte: elaboração do Autor 

 

Todas as variáveis foram extraídas em dólares norte-americanos, para evitar 

problemas de comparação entre as diferentes moedas locais de cada país. Como o 

período é relativamente curto, e as informações já estão todas em moeda forte, não 

será feita nenhuma correção monetária dos valores (ex.: ajuste pela inflação).  
 

Como já apontado na seção de metodologia, grande parte das variáveis são tomadas 

como uma proporção do total do Ativo das empresas. Daqui para frente, sempre que 

for mencionado o Ativo total, se faz referência à posição de balanço da empresa, que 

é igual à soma do passivo e patrimônio líquido. 

 
As informações são tomadas como uma proporção do ativo para que seja possível 

comparar as empresas de diversos tamanhos e com características diferentes.  

 

Iniciamos a análise com a variável LIQ, que representa o total de caixa que as 

empresas têm disponível, e que pode ser acessado no curto prazo, ponderado pelo 

Ativo total da empresa no mesmo ano.  
 

Ela é tomada como a posição de 31/12 do ano analisado, e foi considerada como a 

soma de posições de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras de curto 

prazo extraídas da Economatica.  
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Do total das observações, 47 delas tiveram reportado um valor zero nas posições de 

Caixa e Aplicações Financeiras. Estes valores não são considerados como relevantes 

para impactar os resultados da regressão, e as observações são mantidas para tirar 
conclusões sobre o comportamento das empresas. 

 

Analisando as informações das tabelas 5, 6 e 7 é possível concluir que no período de 
crise o valor máximo, que deveria representar a empresa mais cash-rich, se reduz em 

aproximadamente 8% do total dos seus ativos no período de crise. Isso corrobora a 

ideia de que as empresas gastam suas reservas de caixa em épocas de crise 

financeira, em que a liquidez do mercado é menor. 

 

Também podemos ver uma redução na mediana também, que cai de 8% do total dos 

ativos no período pré-crise para 7,4% no período de crise, tornando consistente com 

a ideia de que as empresas consomem mais caixa no período de crise, quando é mais 
custoso manter reservas 

 

Na sequência, temos a variável Q, que representa as oportunidades de investimento 

das empresas, medidas pelo logaritmo natural da proporção entre o valor contábil dos 

Ativos subtraído do valor contábil do Patrimônio Líquido e acrescido do valor de 

mercado do patrimônio da empresa (medido aqui pela capitalização de mercado), e o 
valor total dos ativos. 

 

Q, como já explicado na parte de metodologia, considera as posições no final do 

exercício anterior, e não do exercício corrente (como é o caso do item acima).  

 

Dos componentes desta variável, a capitalização de mercado foi extraída da 

Economatica, considerando todas as classes de ativos de uma empresa, e nos casos 

em que não foi possível obter esta informação, a mesma foi extraída da base de dados 

da Bloomberg e convertida para dólares norte-americanos conforme o câmbio do dia 

da cotação usada para considerar a capitalização.  

 

A extração da Bloomberg resultou em uma adição de 47 empresas que não tinham a 
informação disponível na Economatica.  
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Com exceção da capitalização de mercado, todas as outras informações são posições 

de balanço das empresas em 31/12.  

 
Não houve nenhuma observação em que a variável Q era igual a zero. Empresas que 

não tinham uma das informações necessárias disponíveis foram excluídas da base de 

dados. 

 

O que podemos verificar através das estatísticas descritivas é que a mediana reduz 

quase pela metade em períodos de crise, da mesma maneira que o valor máximo 

também cai de 4,8 para 4,3. Assim, a maior conclusão que deve ser extraída desta 

tabela é que as oportunidades de crescimento das empresas se reduzem em épocas 

de crise - o que faz sentido, considerando que são épocas de recessão, com contração 

do PIB. Dessa forma conseguimos ver claramente a redução em todos os pontos 

apontados. 
 

Além da informação acima, um grande aumento da curtose, mesmo depois da variável 

ser suavizada pelo logaritmo natural. Isso mostra que os valores estão muito mais 

dispersos neste período, o que estaria ligado à instabilidade deste período. Iremos ver 

um resultado similar na variável FLCX a seguir, o que apenas reforça a diferença do 

contexto que as empresas enfrentam neste período (em oposição ao período em que 
não há crise). 

 

Uma outra variável muito relevante é a que representa o fluxo de caixa esperado para 
as empresas no período, FLCX. Ela é medida atráves do EBITDA (Earnings Before 

Interests, Taxes, Deppreciation and Ammortization) acumulado nos últimos 12 meses 

como uma proporção do total de ativos.  

 
Como é comum na literatura, essa variável é usada como uma proxy do fluxo de caixa 

gerado pelas operações das empresas, pois considera o lucro operacional subtraído 

de depreciação e amortização (que não tem efeito caixa). 

 

A base para essa informação sempre é o balanço do dia 31/12 de um dado ano. 
Usando os últimos 12 meses, não o exercício corrente, eliminamos riscos de existir 
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empresas que utilizam períodos fiscais que não sejam de 01/01 até 31/12 (como é 

feito no Brasil).  

 
Além disso, seguindo o padrão deste trabalho, a informação foi extraída da 

Economatica. Nos casos em que não foi possível obter esta informação, a mesma foi 

extraída da Bloomberg e convertida para dólares norte-americanos conforme o 

câmbio do último dia útil daquele ano. 

 

A extração da Bloomberg, por sua vez, resultou em uma adição de 45 empresas que 

não tinham a informação disponível na Economatica, portanto não foram incluídas 

observações na base de dados que não tivessem essa informação disponível.  

 

Analisando a informação das tabelas 5, 6 e 7 temos algumas suposições interessantes 

que podem ser feitas: 
1) O mínimo de FLCX fica mais baixo em período de crise e a mediana também 

se reduz por 0,3p.p., o que indica que o período de crise é pior para o resultado 

das empresas, que não conseguem manter um resultado operacional tão alto; 

2) O desvio-padrão e curtose aumentam, o que mostra que os períodos de crise 

são mais instáveis, e a dispersão do resultado das empresas fica maior do que 

fora da crise (que deveria ser um período mais estável);  
3) Não está na tabela acima, mas o percentual de empresas com FLCX negativo 

aumenta no período de crise. Neste caso, o percentual de observações com 

FLCX negativo é de 20% do total da amostra, contra apenas 16% no período 

anterior à crise. Assim podemos corroborar a conclusão do item 1 acima, de 

que períodos de crise prejudicam o resultado das empresas. 

 

Seguindo com as variáveis analisadas, temos INVEST, que é medida pelo 

investimento em ativos fixos ou permanentes feitos durante o período de 12 meses 

antes do dia 31/12 de um dado ano, proporcionalizado sobre o total de Ativos da 

empresa. 

 

Como a informação foi extraída do demonstrativo de fluxos de caixa das empresas 
disponível na Economatica, naturalmente esta informação tem sinal negativo porque 

representa uma saída de caixa. Esse sinal foi eliminado, e a variável INVEST sempre 
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tem sinal positivo nas análises feitas. Quanto mais positivo o valor, maior o 

investimento comparado com o total de ativos das empresas.  

 
Do total das observações, 97 delas tiveram reportado um valor zero nas posições de 

compra de ativos. Estes valores não são considerados como relevantes para impactar 

os resultados da regressão, e as observações são mantidas para tirar conclusões 

sobre o comportamento das empresas. 

 

Esta é uma das variáveis mais importantes do estudo, que é o que se busca explicar 

na equação 02. É possível tirar algumas conclusões olhando as estatísticas 

descritivas, como por exemplo o fato de que vemos que a mediana do investimento 

reduziu em um nível de quase 1% sobre o total dos ativos no período de crise. 

 

Isso faz sentido se considerarmos que o período de crise deveria ser um de cautela, 
em que as empresas precisam avaliar melhor como investir seus recursos, que podem 

ser mais escassos do que em outros períodos.  

 

O que é importante, e será verificado nos testes, é como esse investimento está 

relacionado com as oportunidades de investimento e fluxo de caixa operacional 

(medido por FLCX). Podemos ter casos de uma empresa que manteve os 
investimentos iguais, porque na crise teve fluxos de caixa mais positivos.   

 

Além destas informações, temos também a variável DIV, que representa o 

endividamento de curto prazo das empresas, e pode ser considerado um substituto 

para o fluxo de caixa interno (gerado pela operação da empresa).  

 

Esta variável representa a posição de dívida de curto prazo que as empresas têm em 

31/12 de dado ano, como uma proporção do total de ativos. 

 

A dívida de curto prazo é o total do passivo com financiamento de curto prazo ou 

dívida de curto prazo, o que estiver disponível na Economatica para aquela empresa. 

Não houve nenhum caso de uma empresa ter informação nos dois campos, sempre 
foi um ou outro. 
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Do total das observações, 76 delas tiveram reportado um valor zero nas posições de 

dívida ou financiamento de curto prazo. Estes valores não são considerados como 

relevantes para impactar os resultados da regressão, e as observações são mantidas 
para tirar conclusões sobre o comportamento das empresas. 

 

Para também tirar conclusões sobre esta variável, o mais interessante é ver o aumento 

do endividamento das empresas no período de crise, com a mediana aumentando 2% 

quando comparado com o período de pré-crise.  

 

Isso faz sentido se considerarmos a redução no FLCX no mesmo período, pois sem 

fluxo de caixa as empresas precisam recorrer a fundos externos para financiar sua 

operação, o que faz um aumento do endividamento ser razoável.  

 

Isso também está em linha com o que foi mencionado na Metodologia, em que se 
comenta que esta variável pode ser uma substituta do caixa para as empresas. 

A variável TAM, por sua vez, representa o logaritmo natural do total dos ativos da 

empresa em um dado ano, e tem por objetivo definir o tamanho das empresas. O 

logaritmo é utilizado para suavizar os dados, e permitir a comparação entre empresas 

muito grandes e muito pequenas.  

 
Toda a informação foi extraída da Economatica, e não há nenhuma observação na 

base de dados em que essa variável seja 0, porque não pode existir empresa sem 

ativos, e não existe ݈݃ para zero. Assim, foram excluídos todos os casos em que 

não havia informação de Ativo disponíveis. 

 
Voltando a atenção para a informação das tabelas 5, 6 e 7, apesar de não termos 

nenhuma mudança significativa na média e na mediana, o que é interessante verificar 

é a dispersão dos valores, medida pelo desvio padrão. Considerando que a variável 

já está suavizada, esta medida é muito maior no período de crise, o que pode nos 

levar a entender que este é um cenário em que as empresas sofrem muitas alterações 

nos seus ativos.  

 

O aumento da mediana pode se dar por muitos fatores (para dar dois exemplos: 

aumento de contas a receber causado por inadimplência ou aumento de caixa para 
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criar reservas de fundos internos) e não é o objetivo deste trabalho afirmar porque isto 

ocorre, mas é uma constatação importante dos dados. 

 
Apenas para reforçar o que já foi comentado na Metodologia, para definir quais 

empresas têm ou não restrições financeiras, a separação será feita utilizando a 

mediana como base. Todas as que estiverem abaixo serão consideradas como tendo 

restrições, e acima como não tendo.  

 

A única variável dummy que temos na equação 01, PAYOUT tem apenas dois valores, 

0 se a empresa não pagou dividendos nos últimos 12 meses encerrados no dia 31/12 

de dado ano, e 1 caso tenha pago.  

 

A informação para calcula-la foi extraída do demonstrativo de fluxos de caixa das 

empresas utilizando a base de dados da Economatica.  
 

Apesar de ser sabido que as empresas podem remunerar seus acionistas através de 

recompra de ações também, na base de dados da Economatica não havia essa 

informação disponível para nenhuma das empresas analisadas. Assim, se seguiu a 

maior parte da literatura sobre restrições financeiras e se utilizou apenas o pagamento 

de dividendos como medida de remuneração aos acionistas. 
 

Do total das observações, 8 não tinham dados publicados na Economatica. Estes 

valores não são considerados como relevantes para impactar os resultados da 

regressão, e as observações em branco são mantidas com valor zero para tirar 

conclusões sobre o comportamento das empresas. 

 

Para este caso, da mesma maneira que temos com TAM, essa variável será utilizada 

também para classificar as empresas como tendo ou não restrições financeiras. Por 

isto, na tabela abaixo é possível ver a quantidade de empresas que realizaram ou não 

pagamento de dividendos. As que não realizaram pagamento terão esta variável como 

0, e serão consideradas como tendo restrições financeiras.   

 
Aqui, se considera a ação tomada durante o ano empresarial. Uma mesma empresa 

pode ter pago dividendos em um ano, e não ter pago no outro. Neste caso, ela entrará 
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na tabela nas colunas de pagamento e não pagamento, mas porque foram 

considerados anos distintos. Uma mesma empresa não aparece em colunas 

diferentes nem é contada mais de uma vez dentro do mesmo ano.  
 

Tabela 8 - Quantidade de empresas que realizaram pagamento ou não de 
dividendos em um ano específico 

Período Não pagaram dividendos Pagaram dividendos 

Pré-Crise 164 346 

Crise 198 329 

Período total  362 675 

Fonte: elaboração do Autor 

 

Com esta informação, já conseguimos ver quantas empresas seriam consideradas 

como tendo restrições financeiras por este fator (pela coluna de não-pagamento). 

Podemos ver que a quantidade de empresas com restrições financeiras aumentaria 

em períodos de crise, o que faz sentido considerando que são períodos de menor 

liquidez no mercado financeiro e também de piora nos resultados das empresas.  

 
Para finalizar, a última variável a ser discutida é IDADE. Como as duas anteriores, 

esta variável também é utilizada para definir se as empresas têm restrições financeiras 

ou não, sendo as mais novas (50% inferior) com restrições, e as mais velhas não 

tendo restrições. A informação do ano de fundação das empresas foi procurada na 

internet. 

 
Esta informação foi encontrada principalmente no site das empresas analisadas, mas 

em alguns casos também em perfis das empresas divulgados por portais como 
Bloomberg e Reuters. 

 

Em alguns casos não foi encontrada uma data exata de fundação, mas apenas a 
informação de que a empresa está no mercado “há mais de X anos”. Neste caso, o 

valor de X foi utilizado para chegar a uma data de fundação. Está claro que esse valor 

não é exato, mas como o objetivo é saber se a empresa tem muito tempo de mercado 

ou não, é uma aproximação válida e com margem de erro insignificante. 
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Do total das observações, não foi possível encontrar a informação para 30 empresas, 

o que totalizou 70 observações. Neste caso, esta variável foi substituída por 0 quando 

deveria ser usada em uma equação, e as empresas foram consideradas como sendo 
novas para fins de restrições financeiras.  

 

Pode se fazer essa suposição porque, se não for possível encontrar essa informação 

de tempo de operação da empresa, faz sentido pensar que a empresa é menor e de 

menos renome no mercado, o que notoriamente são fatores que apontam para 

restrições financeiras. Assim, faz sentido agrupar estas empresas como tendo 

restrições financeiras.  

 

Para mostrar a característica das empresas analisadas, na tabela 11 é possível ter 

uma ideia da idade das empresas analisadas, com a quantidade de observações por 

tempo de operação: 
 

Tabela 9 - Quantidade de observações por tempo de operação 

Período de operação Quantidade Observações 

Até 10 anos 179 

Entre 10 e 20 anos 142 

Entre 20 e 30 anos 55 

Mais de 30 anos 661 

Fonte: elaboração do Autor 

 

Analisando as informações acima, vemos que a mediana da amostra é de 48 anos e, 

pelo critério já apresentado, empresas abaixo deste valor serão classificadas como 
tendo restrições financeiras. O que é válido comentar é que existem poucas empresas 

relativamente novas.  

 

Hadlock e Pierce (2010), que utilizam uma base de 356 empresas extraídas do 

sistema norte-americano COMPUSTAT entre 1995 e 2004, encontraram para esta 
variável uma mediana de 9 anos.  
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Isto pode se dar porque os mercados financeiros de países emergentes não são tão 

acessíveis quanto em países desenvolvidos, e podemos verificar um efeito similar no 

trabalho de Arslan et al (2006), que analisou empresas da Turquia em um período de 
4 anos e encontrou uma mediana de 28,5 anos.     

 

Devido a esta característica dos mercados emergentes, que possibilita acesso ao 

mercado de capitais apenas para empresas mais maduras, existe grande chance de 

essa variável não trazer algum resultado relevante na hora de classificar as empresas 

como tendo restrições financeiras.  

 

A classificação por este critério deverá ser analisada em conjunto com os outros 

critérios para, apenas assim, tentar se fazer alguma inferência sobre o impacto das 

restrições financeiras. 

  
3.4. Classificação cruzada de empresas com restrições financeiras 

 

Considerando que serão usadas as variáveis TAM, IDADE e PAYOUT para definir se 

as empresas têm ou não restrições financeiras, um exercício válido é o que foi feito 

por Almeida et al. (2004) de listar as classificações cruzadas por critério. Com isto, 

não apenas é possível ver quantas observações teremos com cada critério, mas 
também ver se uma mesma empresa está tendo a mesma classificação para mais de 

um critério. 

 

Esta análise é feita na tabela 13 abaixo apenas para o período total, visto que o 

objetivo é apenas ilustrar como os critérios coincidem entre si.  
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Tabela 10 - Classificação cruzada de empresas com restrições financeiras (1) e sem 
restrições financeiras (2) para todos os critérios – consideradas a quantidade de 
observações para cada critério 

Critério Tamanho Payout ratio Idade 
 1) 2) 1) 2) 1) 2) 

Tamanho       
1) Com restrições 518 -     
2) Sem restrições - 519     

       
Payout ratio       

1) Com restrições 235 127 362 -   
2) Sem restrições 283 392 - 675   

       
Idade       

1) Com restrições 243 268 190 172 511 - 
2) Sem restrições 275 251 321 354 - 526 

Fonte: elaboração do Autor 

 

Apesar de a tabela ter objetivo ilustrativo, já é possível tirar algumas conclusões: 

1) Em geral as empresas estão divididas de maneira quase igual entre empresas 
restritas e não restritas. A única exceção para este caso é variável Payout 

Ratio, mas isso acontece porque esta variável tem uma quantidade menor de 

empresas com restrições financeiras; 

2)  A quantidade de empresas que não têm restrição financeira por causa de seu 
tamanho e também por causa do payout é muito alta, o que faz sentido ao 

pensar que empresas maiores pagam mais dividendos e têm melhores 

condições financeiras;  

3) Uma conclusão similar à do item acima pode ser extraída da combinação das 
empresas sem restrições por idade e payout, considerando que empresas mais 

estabelecidas têm condições melhores. 
 

Nesta seção foi possível ter uma visão geral das variáveis que serão utilizadas para 

realizar o que já foi definido na seção de metodologia, e com isso facilitar a 

interpretação dos resultados e conclusões obtidos na sequência. 

  
3.5. Divisão das variáveis conforme nível de caixa 

 

Outro ponto que é interessante, e que é verificado em Arslan et al., é o do valor médio 

de cada variável, considerando diferentes níveis de caixa. Isso é importante porque 
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as empresas podem manter reservas de caixa mais altas para não depender apenas 

do seu fluxo de caixa operacional ou de financiamento externo. 

 
As reservas de caixa são um ponto relevante principalmente para empresas com 

restrições financeiras, que podem ter dificuldades em levantar fundos externos. Assim, 

analisar o nível de caixa em conjunto com os outros critérios de restrições financeiras 

pode ser de grande valia.  

 

Para entender a relação entre as outras variáveis e o nível de caixa das empresas, na 

tabela abaixo é possível ver o valor da média, mediana (em itálico) e desvio padrão 

(entre parênteses) de cada variável, separados de acordo com os quartis do nível de 

caixa. 

 

Tabela 11 - Média, mediana (em itálico) e desvio padrão (entre parênteses) de cada 
variável conforme os quartis de caixa 

 
Fonte: elaboração do Autor  

 

Variável 1º Quartil 2º Quartil 3º Quartil 4º Quartil 1º Quartil 2º Quartil 3º Quartil 4º Quartil
LIQ 0,015 0,055 0,108 0,248 0,008 0,049 0,106 0,252

0,013 0,054 0,108 0,211 0,007 0,048 0,105 0,222
(0,012) (0,013) (0,018) (0,12) (0,008) (0,015) (0,018) (0,116)

INVEST 0,045 0,062 0,055 0,070 0,036 0,047 0,057 0,052
0,024 0,054 0,045 0,056 0,013 0,037 0,042 0,04
(0,06) (0,053) (0,052) (0,066) (0,057) (0,046) (0,058) (0,051)

FLCX 0,082 0,099 0,105 0,113 0,057 0,093 0,119 0,153
0,074 0,085 0,096 0,101 0,061 0,083 0,100 0,106
(0,147) (0,086) (0,087) (0,145) (0,199) (0,168) (0,139) (0,260)

DIV 0,137 0,108 0,095 0,092 0,174 0,128 0,109 0,103
0,106 0,072 0,073 0,074 0,138 0,096 0,086 0,086
(0,130) (0,123) (0,088) (0,086) (0,162) (0,134) (0,107) (0,106)

Q 0,374 0,628 0,549 0,782 0,199 0,035 0,134 0,277
0,058 0,164 0,147 0,208 0,041 -0,013 0,065 0,188
(1,073) (1,333) (1,225) (1,366) (0,710) (0,404) (0,404) (0,471)

TAM 12,844 13,75 13,945 13,748 12,704 13,961 14,181 13,802
12,936 13,597 13,993 13,916 12,925 14,184 14,214 13,964
(1,593) (1,926) (1,685) (1,552) (1,639) (1,833) (1,609) (1,915)

IDADE 3,179 3,473 3,509 3,523 3,193 3,371 3,786 3,563
3,871 3,784 3,932 3,912 3,829 3,651 4,060 3,989
(1,568) (1,174) (1,194) (1,032) (1,495) (1,220) (0,988) (1,089)

CrisePré-Crise
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Considerando estas informações, podemos chegar às seguintes conclusões 

relevantes para o trabalho: 

1) Empresas com reservas maiores de caixa tentem a ter um FLCX maior, 
principalmente em períodos de crise. Isso pode indicar um resultado esperado 

da equação 01, que vai verificar, entre outras variáveis, qual o efeito do fluxo 

de caixa operacional sobre as reservas de caixa; 

2) Empresas com maiores reservas de caixa também fazem têm investimentos 

maiores. Os investimentos maiores acabam concentrados no 3º quartil, no 

período de crise ou não. Isso pode indicar que as reservas de caixa permitem 

mais investimentos (a ser verificado na equação 01), e ao mesmo tempo mostra 

que a relação caixa-investimentos não é diretamente proporcional, ao menos 

depois de um certo nível;  

3) O endividamento das empresas aumenta no período de crise, como já 

constatado, e reduz conforme as reservas de caixa aumentam. Isso indica que 
o aumento de caixa não é acompanhado de um aumento da dívida, o que faz 

sentido com o resultado esperado da equação 01, que considera que a dívida 

de curto prazo pode ser um bom substituto de caixa; 

4) Não há nenhuma diferença significativa entre as variáveis IDADE e TAM no 

período de crise ou não. O que é válido constatar é que as maiores empresas 

estão no 3º quartil de caixa para ambos os casos. Isso indica que depois de 
certo nível de tamanho as empresas não mantêm níveis de caixa tão elevados. 

Isso pode ser analisado em conjunto com a ideia de que empresas maiores não 

têm restrições financeiras, e por isso não veem valor em (ou necessidade de) 

manter reservas de caixa elevadas.  

 

Como reservas de caixa mais altas podem reduzir a necessidade de captação, este 

fator pode ser um indicador de que a empresa não tem restrições financeiras. Assim, 

além dos critérios já explicados, também se utilizará o nível de caixa das empresas 

como um jeito de separar empresas com restrições financeiras. 

 

Seguindo com a separação binária feita para as outras variáveis, todas as empresas 

que tiverem LIQ abaixo da mediana serão consideradas como tendo restrições 
financeiras.  
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4. RESULTADOS 

 
Nesta seção iremos analisar os resultados encontrados após aplicação das equações 

01 e 02 sobre os dados mencionados na parte de base de dados. Primeiro, será 

verificado o resultado da equação 01, que busca explicar o nível de caixa e aplicações 

financeiras da empresa, no total e em períodos de crise (ou não).  
 

Depois de comentada a análise dos resultados mencionados acima, serão analisados 

os resultados da equação 2, que busca explicar o investimento das empresas como 

uma função do fluxo de caixa operacional (representado pela variável FLCX) e das 

oportunidades de crescimento (representado pela variável Q). Além de explicados 
estes resultados, eles serão analisados em conjunto com os resultados da equação 

1, para buscar um contexto para as políticas de caixa das empresas. 

 

Ao final, os resultados gerais serão comparados com a literatura existente sobre o 

tema (já mencionada na parte de revisão de literatura), para verificar se existe alguma 

conclusão específica para a base de dados analisada, ou se existe alguma diferença 

específica.  

  
4.1. Sensibilidade das reservas de caixa (equação 01) 

 
Na tabela 12, podemos ver os resultados obtidos da aplicação da equação 01, para o 
total da amostra em todos os períodos. Foram omitidos os coeficientes das dummies 

setoriais e anuais, pois estes foram apenas incluídos para ajustar o resultado a estes 

efeitos, que poderiam afetar os resultados se não explicitados na regressão.  

 

Nesta tabela, bem como em todas as seguintes, podemos ver os coeficientes 

encontrados para todas as variáveis explicativas. 
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Tabela 12 - Resultados da regressão descrita na equação 01 para o total da amostra 

 
Fonte: elaboração do autor, utilizando o software R para realizar os cálculos 

necessários.  

 
Primeiramente, podemos verificar que para a amostra total (sem separação por 

períodos de crise), a variável INVEST tem coeficiente negativo e significativo a um 

nível de 99%. Isso significa que as empresas consomem caixa para realizar 

investimentos.  

 

Isto faz sentido, mas mostra também que as empresas aparentemente não têm 
preocupação em manter reservas de caixa para garantir investimentos futuros. O 

contrário pode ser visto na variável payout. Empresas que pagam dividendos mantem 

aproximadamente 2% de suas reservas de caixa para realizar estes pagamentos.  

 

Outro ponto relevante é que as variáveis FLCX, DIV e DIV² têm os sinais esperados, 

mas não são estatisticamente significativas. Isso demonstra que as empresas 
dependem de seu fluxo de caixa operacional e de endividamento de curto prazo para 

manter suas reservas de caixa, mas isto não é um fator claramente determinante nesta 

decisão. Da mesma maneira, não parece haver uma preocupação com o aumento do 

nível de endividamento (que aumenta a possibilidade de não-cumprimento destas 

obrigações).  

 

Analisando agora o período pré-crise, que deveria ser uma época em que as 

empresas não precisam se preocupar com escassez de fundos externos, temos 

algumas mudanças: primeiro, o coeficiente de INVEST fica muito mais negativo, 

mostrando que as empresas consomem ainda mais caixa para realizar investimentos 

neste período, mas DIV também aumenta e fica estatisticamente significativa a um 
nível de 10%.  

Variáveis explicativas Constante EBITDA Q INVEST DIVCP DIVCP² IDADE TAM PAYOUT
0,1251 0,0149 -0,0013 -0,1240 -0,0629 0,0068 -0,0036 -0,0029 0,0208

(2,1342)* (0,6538) (-0,3090) (-2,0884)** (-1,0674) (0,0865) (-0,7802) (-0,8925) (3,2161)***

0,1108 -0,0748 -0,0037 -0,2128 -0,1453 -0,1234 -0,0017 -0,0018 0,0115
(1,9275)* (-1,8655)* (-0,9984) (-2,1793)** (-1,9046)* (-1,2433) (-0,3583) (-0,5324) (1,5894)

0,1447 0,0627 -0,0186 -0,1881 -0,0508 0,0584 0,0021 -0,0073 0,0261
(2,2218)** (2,2432)** (-1,7342)* (-2,5031)** (-0,5341) (0,4436) (0,3779) (-1,8677)* (2,8240)***

Período total

Período Pré-Crise

Período de Crise

Tabela resumo sobre o resultado da regressão definida na equação 01 para o total da amostra, com variável dependente LIQ. A significância 
estatística de cada variável explicativa é colocada junto da estatística t considerando a seguinte legenda: (***) significativa a um nível de confiança 

de 99%; (**) para um nível de 95%; e (*) para um nível de 90%, com dummies anuais e de setor. 
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Houve um aumento significativo no valor absoluto de DIV, o que mostra que 14% das 

reservas de caixa das empresas estaria sendo substituída por dívida, enquanto 21% 
do caixa é consumido para realizar investimentos (contra apenas 12% do período 

total). 

 

Isso significa que neste período a dívida de curto prazo é um substituto efetivo para o 

caixa das empresas, o que está em linha com o que se esperava desta variável. As 

variáveis FLCX (agora estatisticamente significativa) e DIV² têm seus sinais invertidos, 

mostrando que neste período para o total da amostra não haveria uma preocupação 

de utilizar fundos internos para garantir o caixa, e nem com um aumento do 

endividamento de curto prazo.  

 

A variável PAYOUT continua com sinal positivo, mas para de ser estatisticamente 
significativa, o que reforça a ideia de que não há necessidade de guardar caixa neste 

período.  

 

Tanto no período total quanto no de pré-crise, a variável Q tem coeficiente negativo, 

e não é estatisticamente significativa. Podemos analisar isto da mesma maneira que 

foi feita para as variáveis dos dois parágrafos acima: não há nenhuma preocupação 
das empresas em guardar reservas de caixa para aproveitar suas oportunidades de 

crescimento.  

 

Voltando agora a análise para o período de crise, como era esperado, podemos ver 

uma variável FLCX positiva, o que mostra que neste período as empresas dependem 

mais de seu fluxo de caixa operacional para estabelecer suas reservas de caixa. Isso 

ocorre pois, em períodos de crise, fundos internos são mais valiosos para as 

empresas, que podem ter dificuldades em captar no mercado. 

 

A variável PAYOUT volta a ser estatisticamente significativa, e com um coeficiente 

mais positivo do que no período total, com empresas que pagam dividendos mantendo 

uma reserva de caixa aproximadamente 2,6% maior do que as que não pagam. Isso 
faz sentido se pensarmos que a remuneração ao acionista é um tema relevante para 
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o valor de mercado da empresa, e as empresas se preocupam em manter reservas 

para garantir estes pagamentos. 

 
A variável INVEST também muda, mostrando que as empresas consumiram menos 

caixa para realizar investimentos (de 21% no período pré-crise para 18% no período 

de crise), o que também faz sentido considerando que as reservas de caixa das 

empresas ficam mais restritas no período de crise (dependendo mais de fundos 

internos do que de externos).  

 

A variável TAM, por sua vez, passa a ser estatisticamente significativa, o que mostra 

que empresas maiores estariam guardando menos caixa do que as menores. Isso faz 

sentido com a literatura de restrições financeiras, pois estas empresas teriam menos 

dificuldades em captar recursos no mercado. 

 
A variável Q fica mais negativa, e agora estatisticamente significativa a um nível de 

confiança de 10%, o que pode ser analisado como a variável INVEST – as empresas 

com mais oportunidades de crescimento estão deixando reservas de caixa menores, 

não parece haver nenhuma preocupação em garantir reservas de caixa para 

aproveitar estas oportunidades.  

 
Agora que foram discutidos os resultados da amostra total de empresas, serão 

verificados os resultados conforme a separação entre empresas com ou sem 

restrições financeiras. Neste caso, como já explicado, foram utilizados os critérios de 
caixa, idade, tamanho e payout para dividir as empresas.  

 

Os resultados para as regressões em cada caso podem ser encontrados na tabela 

abaixo: 
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Tabela 13 - Resultados da regressão descrita na equação 01 para a amostra 
dividindo as empresas de acordo com os critérios de restrições financeiras 

 
Fonte: elaboração do autor, utilizando o software R para realizar os cálculos 

necessários.  

 

Antes de mais nada, deve-se apontar que não há coeficiente para a variável PAYOUT 
quando segregamos as empresas como restritas e não restritas por este fator. Isto 

Variáveis explicativas Constante FLCX Q INVEST DIV DIV² IDADE TAM PAYOUT
Critério Caixa

0,5051 0,0058 -0,0072 -0,2790 -0,0440 0,0800 -0,0131 -0,0154 0,0076
(6,2222)*** (0,1583) (-1,2215) (-3,2006)*** (-0,4373) (0,6613) (-1,8167)* (-3,5438)*** (0,641)

0,3881 -0,1612 -0,0085 -0,2905 -0,2605 0,0925 -0,0053 -0,0114 0,0083
(4,7516)*** (-3,9360)*** (-1,8036)* (-4,0702)*** (-1,6699)* (0,2605) (-0,7057) (-2,6811)*** (0,6627)

0,4140 0,0732 0,0097 -0,2202 0,0607 -0,0984 -0,0082 -0,0227 -0,0010
(6,0499)*** (1,6261) (0,5731) (-2,2499)** -0,4539 (-0,5785) (-0,9243) (-4,4623)*** (-0,0684)

-0,0481 -0,0003 0,0005 0,0327 -0,0151 0,0158 0,0000 0,0037 0,0101
(-3,8389)*** (-0,0591) (0,4076) (1,8236)* (-0,8681) (0,6014) (-0,0071) (4,6206)*** (4,4232)***

-0,0435 0,0052 0,0013 0,0586 -0,0143 0,0416 0,0002 0,0035 0,0102
(-2,6968)*** (0,3970) (0,9740) (2,2511)** (-0,5547) (1,0864) (0,2118) (3,0518)*** (3,0621)***

-0,0257 -0,0016 -0,0064 -0,0021 -0,0176 0,0069 0,0003 0,0030 0,0135
(1,8027)* (-0,2625) (-2,8052)*** (-0,0862) (-0,8451) (0,2417) (0,3063) (3,3657)*** (4,6263)***

Critério Payout

0,2332 -0,0089 -0,0068 -0,2087 -0,2247 0,5331 -0,0045 -0,0076 -
(3,0366)** (-0,4170) (-1,7379)* (-3,3073)*** (-1,9557)* (1,6383) (-0,7459) (-2,1661)** -

0,2290 -0,0830 -0,0090 -0,4684 -0,0958 -0,3057 -0,0003 -0,0078 -
(3,1818)** (-1,9954)* (-2,2437)** (-4,4453)*** (-0,6055) (-0,6560) (-0,0421) (-2,0464)** -

0,2783 -0,0044 0,0186 -0,2091 0,0094 0,0825 -0,0015 -0,0144 -
(3,2399)*** (-0,1996) -1,299 (-2,0179)** (0,0639) (0,1929) (-0,1897) (-2,9867)** -

0,0038 0,0644 0,0106 -0,0032 -0,0774 0,0325 -0,0025 0,0010 -
(0,0479) (1,4894) (0,9530) (-0,0298) (-0,8474) (0,2738) (-0,5545) (0,1757) -
0,0611 -0,0826 0,0067 0,1743 -0,0819 -0,1359 -0,0075 0,0056 -

(0,5865) (-1,2338) (0,8343) (2,3456)** (-0,8473) (-1,0599) (-1,3602) (0,9101) -
0,1049 0,1234 -0,0295 -0,0609 -0,0271 0,0834 0,0013 -0,0038 -

(1,0911) (2,3572)** (-1,6055) (-0,5371) (-0,2015) (0,4782) (0,2446) (-0,5608) -
Critério Idade

0,2466 -0,0112 -0,0067 -0,1374 -0,0904 0,0541 -0,0294 -0,0004 0,0283
(2,0338)* (-0,5342) (-1,8463)* (-2,4964)** (-1,2396) (0,5687) (-1,3007) (-0,1084) (3,1361)***
0,3774 -0,0909 -0,0080 -0,1722 -0,1104 -0,1627 -0,0395 -0,0027 0,0277

(2,4644)* (-2,3776)* (-1,9676)* (-2,3810)** (-1,1900) (-1,4613) (-1,5788) (-0,5868) (2,6561)***
0,3285 0,0330 -0,0305 -0,0863 -0,1058 0,1540 -0,0443 -0,0015 0,0245

(2,2202)* (1,3954) (-2,5921)** (-1,2415) (-0,8791) (0,9961) (-1,7276)* (-0,2998) (2,0668)**

0,1103 0,0519 0,0048 -0,1327 -0,0175 -0,1028 -0,0016 -0,0047 0,0119
(1,5950) (1,1444) (0,6879) (-1,5932) (-0,1936) (-0,7609) (-0,2250) (-1,0067) (1,3131)
0,0411 -0,0942 -0,0001 -0,2433 -0,1333 -0,2808 0,0048 -0,0006 -0,0020

(0,6000) (-0,8742) (-0,0106) (-1,8407)* (-0,8655) (-0,7927) (0,6341) (-0,1130) (-0,2081)
0,2500 0,0999 0,0038 -0,3120 0,0134 -0,0716 0,0047 -0,0128 0,0143

(3,1799)*** (1,9885)** (0,1798) (-2,5570)** (0,1137) (-0,4362) (0,4901) (-2,2514)** (1,0813)
Critério Tamanho

-0,0486 0,0075 0,0217 -0,0454 0,1341 -0,3819 -0,0057 0,0050 0,0107
(-0,5839) (0,3072) (2,1692)** (-0,7228) (1,8474)* (-3,2670)*** (-1,0533) (0,9223) (1,4801)
0,0929 0,0486 0,0169 -0,0154 -0,0335 -0,2844 -0,0085 -0,0060 -0,0058

(1,0148) (0,6805) (1,4818) (-0,2440) (-0,2628) (-0,9707) (-1,6703)* (-1,0358) (-0,5851)
0,0093 0,0081 0,0047 -0,2911 0,3103 -0,5495 0,0008 0,0026 0,0270

(0,0988) (0,3559) (0,3832) (-3,2387)*** (3,5683)*** (-4,0980)*** (0,1299) (0,4255) (3,0191)***

0,3317 0,0097 -0,0028 -0,3017 -0,0904 0,0806 -0,0044 -0,0162 0,0248
(2,7839)** (0,3947) (-0,4169) (-3,9786)*** (-1,0322) (0,7439) (-0,7933) (-1,9412) (2,4848)**

0,2011 -0,1113 -0,0068 -0,4943 -0,0916 -0,1581 -0,0031 -0,0047 0,0199
(1,7906)* (-2,6835)*** (-1,3311) (-4,1006)*** (-0,9425) (-1,4544) (-0,4985) (-0,6008) (1,6133)
0,3547 0,0834 -0,0336 -0,1770 -0,2185 0,2963 0,0063 -0,0213 0,0219

(2,7080)** (2,4545)** (-2,1438)** (-2,0680)** (-1,3982) (1,5041) (0,9165) (-2,2922)** (1,5668)

Tabela resumo sobre o resultado da regressão definida na equação 01 para o total da amostra dividida de acordo com os critérios utilizados para identificar 
restrições financeiras, com variável dependente LIQ. A significância estatística de cada variável explicativa é colocada junto da estatística t considerando a 

seguinte legenda: (***) significativa a um nível de confiança de 99%; (**) para um nível de 95%; e (*) para um nível de 90%, com dummies anuais e de setor. 

Período Pré-Crise

Sem restrições financeiras

Período total

Período Pré-Crise

Período de Crise

Com restrições financeiras

Período total

Período Pré-Crise

Período de Crise

Sem restrições financeiras

Período total

Período Pré-Crise

Período de Crise

Com restrições financeiras

Período total

Período Pré-Crise

Período de Crise

Sem restrições financeiras

Período total

Período Pré-Crise

Período de Crise

Com restrições financeiras

Período total

Período Pré-Crise

Período de Crise

Sem restrições financeiras

Período total

Período de Crise

Com restrições financeiras

Período total

Período Pré-Crise

Período de Crise
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acontece porque esta variável teve que ser eliminada da amostra por tomar o valor de 

0 ou 1 (conforme não pagamento ou pagamento de dividendos, respectivamente). Se 

ela fosse incluída, haveria colinearidade perfeita na amostra, visto que para as 
empresas com (sem) restrições de acordo com este fator esta variável seria um vetor 

de zeros (uns). 

 

Esses critérios são meras suposições, com base na literatura preponderante, e não 

se busca confirmar se um é mais correto que o outro. Pelo contrário, o objetivo é 

analisar os resultados de uma maneira mais geral: se espera que os diversos critérios 

tragam resultados similares, para comprovar o comportamento de empresas com ou 

sem restrições financeiras. 

 

Considerando tudo que vai ser exposto na sequência, uma das conclusões mais 

relevantes é o que já foi constatado sobre a variável FLCX: esta variável é muito mais 
positiva em períodos de crise, e esse efeito pode ser constatado na maior parte das 

empresas classificadas como tendo restrições financeiras.  

 

Com exceção da classificação por restrição que considera o nível de caixa das 

empresas, vemos um aumento significativo. Com o menor coeficiente sendo o das 

empresas classificadas como restritas pelo fator de tamanho (8,34% do fluxo de caixa 
operacional contribuindo para o caixa), e o maior sendo o das empresas com 

restrições financeiras pelo critério de payout (com um coeficiente que equivale a 

12,34% do EBITDA sendo direcionado para as reservas de caixa).  

 

Estes coeficientes são inclusive maiores do que o verificado na amostra total, o que 

mostra que empresas com restrições financeiras realmente dependem mais de fundos 

internos (principalmente em períodos de crise) do que as empresas que não têm 

restrições.  

 

Podemos ver que no período pré-crise, este coeficiente é majoritariamente negativo, 

e mais significativa para empresas sem restrições financeiras, o que corrobora o que 

já foi dito na análise da amostra total e também o que está no parágrafo acima.  
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Também vemos que a variável INVEST segue tendo um coeficiente negativo, e 

estatisticamente significativa principalmente para empresas sem restrições 

financeiras. Isto pode significar que as empresas seguem consumindo caixa para 
realizar investimentos, e corrobora também a ideia de que empresas sem restrições 

financeiras tem mais disponibilidade de fundos para realizar os investimentos 

desejados. De maneira geral, também temos uma redução deste gasto de caixa em 

períodos de crise, quando os fundos seriam mais escassos.  

 

As variáveis DIV e DIV² não são estatisticamente significativas na maior parte dos 

casos, mas em geral têm os sinais esperados. Podemos ver que DIV é significativa 

principalmente para empresas sem restrições financeiras, que teriam mais facilidade 

em substituir caixa por dívida, e em períodos pré-crise. Isso corrobora o que vimos na 

análise da amostra total, e pode ser visto claramente nas empresas classificadas 

como não tendo restrições financeiras pelo critério de caixa (26% da dívida usada para 
substituir caixa). 

 

Para citar um exemplo em que o resultado não foi o esperado, se pode utilizar o caso 

das empresas sem restrições financeiras pelo critério de tamanho, em que o sinal 

destas variáveis é o contrário do que esperado no período total e de crise. Neste caso 

específico, no entanto, podemos ver que houve um aumento significativo do 
coeficiente da variável INVEST, o que pode levar a crer que a dívida foi utilizada para 

aumentar o caixa, que por sua vez precisou ser consumido por investimentos. Isso 

parece ser um efeito pontual desta amostra específica, mas é compreensível quando 

levamos em consideração INVEST e DIV.  

 

Outro caso válido de comentar é o da variável IDADE, que não é estatisticamente 

significativa em quase nenhum dos casos, mas isso apenas corrobora o que já foi 

apontado na seção de base de dados: as empresas analisadas têm em média um 

tempo de operação mais prolongado (inclusive quando comparado com outros 

estudos), e talvez este critério não seja um bom medidor de empresas com restrições 

financeiras.  

 
O tamanho das empresas, diferentemente dos casos mencionados acima, tem o sinal 

negativo esperado e é s em vários casos, principalmente durante o período de crise. 
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Isso pode mostrar que empresas maiores consomem mais caixa neste período – 

considerando a literatura sobre o tema, isso aconteceria porque estas empresas 

seriam mais relevantes no mercado e não tenham tanta dificuldade em levantar fundos 
externos. Vemos isso principalmente nos casos de empresas restritas pelo critério de 

idade, tamanho e caixa (além do resultado de todas as empresas, já comentado).  

 

Por fim, a variável PAYOUT também reforça o que já foi dito na análise do total das 

empresas: pagadoras de dividendos acabam guardando mais caixa, principalmente 

em períodos de crise.  

 

Podemos ver isso ao analisar o total do período de crise, bem como as empresas com 

restrições financeiras pelo critério de caixa (coeficiente de PAYOUT aumenta de 

0,0102 para 0,0135 em período de crise) e pelo critério de tamanho (aumento de 

2,48% nas reservas de caixa para empresas que pagam dividendos, considerando o 
período total).  

 

Para empresas sem restrições financeiras, vemos que essa variável é positiva e 

significativa para os casos de empresas classificadas pelo critério de tamanho (neste 

caso com significância apenas no período de crise) e idade (significância em todos os 

períodos).  
 

Considerando tudo que foi exposto nessa seção, as principais conclusões que se tira 

da análise da equação 01 são: 

1) Que o fluxo de caixa operacional das empresas é muito mais relevante para 

o estoque de caixa no período de crise, o que está em linha com a literatura;  

2) Que as empresas consomem caixa para fazer investimentos. Isto não está em 

linha com a literatura, que diz que as empresas deveriam guardar caixa para 

fazer investimentos, mas faz sentido considerando que os dispêndios 

reduzem no período de crise e que neste período a dívida de curto prazo 

aumenta (como mostrado na seção de análise da base dados). Assim, o 

aumento da dívida pode justificar a possibilidade de os investimentos 

representarem uma redução de caixa; 
3) Que as empresas pagadoras de dividendos têm reservas de caixa maiores, o 

que também está em linha com a literatura.   
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4.2. Sensibilidade dos investimentos (equação 02) 

 
Agora que foi analisada a sensibilidade do caixa a diversos fatores, será analisada a 

sensibilidade dos investimentos ao fluxo de caixa operacional das empresas. Com 

isso, busca-se verificar se as empresas se privaram de investimentos porque não 

conseguiam levantar fundos para tanto.  

 

Analisando a sensibilidade de INVEST às variáveis FLCX e Q, veremos se as 

empresas conseguem aproveitar as oportunidades de investimento à sua disposição, 

e se para fazê-lo dependem de fundos internos ou não.  

 

Na tabela 14 podemos ver os resultados dos testes realizados.  Considerando os 

resultados do período total, o que podemos ver que o FLCX é estatisticamente 
significativa apenas para o período de pré-crise. 

 

Neste período, podemos dizer que os investimentos são realizados usando fundos 

internos, e que aproximadamente 5% dos fundos internos são utilizados para tanto. 

Isso é relevante se pensarmos que esses fundos internos podem ser mais relevantes 

para as empresas nos períodos de crise, onde o cenário de redução do resultado 
operacional e aumento de endividamento pode forçar as empresas a se utilizar destes 

fundos para pagar suas despesas correntes ao invés de investir.  

 

Além disso, podemos ver que isso se repete para praticamente todos os casos de 

empresas sem restrições financeiras, com esta variável sendo positiva e 

estatisticamente significativa para os casos de empresas sem restrições conforme o 

critério de payout e idade (sempre com coeficientes próximos do visto no total da 

amostra). 

 

Para as empresas consideradas como tendo restrições por motivos de caixa, esta 

variável é positiva e significativa para os períodos de crise e de pré-crise, o que 

significa que as empresas realizam mais investimentos quando têm um fluxo de caixa 
mais positivo. No entanto, vemos que isso é muito mais positivo no período pré-crise 
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(quando 6% do EBITDA é direcionado para investimentos, contra apenas 2% no 

período de crise).  

 
Isso faz sentido se considerarmos que esse critério separou as empresas com 

menores reservas de caixa. Com pouca reserva, estas empresas com certeza têm 

maior necessidade de fundos e, por isto, dependem mais dos fundos internos para 

realizar investimentos. 

 

Tabela 14 - Resultados da regressão descrita na equação 02

 

Fonte: elaboração do Autor, utilizando o software R para realizar os cálculos 

necessários  
 

Variáveis explicativas Constante FLCX Q Constante FLCX Q
Critério Tamanho

0,1060 0,0096 -0,0018
(5,6865)*** (1,0389) (-0,9394) 0,0870 -0,0098 0,0192

(3,1192)*** (-0,3176) (2,1467)**
0,0888 0,0521 -0,0030

(5,2683)*** (2,1869)** (-1,4046) 0,0818 -0,0555 0,0233
(2,6414)*** (-0,7877) (2,0622)**0,0964 -0,0015 0,0023

(3,7702)*** (-0,1950) (0,4881) 0,0501 -0,0067 0,0146
Critério Caixa (3,2443)*** (-0,3869) (1,8645)

0,1272 -0,0101 -0,0017 0,1016 0,0073 -0,0002
(7,0071)*** (-0,8483) (-0,5801) (3,7443)*** (0,7535) (-0,0708)

0,1088 0,0258 -0,0027 0,0848 0,0537 -0,0011
(5,2081)*** (0,7381) (-1,0299) (4,8225)*** (2,1496)** (-0,3387)

0,0779 -0,0253 0,0166 0,1412 0,0035 -0,0022
(2,0829)** (-2,3739)** (2,2712)** (3,532)*** (0,4053) (-0,4225)

Critério Idade
0,0717 0,0214 -0,0012

(3,2329)*** (1,5283) (-0,4170) 0,1332 0,0101 -0,0020
(5,7798)*** (0,9747) (-1,0062)

0,0453 0,0604 -0,0042
(1,4195) (1,9732)** (-1,4016) 0,0855 0,0519 -0,0028

(4,8739)*** (2,074)** (-1,2468)
0,1121 0,0251 0,0006

(3,3940)*** (1,8800)* (0,1181) 0,1180 0,0010 -0,0062
Critério Payout (2,6567)*** (0,1006) (-1,1412)

0,0886 0,0028 -0,0004 0,0793 0,0120 -0,0008
(4,3017)*** (0,2120) (-0,1908) (3,0268)*** (0,6782) (0,2316)

0,0719 0,0607 -0,0027 0,0681 0,0913 -0,0025
(4,2944)*** (1,8738)* (-1,2013) (3,2564)*** (1,6176) (-0,6769)

0,0978 -0,0173 0,0111 0,0712 -0,0103 0,0154
(2,8869)*** (-1,7295)* (1,6348) (4,3555)*** (-0,8378) (2,0171)**

0,1462 0,0125 -0,0046
(7,1436)*** (0,9558) (-0,8058)

0,1703 0,0665 -0,0028
(5,5635)*** (1,6333) (-0,4849)

0,0659 0,0041 -0,0112
(2,9275)*** (0,3266) (-1,7798)*

Todas as empresas

Tabela resumo sobre o resultado da regressão definida na equação 02, com variável dependente INVEST. A significância estatística de 
cada variável explicativa é colocada junto da estatística t considerando a seguinte legenda: (***) significância a um nível de confiança de 

99%; (**) para um nível de 95%; e (*) para um nível de 90%, com dummies anuais e de setor. A regressão é feita para todas as empresas, e 
para empresas separadas como com e sem restrições financeiras (grupo de empresas sublinhado), e para períodos de crise, pré-crise e 

total da amostra.   

Período de Crise

Com restrições financeiras

Período total

Com restrições financeiras

Período total

Período Pré-Crise

Período de Crise

Sem restrições financeiras

Período total

Período total

Período Pré-Crise

Período de Crise

Sem restrições financeiras

Período total

Período Pré-Crise

Período de Crise

Período Pré-Crise

Período de Crise

Sem restrições financeiras

Período total

Período Pré-Crise

Período de Crise

Com restrições financeiras

Período total

Período Pré-Crise

Período de Crise

Sem restrições financeiras

Período total

Período Pré-Crise

Período de Crise

Período Pré-Crise

Período de Crise

Com restrições financeiras

Período total

Período Pré-Crise
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Em primeiro lugar, vemos que a variável Q, que nesta equação deveria ter um sinal 

positivo, pois investimentos deveriam ter uma relação direta com as oportunidades de 

investimento, acaba não sendo estatisticamente significativa na maior parte dos 
casos.   

 

Ela é estatisticamente significativa em casos de empresas sem restrições financeiras, 

que poderiam aproveitar mais facilmente suas oportunidades de investimento. A única 

exceção para este caso são as empresas classificadas como restritas pelo critério de 

idade em períodos de crise, mas como já foi comentado este critério não parece ser 

relevante para separação de empresas com restrições financeiras da amostra total 

devido às características das empresas selecionadas.  

 

Considerando esta informação em conjunto com os resultados demonstrados na 

tabela 02, o que podemos concluir é que não há nenhuma evidência relevante de que 
os investimentos da empresa são restritos ao fluxo de caixa operacional em períodos 

de crise, como era esperado. 

 

Apesar disso, um ponto relevante é que, fora dos períodos de crise, existe uma 

correlação positiva entre investimentos e fluxo de caixa interno. Se considerarmos que 
o período de crise é uma exceção (e que a regra seria um período sem stress 

financeiro significativo), faz sentido chegar à conclusão de que, via de regra, as 

empresas utilizam seus fundos internos para financiar seus investimentos. 

 

Isso pode significar que, quando os fundos internos estão disponíveis, eles são 

utilizados para evitar endividamento adicional. Ao contrário do que se esperaria, no 

entanto, não há nenhuma evidência que mostre que isso se exacerba em períodos de 

crise (quando as empresas deveriam ficar mais dependentes de fundos internos). 

 

Esse resultado observado pode acontecer por diversos fatores, um bom exemplo dado 

é o que já foi comentado: as empresas direcionam estes fundos para outros lugares, 

que não o investimento em ativo fixo.  
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Uma das dificuldades de fazer este estudo com informações de balanço divulgadas 

pelas empresas é o fato de que apenas vemos os investimentos realizados, e não os 

que foram realizados e os que não foram realizados.  
 

É possível ver que os investimentos reduziram no período de crise, pela informação 

já levantada na base de dados, mas apenas com isso não conseguimos ver o potencial 

de investimentos não realizados. Para entender melhor este assunto, uma sugestão 

seria a de fazer um estudo como os realizados por Campello, Graham e Harvey (2010) 

e Campello, Giambello, Graham e Harvey (2010), que utilizam pesquisas com 

executivos para chegar às suas conclusões. 

 

Apesar das dificuldades metodológicas em utilizar pesquisas como fonte de 

informação, falar com os tomadores de decisões poderia ajudar a compreender a 

política de investimentos das empresas, e de fato ver como o período de crise 
restringiu o aproveitamento de oportunidades de investimento (seja reduzindo fundos 

disponíveis ou aumentando a taxa de atratividade necessária para um investimento). 

 

Outro ponto relevante que poderia ter influenciado o resultado é a mensuração do Q, 

que é uma variável subjetiva e pode não ter todo seu valor demonstrado na medição 

de informações públicas em um dado momento. Este ponto foi questionado nos 
trabalhos de Erickson e Whited (2000) e Gomes (2001), que discutem a eficiência 
deste Q medido em um ponto específico de tempo (chamado pelos autores de Q 

marginal).  

 

Para Erickson e Whited (2000), não se poderia linearizar as oportunidades de 

crescimento, visto que as decisões das empresas não são tomadas de maneira linear. 

Assim, uma medida melhor poderia ser o Q médio ao invés do marginal. 

 

Essa crítica está clara, mas mesmo assim foi usado o Q marginal porque a base de 

dados é de um período curto, então não há uma quantidade grande de observações 

para utilizar um Q médio. Não se considera que esta escolha afetou os resultados de 

maneira significativa, visto que Q não é a variável chave que se quer observar na 
equação 02, e na equação 01 não haveria esse problema porque a variável explicada 
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é financeira (LIQ)7 e deve estar mais relacionada com os fluxos de caixa da empresa 

do que com oportunidades de investimento.  

 
Considerando isto, a principal conclusão que pode ser extraída da análise da equação 

02 é que fora dos períodos de crise as empresas se utilizam dos fundos internos para 

financiar seus investimentos, direcionando entre 5% e 6% do seu fluxo de caixa para 

compras de ativo. Não se pode afirmar o mesmo para períodos de crise, em que 

provavelmente os investimentos são financiados através do aumento do 

endividamento das empresas. 

 

  

                                                        
7 Conclusão retirada de Almeida et al. (2004), que também busca explicar a sensibilidade das reservas de caixa 
aos fluxos de caixa das empresas (entre outras variáveis). 
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5. CONCLUSÃO 
 

Analisando os dados, foi possível concluir que existe uma diferença entre as empresas 

com restrições financeiras, principalmente durante os períodos de crise. Nestes 

períodos, as reservas de caixa dessas empresas são mais relacionadas com o fluxo 
de caixa operacional.  

 

Fora deste período, não existe essa dependência de maneira tão forte, da mesma 

maneira que ela não existe para empresas sem restrições financeiras. Chegou-se a 
esta conclusão usando os critérios de caixa, tamanho, idade e payout ratio para definir 

se existem ou não restrições. 

 

Vários fatores foram utilizados pois não há nenhuma maneira objetiva de confirmar se 

as empresas têm dificuldades para obter fundos externos ou não, a menos que se 

faça uma análise muito minuciosa da situação financeira das empresas, ou que se 

tenha acesso a informações de dentro das empresas (como limites de crédito, por 

exemplo).  

 

Ao contrário do que se vê na literatura, não há aumento da dependência de fundos 

internos para a realização de investimentos em períodos de crise. No entanto, fora 

destes períodos podemos ver uma dependência maior o que mostra que, sem nenhum 

atrito externo, as empresas utilizam seu fluxo de caixa como fonte de financiamento 
para investimentos.   

 

Um complemento interessante a este trabalho seria um estudo feito a partir de uma 

metodologia de pesquisa com os tomadores de decisão, para mostrar de fato como a 

política financeira das empresas foi alterada no período de crise, e se de fato a 

empresa teve que abrir mão de oportunidades de investimento por algum fator 

externo. 

 

Mesmo assim, é possível ver uma clara diferença em como as empresas gerem seu 

caixa (e de onde vêm os fundos) dentro e fora dos períodos de crise. O aumento do 

endividamento e maior dependência dos fundos internos no período de crise mostra 
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a mudança no financiamento das empresas, principalmente em períodos de stress 

econômico. 
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