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RESUMO
Os conhecimentos sobre capital de giro e seus determinantes são relevantes para os gestores
pois impactam a liquidez e a rentabilidade das empresas. Esta dissertação empírica traz
avanços ao estudar a relação giro-desempenho em um período de grave crise econômica
ocasionada pela pandemia COVID-19. Utilizando uma base de dados composta por em-
presas brasileiras listadas na B3 entre 2015 e 2020, concluí-se que o ciclo de conversão de
caixa (CCC) e seus componentes exercem influência sobre o resultado da empresa, em
termos de medidas contábeis e de desempenho de mercado. As hipóteses foram testadas
por meio de regressão de dados em painel robusto a problemas de heterocedasticidade,
conforme o modelo econométrico próprio construído. Nas regressões em capital de giro, o
coeficiente COVID encontrado foi positivo, sugerindo aumento do CCC e de seus compo-
nentes durante a pandemia. Além disso, liquidez corrente e alavancagem se mostraram
significantes e positivamente relacionados à duração do ciclo financeiro das empresas,
enquanto o crescimento e o tamanho da empresa refletiram uma relação negativa, todos
com significância mínima de 5%. Ao analisar as interações, todos os coeficientes obtidos
evidenciam mudanças de intensidade e/ou direção das relações no momento da pandemia.
Em seguida, regredindo em lucratividade, encontrou-se evidência de forte relação inversa
entre CCC e lucratividade, medida tanto pelo retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
quanto pelo retorno sobre os ativos (ROA). Além disso, liquidez corrente, tamanho e
crescimento da empresa se mostraram positivamente relacionados às rentabilidades das
empresas, enquanto alavancagem e PIB refletiram relações negativas com ROE e ROA. Os
coeficientes da interação CCCxCOVID indicam relação ainda mais negativa com lucra-
tividade em 2020, atestando a importância do correto gerenciamento do capital de giro
em crises financeiras. Por fim, como análise de desempenho de mercado, a hipótese nula
é rejeitada quando CCC é regredido em retorno das ações (RET), encontrando relação
negativa. Através da quebra do ciclo de conversão de caixa em seus componentes, o estudo
encontrou relação negativa entre RET e todos componentes do CCC, sendo prazo médio
de pagamento de fornecedores e prazo médio de estocagem significantes a 5%, sugerindo
que além de importante para o resultado operacional, os atores do mercado financeiro
inserem o capital de giro em suas precificações. Futuras pesquisas devem tentar esmiuçar
esses achados.

Palavras-chave: COVID-19, Capital de giro, Ciclo de Conversão de Caixa, Ciclo Finan-
ceiro, Crise Econômica, Rentabilidade, Liquidez, Prazo Médio de Recebimento, Prazo
Médio de Pagamento, Prazo Médio de Estocagem.



ABSTRACT
The knowledge of working capital and its determinants are relevant for managers due
to their impact on companies’ liquidity and profitability. This empirical dissertation
advances by studying the working capital-performance relationship in a period of severe
economic crisis caused by the COVID-19 pandemic. Using a database composed of Brazilian
companies listed on B3 from 2015 through 2020, it is concluded that a company’s cash
conversion cycle (CCC) and its components influences the company’s results, in terms
of accounting measures and market performance. The hypotheses were tested by means
of data regression in a robust panel to heteroscedasticity problems, according to the
self-constructed econometric model built. In working capital regressions, the COVID
coefficient found was positive, suggesting an increase in CCC and its components during
the pandemic. In addition, current liquidity and leverage proved to be significant and
positively related to the length of the companies’ financial cycle, while the growth and size
of the company reflected a negative relationship, all with a minimum 5% significance. Then,
regressing in profitability, there was evidence of a strong inverse relationship between CCC
and profitability, measured by both return on equity (ROE) and return on assets (ROA).
Futhermore, current liquidity, size and growth of the company were positively related to
performance, while leverage and GDP reflected negative relationships with ROE and ROA.
The coefficients of the CCCxCOVID interaction indicate an even more negative relationship
with profitability in 2020, attesting to the importance of the correct management of working
capital in financial crises. Finally, as a market performance analysis, the null hypothesis
is rejected when CCC is regressed in stock markets’ return (RET), finding a negative
relationship. By breaking down the cash conversion cycle into its components, the study
found a negative relationship between RET and all CCC components, with accounts
payable and days of inventory outstanding significant at 5%, suggesting that in addition to
being important for the operational result, financial market players insert working capital
in their pricing. Future research should try to scrutinize these findings.

Keywords: COVID-19, Working Capital, Cash Conversion Cycle, Financial Cycle, Eco-
nomic Crisis, Profitability, Liquidity, Accounts Receivable, Accounts Payable, Days Inven-
tory Outstanding.
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1 INTRODUÇÃO

Dentro do grande arcabouço de Finanças Corporativas, parte considerável da
bibliografia estuda as decisões de longo prazo. Entretanto, as relações de curto prazo 1 são
também de grande valia para a continuidade e sustentabilidade das empresas. O capital de
giro (working capital) é de suma importância, pois mostra o quão eficiente uma companhia
está operando e se ela está financeiramente estável no curto prazo, indicando se possui
fluxo de caixa adequado para cobrir suas despesas correntes.

Além dos aspectos internos inerentes à cada firma, os aspectos externos como os
ciclos econômicos também afetam a relação giro-rentabilidade (MATHUVA, 2010). Há
também um longo debate sobre o trade-off de risco e retorno entre as políticas de capital
de giro, no qual a mais agressiva geralmente está associada a melhores retornos porém
com maiores riscos, de acordo com Weinraub e Visscher (1998). Outra grande discussão
diz respeito à relação liquidez-lucratividade, onde decisões que procuram aumentar o
desempenho das empresas tendem a reduzir sua liquidez e vice-versa. Para Shin e Soenen
(1998), o modo como o capital de giro é gerido pode ter um notável impacto tanto para
rentabilidade quanto para liquidez das firmas, ajudando na criação de valor para o acionista.

Uma vez que o capital de giro é um componente importante dos fluxos de caixa das
operações e ele por sua vez faz parte da estimativa dos fluxos de caixa livres empregados
nas técnicas de valuation, é intuitivo concluir que o correto gerenciamento do capital de
giro é de imensa relevância para qualquer empresa (ALMEIDA; EID JUNIOR, 2014), de
maneira a assegurar o patamar eficiente de risco, retorno, liquidez e rentabilidade que
contribua para a maximização do valor da empresa.

Espera-se que a gestão de capital de giro receba atenção especial em ciclos financeiros
com suas rápidas flutuações cambiais. Nesse contexto, se uma empresa é ineficiente em
lidar com suas variáveis de capital de giro, ela não só terá sua lucratividade reduzida, mas
também potencialmente poderá arruinar seu negócio. Por esse motivo, tanto capital de giro
em excesso (impacto na lucratividade) quanto insuficiente (possibilidade de insolvência)
podem ser prejudiciais à existência de uma empresa.

A disseminação da pandemia COVID-19 2 fornece uma oportunidade infeliz, mas
valiosa, de estudo da mais grave crise sanitária de nossa geração, que rapidamente se
1 Curto prazo é o período de tempo no qual a quantidade de pelo menos um fator de produção é fixa e a

quantidade dos outros fatores pode variar. Longo prazo é extensão de tempo em que todos os fatores
são variáveis. Na contabilidade, normalmente curto prazo significa um período de até um ano.

2 COVID-19 significa "Coronavirus disease 2019" ou na tradução literal "Doença por Coronavírus 2019".
O vírus que o causa foi denominado SARS-CoV-2, embora em linha com o uso comum, às vezes nos
referimos simplesmente como "Coronavirus"neste trabalho.
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alastrou para o sistema financeiro e teve grande impacto no capital de giro das empresas.
Esta é a primeira pandemia que ocorre em um mundo globalizado onde todo o planeta
foi afetado a partir da necessidade de paralisação mundial, antes mesmo da propagação
do vírus para todos os continentes. Esses efeitos negativos rapidamente se espalharam,
não apenas devido à sua natureza contagiosa em termos médicos, mas também devido às
cadeias de valor global, uma vez que países importantes do mundo logo foram atingidos.
Poderemos assim, examinar a relação entre gerenciamento de capital de giro (working
capital management) e lucratividade, mas também o impacto dessa crise do coronavirus
sobre as variáveis de capital de giro. Além disso, testaremos a amostra em uma regressão
das variáveis de capital de giro em performance de mercado (retorno de suas ações),
a fim de analisar seus determinantes nas empresas que tiveram sua rentabilidade mais
impactada durante a pandemia em 2020, tanto por ROA (retorno sobre os ativos ou return
on assets) quanto por ROE (retorno sobre o patrimônio líquido ou return on equity). Essa
é justamente a proposta deste trabalho.

Este estudo empírico traz contribuição prática importante pois, embora não seja
um tema novo e existam diversos estudos que abordam a relação entre capital de giro e
performance em diversos países e setores da economia, são escassos os que consideram
tais análises em períodos marcados por crises econômicas, expandindo a literatura com
evidências empíricas do Brasil a partir de um modelo de regressão próprio, considerando
variáveis externas e internas (específicas da empresa). Além disso, este estudo contribui
com o bibliografia ao analisar efeitos da administração do capital de giro no desempenho
das empresas (métricas contábeis e de mercado) durante uma pandemia, cujo choque ainda
é muito recente e que trouxe severos impactos econômicos em âmbito mundial.

Analisando dados trimestrais de empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores
de São Paulo (B3), anteriores e durante a pandemia (entre 2015 e 2020), encontramos
evidências para as seguintes conclusões: a dummy COVID se relaciona positiva e signifi-
cantemente com as variáveis PME e PMPF; em média, o aumento do nível de capital de
giro (medido pelo ciclo de conversão de caixa) reduz o desempenho das empresas (ROA e
ROE) e essa relação se torna mais forte na pandemia; e, podemos afirmar que o retorno
trimestral de uma ação no mercado brasileiro tem relação com as políticas de capital de
giro implementadas no período da crise analisada. Estes resultados podem ser usados como
referência para a administração de capital de giro durante uma próxima crise financeira.

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: a primeira parte refere-se à
esta seção e, na sequência, passaremos pela revisão da bibliografia que fundamentará as
discussões posteriores. A terceira seção refere-se à metodologia empregada, evidenciando as
hipóteses de pesquisa, a amostra de dados, a especificação dos modelos econométricos, as
variáveis, et cetera. Na quarta seção são apresentados e discutidos os resultados encontrados,
chegando nas considerações finais. Finalmente, são referenciados os trabalhos aqui pautados.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção tem como objetivo analisar brevemente a literatura existente, passando
por resultados de pesquisas de diferentes países. Dividida em quatro subseções, a primeira
apresenta o papel relevante do capital de giro para a sustentabilidade de longo prazo
das empresas, seguido pela relação das políticas de capital de giro com o desempenho
das firmas. Posteriormente, é evidenciado o impacto de crises financeiras nas métricas de
capital de giro e finaliza com as publicações do tema voltadas ao cenário brasileiro.

2.1 Importância da gestão de capital de giro
O principal objetivo do gerenciamento do capital de giro (WCM) é a administração

financeira de curto prazo, gerindo individualmente os componentes dos ativos e passivos
circulantes com vistas a alcançar um equilíbrio entre rentabilidade e risco, essencial para a
maximização do valor das firmas (SILVA et al., 2019). Segundo Fusco (1996), a importância
e o nível ótimo desse capital de giro mudam em função das características particulares
de cada empresa, bem como do setor de atuação, das condições econômicas e da relação
risco-retorno almejada.

A medida mais popular e sintética de capital de giro é o ciclo de conversão de
caixa (CCC) 1. Também chamado de ciclo financeiro, ele mede o intervalo de tempo entre
o desembolso da compra das matérias-primas e a recuperação de caixa das vendas do
produto acabado ou, em outras palavras, o ciclo de conversão de caixa representa o tempo
que recursos precisam ser aplicados na empresa, indicando o período que uma empresa
poderia continuar funcionando se sua operação parasse. Quanto maior for essa duração,
maior é o investimento necessário em capital de giro.

Um dos componentes do CCC é o Prazo Médio de Estocagem (PME), que é a média
de tempo de rotação dos estoques, ou seja, armazenamento mais longo representa mais
dinheiro amarrado e consequente um maior investimento em estoque. Nuhiu e Dërmaku
(2017) explica que estoques são bens ou materiais à espera de serem vendidos e convertidos
em dinheiro no curto prazo. Outro componente é o Prazo Médio de Recebimento de Vendas
(PMRV), que é o prazo que a empresa demora para receber dos clientes o valor da venda de
seus produtos. Também chamado de contas a receber, quanto maior o período concedido
pela empresa ao cliente, mais tempo a empresa precisará de caixa corrente para financiar
seu dia a dia. Por fim, o Prazo Médio de Pagamento de Fornecedores (PMPF) ou contas a
pagar é o componente que representa uma obrigação de curto prazo, calculado pelo tempo
1 CCC é uma métrica resumo de alguns indicadores de capital de giro, comumente expressa em número

de dias e calculada através da fórmula: CCCi,t = COi,t − PMPFi,t = PMEi,t + PMRVi,t − PMPFi,t.
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que a empresa leva para pagar suas compras e que, quanto mais duradouro, mais tempo
as companhias demoram para liquidar seus compromissos com seus fornecedores.

Figura 1 – Métricas de capital de giro e o ciclo de conversão de caixa (CCC).

Fonte: Elaborado pelo autor.

De maneira visual na figura 1, Gitman (1974) exemplifica que uma empresa pode
minimizar seu requerimento de caixa operacional com consequente redução do CCC,
rodando seu inventário rapidamente, acelerando sua coleta de contas recebíveis e pagando
suas contas o mais tarde possível, contribuindo para a maximização do valor presente dos
fluxos de caixa e consequente valor da firma (GENTRY; VAIDYANATHAN; LEE, 1990).

Entretanto, a liquidez não pode ser desprezada. Raheman e Nasr (2007) argumentam
que há um claro trade-off entre liquidez e lucratividade. Os gestores devem se importar
com lucro, senão suas empresas correm risco de não sobreviverem por um longo período,
entretanto, ao abdicarem da liquidez, podem ser incapazes de cumprir com suas obrigações
de curto prazo, levando à insolvência ou falência. Mathuva (2010) afirma que uma boa
administração é capaz de usar o capital de giro na manutenção de um sólido equilíbrio
entre crescimento, lucratividade e liquidez, criando vantagem competitiva sustentável ao
eliminar o risco de incapacidade no cumprimento das obrigações de curto prazo, mas
evitando investimentos excessivos, com custos explícitos com juros ou implícitos em outras
fontes de financiamento como, por exemplo, capital próprio (ELJELLY, 2004).

Nuhiu e Dërmaku (2017) ao analisarem estudos em grandes empresas nos Estados
Unidos e na Europa, mostraram que elas detêm em média um quarto a mais de capital de
giro do que o necessário. Esse nível desnecessariamente alto de liquidez está frequentemente
associado a níveis altos de contas a receber, estoque, custos operacionais ou dívidas, que
muitas vezes levam à uma inadequada implementação estratégica. Como consequência, há
maiores perdas na geração de potenciais fluxos de caixa, lucros ou distribuições para os
acionistas, além de maior vulnerabilidade à possíveis aquisições. Neste contexto, torna-se
cada vez mais evidente a necessidade de uma gestão eficaz e otimizada do capital de giro.

As empresas podem optar por dois tipos de políticas de working capital, devendo
ponderar suas vantagens e desvantagens. Por um lado, de acordo com García-Teruel e
Martínez-Solano (2007), se a empresa adotar uma política agressiva (baixo percentual de
ativos circulantes sobre o total de ativos), isso resultará em uma redução no investimento
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em capital de giro (diminuição do CCC) e maior risco. Um CCC mais curto, que pode ser
obtido através da redução das variáveis PME e PMRV ou maximização do PMPF, está
associado a baixo custo de carrego (carry) (NOBANEE; HAJJAR, 2010). Minimizar a
quantidade de estoque significa que os custos de armazenagem, obsolescência e de seguro
serão reduzidos. No entanto, Wang (2002) aponta que se os níveis de estoque são reduzidos
demais (PME), a empresa corre o risco de não conseguir aumentar as vendas. Reduzir o
prazo de recebimento também aumentará o desempenho, pois os valores já recebidos das
vendas podem ser reinvestidos ou recolocados no ciclo da empresa, além de reduzir o risco
de maus pagadores, entretanto uma redução significativa do crédito comercial concedido
(PMRV) pode provocar uma redução nas vendas, já que alguns clientes podem precisar
desse crédito. De maneira análoga, Raheman e Nasr (2007) argumentam que a lentidão no
pagamento de faturas de fornecedores (PMPF) permite que uma empresa avalie a qualidade
e quantidade dos produtos comprados, podendo ser uma fonte de financiamento barata e
flexível para a empresa, mas que pode resultar em perda de desconto para antecipação de
pagamentos. Sousa (2016) cita que uma grande empresa pode aproveitar de seu poder de
barganha e exigir prazos mais longos para seus fornecedores, de maneira que o produto
possa ser vendido antes mesmo de suas matérias-primas serem pagas.

Por outro lado, contrariamente à crença tradicional, ao adotar uma política conser-
vadora de working capital, que defende o aumento no investimento em capital de giro (maior
CCC), a empresa pode aumentar sua lucratividade. Nobanee e Hajjar (2010) citam que
com mais caixa retido em ativos de curta duração, mesmo com seu custo de oportunidade,
a empresa se financia dispendendo mais recursos, porém com menor risco. Shin e Soenen
(1998) constataram que o aumento do CCC via ampliação do PMRV estimulará as vendas,
abrindo mão de receita corrente em favor dos clientes (SOUSA, 2016), ao permitir que eles
paguem em um prazo que lhes favoreçam, reduzindo a assimetria de informações entre
comprador e vendedor (DELOOF, 2003). García-Teruel e Martínez-Solano (2007) desta-
cam que manter alto nível de estoque pode facilitar a resposta a aumentos da demanda,
ajudando a impulsionar as vendas, reduzindo o custo de possíveis interrupções no processo
de produção e limitando o risco da escassez de produtos (MATHUVA, 2010). Além disto,
Blinder e Maccini (1990) afirmam que um PME alto ajuda a diminuir custos de forneci-
mento e protege contra flutuações indesejadas de preços, com ganhos de produtividade e
escala. Gonçalves, Gaio e Robles (2018) citam ainda que um PMPF menor demandará
mais capital de giro reservado sem uso, reduzindo sua performance por não negociar um
período de crédito atrativo. Entretanto, esses benefícios devem ser contrabalanceados com
o aumento do investimento em ativos circulantes, pois se os custos de maior investimento
em capital de giro forem mais altos e aumentarem mais rapidamente do que os benefícios
da manutenção de estoques, a rentabilidade corporativa tende a ser reduzida.

Há alguns estudos na literatura que analisam o nível ótimo de capital de giro
que equilibra seus custos e benefícios. Baños-Caballero, García-Teruel e Martínez-Solano
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(2014) notaram um formato côncavo ao desenhar o gráfico da relação entre capital de
giro e performance. Este resultado nos mostra que o desempenho da companhia tende a
aumentar conforme são feitos investimentos em capital de giro, porém a partir do ponto
ótimo, investimentos incrementais passam a comprometer o desempenho da empresa. Para
Enqvist, Graham e Nikkinen (2014), apesar das empresas terem um ponto ótimo de capital
de giro que maximize seu valor, os níveis ideais podem mudar de tempos em tempos para
refletir as condições atuais dos negócios.

Consequentemente, a gestão do capital de giro é um componente importante
da gestão financeira corporativa, pois pode trazer impactos positivos e negativos na
lucratividade, na posição do acionista e, portanto, no valor de uma empresa (GILL;
BIGER; MATHUR, 2010).

2.2 Relação entre capital de giro e desempenho corporativo
Em geral, evidências empíricas corroboram que políticas agressivas de capital de

giro aumentam a lucratividade. Nestes casos, a rentabilidade de uma companhia, medida
por diferentes maneiras, é melhorada à medida que ela aprimora sua gestão de curto prazo.
Todavia, também encontramos resultados opostos na literatura, indicando que políticas
conservadoras podem ajudar na rentabilidade das firmas, que viram uma relação positiva
entre rentabilidade e duração do ciclo de conversão de caixa, sugerindo que o aumento do
investimento em capital de giro (maior CCC) provavelmente levará a maiores lucros.

Outros estudos, como os de Kieschnick, Laplante e Moussawi (2013), Aktas, Croci
e Petmezas (2015), Baños-Caballero, García-Teruel e Martínez-Solano (2014) estimam a
relação entre gestão de capital de giro e desempenho corporativo, encontrando que tanto o
alto quanto o baixo nível de capital de giro têm efeitos negativos sobre a performance das
empresas, existindo um nível ótimo de capital de giro.

Em um dos primeiros estudos sobre esse tópico para empresas norte-americanas,
Lancaster, Jose e Stevens (1996) aplicaram o ciclo de conversão de caixa como variável de
gerenciamento do capital de giro e ROA (return on assets) e ROE (return on equity) como
variáveis de rentabilidade, concluindo que um maior CCC teve uma influência desfavorável
na rentabilidade das empresas. Shin e Soenen (1998) encontraram as mesmas relações,
afirmando que estes resultados podem ser explicados por concentração de mercado ou
market share devido ao poder de barganha com seus fornecedores e clientes, além de maior
lucratividade por dominância de mercado.

Em seu trabalho com empresas belgas, Deloof (2003) encontrou uma relação
negativa significante entre o lucro operacional bruto e o CCC, evidenciando que é possível
a criação de valor para uma empresa a partir de uma eficiente gestão de capital de giro,
reduzindo o PMRV e o PME para valores mínimos razoáveis. Menos intuitivo, ele também
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encontra uma relação negativa significante entre rentabilidade e PMPF, sugerindo que
empresas menos rentáveis demoram mais para pagar suas contas, procurando se beneficiar
do crédito dado pelos fornecedores. Analisando empresas gregas listadas, Lazaridis e
Tryfonidis (2006) descobriram a mesma relação inversa significante do CCC com o lucro
operacional bruto e ao analisar empresas listadas na bolsa paquistanesa, Raheman e Nasr
(2007) encontraram uma relação negativa significante entre lucro operacional líquido e
CCC, revelando que os executivos podem obter lucros mantendo seu capital de giro no nível
ideal. Além disso, eles também encontraram uma relação positiva entre a lucratividade e o
tamanho da empresa, medido pelo logaritmo natural das vendas.

Zariyawati et al. (2009), analisando empresas da Malásia, também chegaram nas
mesmas relações negativas. Esses resultados sugerem a redução do prazo para recebimento
das vendas, corte do prazo de estocagem para um mínimo possível e contração do prazo
médio de pagamento de fornecedores. Eles afirmam que uma firma com CCC relativamente
curto é mais rentável, já que menor quantidade de caixa ficará preso em ativos circulantes,
sendo necessário menor financiamento externo.

Avaliando empresas turcas, Karadagli (2013) chegou a conclusão que a relação
entre CCC e lucratividade é fortemente negativa, no qual a redução do PMRV e do PMPF
causaria um aumento no lucro operacional e nos retornos das ações, enquanto um corte no
PME impulsionaria um forte retorno do mercado acionário.

Em seu estudo, Yusuf (2019) testemunhou que ROA e ROE tem correlação positiva
e negativa, respectivamente, com a variável CCC. O pesquisador recomenda encurtar a
variável ciclo financeiro, construindo uma forte comunicação entre os departamentos da
empresa, evitando tanto a escassez como a abundância de estoque.

Kieschnick, Laplante e Moussawi (2013) encontraram evidências que, em média, um
dólar adicional de investimento em capital de giro reduz valor das empresas dos Estados
Unidos, mas que risco de falência e nível de dívida também são influências significativas
sobre o valor para os acionistas de investimentos adicionais em working capital.

Usando outra métrica de capital de giro (ativos e passivos circulantes divididos pelo
total de ativos), Nazir e Afza (2009) encontraram que um ROA melhor está relacionado
com políticas conservadoras de capital de giro. Esta contradição, segundo os autores,
pode ser atribuída à inconsistência e condições econômicas voláteis do Paquistão, além da
economia do país não ser totalmente transparente e eficiente na absorção de informações.

Quando regrediram lucro operacional bruto em CCC, o coeficiente encontrado
por Gill, Biger e Mathur (2010) foi positivo e significante, indicando que um maior ciclo
de conversão de caixa resultará em melhor desempenho. Ainda usaram um índice de
alavancagem que mostrou uma relação negativa significante com a variável dependente,
podendo inferir que quanto maior a alavancagem, mais negativa será sua lucratividade.
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2.3 Crises globais e impacto no capital de giro
A bibliografia é menos vasta quando diz repeito a políticas de capital de giro em

momentos de turbulência econômica. A crise global de 2008 pode ser um exemplo de
transformação, com a gestão do capital de giro ganhando ainda mais importância nas
empresas em todos os cantos do mundo.

Diante das evidências de seu trabalho, Merville e Tavis (1973) encontraram evidên-
cias de que ambientes de incerteza exercem forte impacto no capital de giro, principalmente
por conta das flutuações na demanda, uma vez que os lucros retidos das vendas são um
componente significativo do capital de giro. A variabilidade da demanda no curto prazo
representa uma força destrutiva das fontes de capital de giro, uma vez que as entradas de
caixa previstas não se realizam.

As crises, na visão de Enqvist, Graham e Nikkinen (2014), podem afetar o capital
de giro e a lucratividade das empresas, por serem caracterizadas pela redução das vendas,
diminuição das receitas e das margens, gerando em última análise, restrições financeiras.
Os autores inferiram que, em empresas finlandesas, a gestão de capital de giro é mais
importante em ciclos econômicos mais baixos do que em épocas de crescimento econômico,
demonstrando que uma gestão ativa de capital de giro é importante e assim, deveria ser
incluída no planejamento financeiro de todas as firmas.

Durante crises financeiras, o nível de capital de giro geralmente aumenta pela
contração das transações reais. Primeiramente, com o rápido declínio nas vendas das
companhias, o nível dos estoques das empresas torna-se inesperadamente excessivo. Em
segundo lugar, à medida que muitos clientes começam a sentir dificuldades econômicas,
eles atrasam o pagamento de bens e serviços ou aumentam a proporção de pagamentos no
crédito, representando um aumento nos saldos de contas a receber. Em terceiro lugar, com
o declínio nas vendas durante a crise, a compra de bens também diminui, levando a um
declínio nas contas a pagar (TSURUTA; UCHIDA, 2019).

Zarowny (2016) analisando capital de giro em diferentes ciclos econômicos, cita
que em uma expansão da economia, quanto mais crédito é concedido aos clientes, maior
será o incentivo às vendas. Porém, em um período de recessão, há o risco de impacto da
inadimplência e menor resposta do mercado ao crédito, pois parcela significativa já está
com a renda comprometida. Além disso, em uma expansão é permitido ao negócio investir
mais em capital de giro para crescer em faturamento. Em compensação, em períodos de
recessão, a empresa deverá reduzir sua exposição de crédito e sua quantidade de estoques,
diante da baixa resposta do mercado a esforços adicionais.

Wasiuzzaman e Arumugam (2013) investigaram os determinantes do investimento
em capital de giro em firmas da Malásia. Os resultados mostraram que, em períodos
de expansão econômica, existe uma relação positiva entre o crescimento das vendas e o
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investimento em capital de giro, enquanto a relação é negativa para a idade da empresa,
volatilidade das vendas, tamanho da empresa e o nível de alavancagem.

As empresas financiam seu capital de giro de forma distinta em tempos de crise.
Se as restrições de crédito para as empresas são severas, transportar capital de giro
excessivo pode diminuir seu desempenho porque as empresas são obrigadas a usar fontes
de financiamento relativamente mais caras. Portanto, as empresas devem ajustar o nível
de capital de giro em direção a algum objetivo específico durante e após períodos de crise.
Braun e Larrain (2005) mostram que empresas altamente dependentes de financiamento
externo são mais afetadas por recessões, necessitando se precaver de eventuais declínios na
economia, inclusive admitindo alguma reserva de segurança nos momentos de crise.

Chiou, Cheng e Wu (2006) buscaram determinar os fatores que afetavam a gestão
de capital de giro em empresas de Taiwan, considerando variáveis macroeconômicas
e variáveis específicas das companhias, concluindo que, durante crises econômicas, as
empresas possuem maior necessidade de working capital.

Analisando empresas negociadas na Bolsa de Singapura entre 2003 e 2010, período
no qual a crise global de 2008 está contida, Mansoori e Muhammad (2012) encontraram
uma relação negativa entre o ciclo de conversão de caixa e o produto interno bruto (PIB),
indicando que as empresas locais aumentam o CCC em momentos de contração econômica,
além de terem chegado em uma relação positiva entre CCC e ROA.

Quando analisados os papéis dos ciclos econômicos nas médias e grandes empresas
do Reino Unido através de variáveis dummy de recessão e boom econômico, Gonçalves, Gaio
e Robles (2018) sugerem que, embora a gestão de capital de giro seja sempre importante,
é particularmente mais relevante durante crises financeiras. Isso foi constatado pois, além
do coeficiente da dummy de recessão ser significante a 1%, ele é muito superior ao outro,
capturando esse mais forte efeito marginal do CCC na lucratividade durante os períodos de
crise. Eles encontraram uma significante e negativa relação entre lucratividade e duração
do ciclo de conversão de caixa, no qual um aumento de um desvio-padrão no número de
dias do CCC gerou um decréscimo de -0.5% no retorno sobre seus ativos.

Em outro estudo, Indiastuti et al. (2015) analisou a associação entre CCC e ROA,
além de CCC e valor de mercado, durante e após a crise global de 2008 para empresas
listadas na Bolsa da Indonésia. Como resultado, eles reportaram diferenças significantes no
efeito do ciclo de conversão de caixa quando a rentabilidade era analisada para diferentes
ciclos econômicos. Não esperado, constataram que o CCC teve um efeito estatisticamente
positivo mas não significante no ROA, mas que virou negativo significante em períodos
de crise. Esses resultados indicam que as empresas manufatureiras indonésias têm uma
política conservadora de capital de giro em geral, mas torna-se agressiva em anos de
crise. Entretanto, a pesquisa não encontrou diferenças significantes quando regrediu CCC
em valor da firma para momentos com e sem crise. Apesar desse último resultado, eles
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concluíram que as firmas gerenciavam melhor seu capital de giro durante a crise financeira.

No final de 2019, a inesperada disseminação de um potente coronavírus pegou o
mundo de surpresa e criou uma crise sem paralelos pois não foi causada por um choque
externo do setor financeiro, nem por desequilíbrios internos de política econômica. Sem
precedentes, essa pandemia nos trouxe uma combinação incomum de um forte choque de
demanda, decorrente do declínio do consumo e do investimento, além de um choque de
oferta, com interrupções significativas na cadeia de suprimentos global, tornando-se um
importante material de estudo para este trabalho.

2.4 Capital de giro e as empresas brasileiras
Borges Junior et al. (2017) analisando empresas brasileiras de capital aberto entre

2012 e 2015 encontraram uma forte relação negativa entre as contas de capital de giro
e desempenho (ROA), sugerindo que quanto menor a disponibilidade de capital de giro
maior tende a ser o retorno sobre o ativo dessas empresas, em consonância com a literatura.

Palombini e Nakamura (2012) analisaram os determinantes da gestão do working
capital de empresas nacionais, encontrando evidências que o nível de endividamento, fluxo
de caixa livre, tamanho e sua taxa de crescimento têm relações negativas significantes com
a quantidade de capital de giro das firmas. Esses resultados atestaram que companhias
com menor crescimento e menor tamanho investem mais em capital de giro.

A manutenção de níveis excessivos de capital de giro pode facilmente resultar
em menores retornos e pior valorização da empresa pelo mercado, mostrando que a
lucratividade de uma empresa é inversamente proporcional ao seu ciclo de conversão de
caixa (ALMEIDA; EID JUNIOR, 2014).

Em um trabalho que focou analisar o impacto da administração de capital de giro
em lucratividade em ciclos econômicos distintos, Zarowny (2016) não encontrou fortes
indícios de que o ciclo econômico altere a relação entre as variáveis de capital de giro e
de lucratividade. As interações das métricas de working capital com a dummy de ciclo
econômico não foram estatisticamente conclusivas, mas relatou que um maior CCC leva a
uma menor lucratividade apenas em períodos recessivos, corroborando a hipótese de que a
firma necessita reduzir sua exposição ao risco, de modo a sobreviver em ciclos de baixa.

Pereira, Hernandes e Pereira (2019) testaram a relação das variáveis de capital de
giro com a lucratividade em empresas brasileiras internacionalizadas e não internacionali-
zadas e encontraram uma relação negativa significante entre lucratividade e CCC. Ainda
trouxeram que a liquidez e o tamanho da firma tem relação positiva significante com o
ROA, demonstrando que quanto maior a liquidez e o tamanho das organizações, maior
seu desempenho. Outro achado foi a relação negativa da alavancagem com o retorno sobre



Capítulo 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 22

os ativos (ROA), demonstrando que quanto menor o endividamento da organização, maior
será sua lucratividade. Já quando a rentabilidade foi mensurada pelo ROE, a liquidez, o
tamanho e o endividamento estão positivamente relacionados à performance da organização.
Neste último modelo, o sinal do endividamento veio oposto ao esperado, mas demonstra
que organizações brasileiras internacionalizadas ao se relacionarem com mercados externos
mais estáveis, conseguem diminuir seus riscos e aumentar sua alavancagem.

Analisando uma amostra de empresas listadas brasileiras entre 2010 e 2016, Silva et
al. (2019) constataram que empresas maiores, com maior liquidez corrente e alavancagem
tendem a ter uma menor necessidade de capital de giro (NCG), enquanto empresas mais
rentáveis tendem a ter maior ciclo financeiro e necessidade de capital de giro.

Assim, tanto no Brasil quanto no exterior, existe uma gama de pesquisas acadêmicas
que abordam aspectos individuais da gestão do capital de giro. Pela quantidade de artigos
que tratam o tema, abrangendo diferentes períodos, podemos perceber sua importância
e o quanto a academia, mundo afora, discute a capacidade da administração financeira
em influenciar a lucratividade das empresas. No entanto, de acordo com Sartoris e Hill
(1983), seus efeitos conjuntos devem ser considerados, pois existem influências mútuas
entre eles 2. Os estudos acima nos fornecem uma base sobre capital de giro e seu vínculo
com desempenho corporativo. Também mostram que as variáveis crescimento, nível de
alavancagem financeira, liquidez, tamanho e métricas de atividade econômica são relevantes
na determinação das necessidades de capital de giro das companhias. Em suma, apesar da
literatura indicar que a gestão de capital de giro impacta na lucratividade das firmas, os
estudos anteriores não fornecem uma direção clara da relação entre qualquer uma dessas
variáveis e a lucratividade da empresa, existindo divergências significativas nos resultados
relativos ao efeito dos diversos componentes do capital de giro sobre a rentabilidade.

Com base nessas pesquisas realizadas em diferentes países, a bibliografia analisada
nos permite desenvolver nossa própria metodologia de pesquisa, na qual usaremos o ciclo de
conversão de caixa (CCC) como proxy para gestão de capital de giro, ROA, ROE e retorno
da ação (RET) como variáveis de desempenho, além de uma série de outras variáveis de
controle e interações. As hipóteses formuladas nesta pesquisa, portanto, buscam entender
o impacto da pandemia em métricas de capital de giro, além de relacionar o investimento
em working capital com a rentabilidade de empresas brasileiras. Dadas as evidências da
literatura, sugere-se que um maior investimento em capital de giro reduzirá o valor da
empresa e que durante uma crise financeira, maior quantidade de capital de giro será
acumulada pelas firmas.

2 Neste trabalho, eles citam, por exemplo, que a política de crédito de uma empresa afetará suas vendas
e, ao mesmo tempo, seus níveis de estoque e oferta de crédito comercial e assim, todos os aspectos da
gestão do capital de giro influenciam uns aos outros, além do valor da empresa
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3 METODOLOGIA

Aqui serão expostas, nesta ordem, as hipóteses a serem testadas, a amostra de
dados e suas variáveis, os modelos juntamente com as técnicas econométricas aplicadas,
encerrando a seção com as estatísticas descritivas e correlações.

3.1 Testes de hipóteses
Como o objetivo desta dissertação é examinar a relação entre a COVID-19 e seu

impacto na gestão do capital de giro, o estudo tem um conjunto de hipóteses testáveis,
hipóteses nulas H0 versus alternativas H1. A primeira hipótese deste estudo é:

H01: Não há relação da pandemia COVID-19 com as métricas de capital de
giro das empresas.

H11: Há relação entre o período marcado pela COVID-19 e o capital de giro.

Em seguida, estudaremos a relação entre a gestão de capital de giro (medida pela
métrica resumo CCC) e rentabilidade (mensurada por ROA e ROE). Por fim, testaremos
se, de fato, há relação entre capital de giro e retorno acionário (RET) para as empresas
que tiveram suas rentabilidades mais atingidas no período da pandemia. Assim, podemos
escrever a segunda hipótese de pesquisa como:

H02: Não há relação entre as políticas de capital de giro e a rentabilidade das
empresas, medidas pelas variáveis ROA, ROE e RET.

H12: Há relação entre as práticas de working capital e desempenho das firmas.

3.2 Descrição dos dados amostrais
A amostra inicial consiste em todas as empresas de capital aberto da Bolsa de

Valores de São Paulo (B3) de diferentes setores para tentarmos obter uma relação entre o
gerenciamento de capital de giro, pandemia COVID-19, diversas variáveis de controle e
interações para, posteriormente, testarmos a relação entre o capital de giro e o retorno das
companhias. A base de dados contém informações de demonstrativos contábeis trimestrais
no período entre o primeiro trimestre de 2015 e o segundo trimestre de 2020, totalizando
22 divulgações de balanço patrimonial, coletados da base de dados da Economatica. O
motivo de restringir a este período é que, assim, poderemos captar se há distinção entre
o período imediatamente anterior e o durante a pandemia. Analisar empresas de capital
aberto é interessante pois seus relatórios financeiros são auditados, dando mais confiança
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e robustez para as inferências. Por fim, os preços de fechamento das ações são referentes
às cotações diárias públicas disponibilizadas pela B3.

Assim como Deloof (2003), Shin e Soenen (1998), Zariyawati et al. (2009), Enqvist,
Graham e Nikkinen (2014), entre outros, devido à especificidade natural de suas atividades,
foram excluídas da amostra empresas do setor financeiro. Outras empresas foram retiradas
da amostra pela falta de qualquer informação em algum período, o que acabou por reduzir
a amostra final utilizada.

A amostra bruta consistia em 359 companhias e, ao término dos tratamentos,
a amostra incluia dados de 180 empresas, sendo o número total de 3.960 observações
trimestrais de cada variável.

3.3 Descrição das variáveis
As variáveis presentes nas regressões são descritas a seguir:

Tabela 1 – Variáveis das regressões do estudo

Variável Definição Fonte
CCCi,t Variável que representa o ciclo de conversão de caixa, ou seja, soma do prazo

médio de recebimento de vendas com o prazo médio de estocagem subtraindo
o prazo médio de pagamento de fornecedores

Balanço

PMEi,t Variável que representa o prazo médio de estocagem da empresa i no instante
t

Balanço

PMRVi,t Variável que representa o prazo médio de recebimento de vendas da empresa
i no instante t

Balanço

PMPFi,t Variável que representa o prazo médio de pagamento de fornecedores da
empresa i no instante t

Balanço

CREi,t Variável exógena que representa o crescimento da empresa i, calculada pelo
logaritmo neperiano dos ativos totais no instante t menos o de t-1

Balanço

ALAVi,t Variável exógena que representa a alavancagem da empresa i, calculada pela
razão da dívida total pelo ativo total no instante t

Balanço

LIQi,t Variável exógena que representa a liquidez da empresa i, calculada pela
divisão entre ativo circulante e passivo circulante no instante t

Balanço

TAMi,t−1 Variável exógena que representa o tamanho da empresa i, calculada pelo
logaritmo neperiano dos ativos totais no instante t-1

Balanço

PIBt Variável exógena que representa o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro
no instante t, usada em porcentagem correspondente à variação trimestral

IBGE

COV IDt Variável exógena dummy que retorna valor 1 se o instante t havia dissemina-
ção da COVID-19, 0 em caso contrário

OMS

ROEi,t Variável endógena que representa o retorno sobre o patrimônio líquido (return
on equity), calculada pela razão entre lucro líquido e patrimônio líquido no
instante t

Balanço

continua na próxima página
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Variável Definição Fonte
ROAi,t Variável endógena que representa o retorno sobre o ativo (return on asset),

calculada pela razão entre lucro líquido e ativo total no instante t
Balanço

RETi,t Variável endógena que representa o retorno da ação, calculada pelo retorno
linear do preço da ação no instante t menos o de t-1

B3

Fonte: Autoria própria.

Nota: Nesta tabela estão declaradas todas variáveis que serão usadas nas regressões a seguir, com

suas respectivas explicações, fórmulas de cálculo e a fonte de onde foram obtidas.

Como pretendemos avaliar as mudanças no working capital associadas aos ciclos
econômicos, é importante adicionar à equação 3.1 outros fatores que podem estar relacio-
nados às variações no capital de giro. Assim, os modelos de regressão consideram como
variáveis independentes não só uma dummy de crise (COVID), mas também interações e
algumas variáveis de controle representando aspectos internos (individuais das empresas)
e externos, descritas a seguir. Nesse sentido, a inclusão dessas variáveis na regressão visa
reduzir o viés da variável omitida.

Similar ao estudo de Nazir e Afza (2009) e Indiastuti et al. (2015), usaremos uma
variável de crescimento da empresa, neste caso CREi,t, para verificar a relação entre o
atual crescimento da firma e suas métricas de capital de giro. A medida de alavancagem
financeira (ALAVi,t) se assemelha ao proposto por Silva et al. (2019), Mathuva (2010),
Palombini e Nakamura (2012), Wasiuzzaman e Arumugam (2013) e Enqvist, Graham e
Nikkinen (2014) em seus estudos. Também usaremos dados referentes à liquidez (LIQi,t),
de acordo com os trabalhos de Gonçalves, Gaio e Robles (2018), Enqvist, Graham e
Nikkinen (2014) e Pereira, Hernandes e Pereira (2019). Assim como Lazaridis e Tryfonidis
(2006) e Enqvist, Graham e Nikkinen (2014), utilizaremos ainda uma variável de tamanho
da empresa (TAMi,t−1), esta com defasagem de um trimestre.

Uma vez que crescimento econômico tende a refletir em aumento da performance
das firmas e possíveis mudanças na gestão de capital de giro, referenciando Baños-Caballero,
García-Teruel e Martínez-Solano (2014), Lazaridis e Tryfonidis (2006), Mathuva (2010) e
Nazir e Afza (2009), usamos a variável de controle de atividade econômica PIBt, divulgado
pelo IBGE, para controlar pelas condições macroeconômicas brasileiras.

Para a variável dummy COV IDt, vamos utilizar a classificação da Organização
Mundial de Saúde (OMS) que declarou pandemia mundial do novo coronavirus em 11 de
março de 2020. Assim, assumiremos a variável binária como 1 para os dois trimestres de
2020 e os restantes terão valor zero. Algo muito parecido com que Indiastuti et al. (2015)
e Pereira, Hernandes e Pereira (2019) fizeram para analisar a Crise Global de 2008 e crises
externas, respectivamente.

Para as outras regressões, usaremos três variáveis dependentes como indicadores
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de lucratividade da empresa: as variáveis ROEi,t e ROAi,t serão usadas nas equações 3.2
e 3.3, respectivamente, enquanto a variável RETi,t será usada na equação 3.4, para que
possamos avaliar como o parâmetro de preço de ação no mercado financeiro se relaciona
com o capital de giro. Seguindo os modelos de Enqvist, Graham e Nikkinen (2014), Wang
(2002) e Pereira, Hernandes e Pereira (2019), e diferente de outros autores que utilizaram
o lucro operacional bruto, neste artigo, optou-se pelo uso do ROE e do ROA, que medem
a lucratividade geral da empresa.

3.4 Especificações dos modelos
Para testar as hipóteses de pesquisa, empregaremos regressões com dados expostos

em painel, exceto equação 3.4. A estrutura de dados em painel confere a cada variável duas
dimensões, uma unidade de corte transversal e uma referência temporal, que no nosso caso
são as empresas individuais e os trimestres, respectivamente. O termo de erro também
tem as mesmas duas dimensões. Como vantagem, temos um maior número de graus de
liberdade: o tamanho da amostra é o produto do número de observações individuais pelo
tamanho da série temporal. Nossa análise de dados em painel terá um i grande e t pequeno
(dominante transversalmente), com 180 empresas em 22 pontos no tempo, podendo ser
classificada como balanceada, pois após tratamentos, não sobraram valores faltantes, ou
seja, o número de observações é o mesmo para todas as unidades de análise.

Além de considerar a forma como cada variável de controle afeta nossa variável
dependente, também precisamos avaliar a interação entre essas variáveis e determinar
se algum deles também é significativo nas regressões 3.1, 3.2 e 3.3. Assim, adicionamos
algumas variáveis de interação, responsáveis por capturar o efeito de interação entre
as variáveis de controle e a dummy COVID sobre as capital de giro, ROE e ROA,
respectivamente. Estas interações de primeira ordem visam entender o comportamento
das variáveis especificamente no período marcado pela pandemia do coronavírus em 2020,
a fim de identificar mudanças e/ou fortalecimento das relações previamente encontradas
nos resultados de todo período amostral. A interação é obtida multiplicando a coluna
da dummy pela coluna de cada variável de controle e trará ao modelo maior explicação
percentual da variação total da variável dependente (coeficiente de determinação R2).

Primeiramente, analisaremos a relação da disseminação da COVID-19 nas métricas
de capital de giro das empresas da amostra (equação 3.1):

CapitaldeGiro = β0 +β1 ∗CREi,t +β2 ∗ALAVi,t +β3 ∗LIQi,t +β4 ∗TAMi,t−1 +β5 ∗PIBt

+β6∗COV IDt+β7∗CRExCOV IDi,t+β8∗ALAV xCOV IDi,t+β9∗LIQxCOV IDi,t

+ β10 ∗ TAMxCOV IDi,t + β11 ∗ PIBxCOV IDi,t + εi,t(3.1)
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Em seguida, ainda em painel, analisaremos a relação do gerenciamento de capital
de giro (medido pela métrica resumo ciclo de conversão de caixa) com o retorno sobre seu
patrimônio líquido (equação 3.2) e com o retorno sobre seu ativo (equação 3.3), tentando
inferir se capital de giro realmente impacta a lucratividade contábil das empresas brasileiras
listadas.

ROEi,t = β0+β1∗CCCi,t+β2∗CREi,t+β3∗ALAVi,t+β4∗LIQi,t+β5∗TAMi,t−1+β6∗PIBt

+β7∗COV IDt+β8∗CCCxCOV IDi,t+β9∗CRExCOV IDi,t+β10∗ALAV xCOV IDi,t

+ β11 ∗ LIQxCOV IDi,t + β12 ∗ TAMxCOV IDi,t + β13 ∗ PIBxCOV IDi,t + εi,t(3.2)

ROAi,t = β0+β1∗CCCi,t+β2∗CREi,t+β3∗ALAVi,t+β4∗LIQi,t+β5∗TAMi,t−1+β6∗PIBt

+β7∗COV IDt+β8∗CCCxCOV IDi,t+β9∗CRExCOV IDi,t+β10∗ALAV xCOV IDi,t

+ β11 ∗ LIQxCOV IDi,t + β12 ∗ TAMxCOV IDi,t + β13 ∗ PIBxCOV IDi,t + εi,t(3.3)

Por fim, analisaremos os resultados de uma última regressão, agora em cross-section
para 31 de março de 2020, selecionando as empresas mais sensíveis à pandemia. Elas
foram filtradas da base original quando a redução do ROE e do ROA foram superiores a
cinco pontos percentuais entre Dezembro/19 e Março/20, ou seja, nesta regressão serão
analisadas as companhias que tiveram suas métricas de rentabilidade mais prejudicadas,
após a declaração da pandemia COVID-19 pela OMS, totalizando as 69 variações mais
negativas. Essa regressão tem o intuito de medir a relação das métricas de capital de
giro com a variação dos preços de suas ações (equação 3.4), captando se capital de giro
é realmente importante para o retorno no mercado de ações e se o mercado financeiro o
enxerga como diferencial.

RETi,t = β0 + β1 ∗ CapitaldeGiro+ εi,t (3.4)

Nas equações 3.1 e 3.4, substituiremos a variável capital de giro pelo CCCi,t e,
na sequência, pelos componentes do ciclo de conversão de caixa, PMEi,t, PMPFi,t e
PMRVi,t. Dividir o ciclo de conversão de caixa individualmente nos permite ter uma visão
mais detalhada sobre os principais impactos nos componentes de capital de giro.

Em todas as regressões, εi,t refere-se ao termo de erro da empresa i no trimestre t
(erro idiossincrático, já que varia aleatoriamente para todos os indivíduos e períodos), β0

denota o intercepto da regressão e os β1 à β13 denotam os coeficientes de cada variável.

Assim como Silva et al. (2019), foram realizados alguns testes para validação (tabela
2) do modelo econométrico proposto. Os testes de Breusch-Pagan-Godfrey apontaram
problemas de heterocedasticidade nos dados devido a significância da estatística encontrada



Capítulo 3. METODOLOGIA 28

e assim, a hipótese nula de homoscedasticidade foi rejeitada. O resultado do teste VIF
(variance inflation factor) retornou valores inferiores a 3 (limite de 5 1), portanto, não é
possível estabelecer a existência de problemas significativos de multicolinearidade entre as
variáveis explicativas do modelo. Por fim, o teste de normalidade dos termos de distribuição
dos resíduos de Shapiro-Wilk, levou à rejeição da hipótese nula com nível de significância
de 1%, concluindo de que os termos de erro não são normalmente distribuídos, ou seja,
amostra não provém de uma população normal, fato confirmado pela aleatoriedade dos
pontos em torno da reta.

Tabela 2 – Resultados dos testes de validação do modelo.

Teste Estatística P-Valor
VIF (maior valor) 2,6267 -

Shapiro-Wilk 0,2053 0,0000***
Breusch-Pagan-Godfrey 26,7514 0,0000***

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: *, ** e *** representam estatísticas significantes ao nível de 10%, 5% e 1% respectivamente

Com base nos resultados dos testes de validação acima, procedeu-se à aplicação de
um modelo de regressão robusto à presença de heterocedasticidade. Assim, as equações 3.1,
3.2 e 3.3 foram estimadas pelo método de mínimos quadrados generalizados factíveis, cujos
resultados e suas interpretações são apresentados mais adiante (tabelas 5 e 6). Todas as
regressões serão avaliadas com efeitos aleatórios e efeitos fixos visando trazer maior robustez
para as análises. Como o modelo com efeitos aleatórios tem uma restrição adicional muito
forte (em relação ao modelo com efeitos fixos), os resultados por efeitos fixos ao controlar
por efeitos fixos não observáveis e invariantes ao longo do tempo, são mais rigorosos e
assim, serão mais comentados.

3.5 Estatísticas descritivas das variáveis
Antes de executar as regressões, foram encontradas algumas observações extremas

(outliers) que poderiam prejudicar as estimações. De forma a eliminá-las, baseando-se em
Sousa (2016), García-Teruel e Martínez-Solano (2007) e Bernardes (2018), mas divergente
de Deloof (2003) e Palombini e Nakamura (2012) que excluíram as observações da amostra,
as variáveis foram winsorizadas, técnica que consiste em transformar dados para limitar
valores extremos, reduzindo o efeito de valores discrepantes, possivelmente espúrios. A
winsorização aplicada para reduzir o impacto dos outliers foi simétrica com 2% em cada
cauda. Logo, os valores apresentados se referem aos dados presentes entre os percentis 2%
e 98% dos indicadores calculados.
1 KLEINBAUM, D. G. et al. Applied regression analysis and other multivariate methods. Nelson

Education, 2013.
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Tabela 3 – Estatísticas descritivas após winsorização.

Variável Medida Observações Média Mediana Máximo Mínimo Desvio Padrão
CCC Dias 3960 115,07 50,10 1.121,92 -251,86 228,37
PME Dias 3960 90,74 40,97 714,89 0,00 144,66
PMPF Dias 3960 63,74 44,19 351,29 0,00 64,56
PMRV Dias 3960 82,12 64,30 439,31 7,16 77,74
CRE Unidade 3960 0,02 0,01 0,22 -0,10 0,06
ALAV Unidade 3960 27,06 28,92 62,63 0,00 17,22
LIQ Unidade 3960 2,07 1,66 8,07 0,59 1,42
TAM Unidade 3960 15,26 15,32 18,53 11,96 1,58
PIB Percentual 3960 -0,67 -0,05 1,70 -9,7 2,19

COVID Unidade 3960 0,09 0,00 1,00 0,00 0,29
ROE Percentual 3960 4,70 3,73 31,61 -23,13 9,27
ROA Percentual 3960 2,29 1,64 14,78 -7,46 4,00
RET Percentual 180 -31,43 -34,36 24,24 -67,28 22,01

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Esta tabela apresenta as estatísticas descritivas amostrais entre os anos de 2015-2020 com 47.700
observações trimestrais totais, que serão usadas nas regressões.

Na tabela 3, podemos ver que nossa variável CCCi,t varia de um mínimo de
aproximadamente -252 dias até o máximo de 1.122 dias. Foi a variável de capital de
giro com maior variabilidade, com desvio-padrão de 228 dias e, em média, as empresas
possuem um ciclo financeiro próximo de 4 meses (115 dias), perto do encontrado por
Enqvist, Graham e Nikkinen (2014) (109 dias) e Indiastuti et al. (2015) (110 dias). Há
aproximadamente 17% das empresas com CCC médio negativo, o que significa que elas
financiam suas atividades com os recursos dos fornecedores. Empresas que conseguem
operar desta maneira estão no melhor cenário possível de capital de giro, pois conseguem
financiar sua operação com capital não oneroso disponibilizado por seus fornecedores.
Quanto maior o poder barganha da empresa com fornecedores, menor deve ser o ciclo de
conversão de caixa. A variável que mede o tempo de estocagem (PMEi,t) teve média de 91
dias, pouco acima do encontrado nas empresas norte americanas do estudo de Gill, Biger
e Mathur (2010). Durante o período considerado, o componente do ciclo de conversão de
caixa que mais apresentou variação foi o PMEi,t, cujo desvio-padrão se sobressaiu ante
aos demais.

Um número que chama a atenção é que as empresas perderam, em média, 31%
no valor de suas ações entre dezembro 2019 e março 2020, evidenciando a forte baixa no
mercado acionário brasileiro devido à COVID-19. O valor médio dos retornos apurados
pelo ROEi,t e ROAi,t foram 4,70% e 2,29% respectivamente (bem menores que os valores
de Enqvist, Graham e Nikkinen (2014) com 8,4% e García-Teruel e Martínez-Solano
(2007) com 7,9%). A variável CREi,t apresentou valor médio positivo porém próximo
de zero, evidenciando o pequeno crescimento da base de ativos no recorte temporal
analisado, possivelmente devido à recessão brasileira nos anos 2015-2016 seguidos de
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modesta recuperação da economia até sermos atingidos pela pandemia em 2020. Explicação
similar pode ser usada para justificar a queda média de -0,67% para o PIB amostral,
evidenciando um baixo crescimento médio no país entre o anos de 2015 a 2020. A razão
média de ativos circulantes sobre os passivos circulantes das empresas, medida pela variável
LIQi,t foi de 2,07 no período considerado (parecido com o das empresas finlandesas no
estudo de Enqvist, Graham e Nikkinen (2014) que foi de 1,59). As empresas também
apresentam, em média, baixo nível de alavancagem, onde apenas 27,06% dos ativos das
empresas são financiados com dívida e tamanho médio medido pelo logaritmo neperiano
dos ativos totais do período anterior é de aproximadamente 15.

De forma simples e intuitiva, apresentamos na tabela 4 a correlação de Pearson
entre as variáveis da amostra, a fim de termos uma ideia de como elas se relacionam.

Tabela 4 – Correlação de Pearson entre as variáveis

CCCPMEPMPFPMRV CRE ALAV LIQ TAM PIB COVIDROEROA
CCC 1
PME -0.007 1
PMPF 0.001 0.005 1
PMRV -0.028 0.537 0.074 1
CRE -0.128 -0.005 0.034 0.006 1
ALAV -0.119 -0.014 0.014 0.006 0.076 1
LIQ 0.292 -0.008 -0.012 -0.002 -0.045 -0.389 1
TAM -0.182 -0.009 0.038 0.038 0.049 0.416 -0.315 1
PIB -0.013 0.104 0.028 0.095 -0.058 -0.039 -0.004 -0.027 1

COVID 0.008 -0.076 -0.074 -0.077 0.093 0.025 0.006 0.047 -0.785 1
ROE -0.219 0.022 0.011 0.007 0.194 -0.086 0.001 0.041 0.088 0.120 1
ROA -0.179 0.017 0.004 0.007 0.166 -0.238 0.126 -0.032 0.093 -0.133 0.902 1

Fonte: Produzido pelo autor.

Nota: Esta tabela apresenta os coeficientes da matriz de correlação de Pearson para as variáveis estudadas
(pós-winsorização), para um número total de 3.960 observações para cada variável.

É possível verificar na tabela acima que a variável CCCi,t é negativamente correla-
cionada com as variáveis de controle CREi,t, ALAVi,t, TAMi,t−1 e PIBt, indicando que
empresas maiores, alavancadas, com recente crescimento e cenários positivos de crescimento
da economia devem gerar piores retornos. Dentre todas, a LIQi,t parece ser a que mais
influencia o ciclo de conversão de caixa e o PIBt, aparentemente, aquele que exerce o
menor efeito sobre as variações do CCCi,t, devido a pouca correlação encontrada. No que
se refere à variável ALAVi,t, ela apresenta correlação negativa tanto com ROA quanto
com ROE (mais forte em ROA), similar aos estudos brasileiros de Bernardes (2018) e
Zarowny (2016), sugerindo que as empresas mais alavancadas da B3 no período estudado
apresentaram menores retornos.

A correlação entre o CCCi,t com seus componentes PMEi,t, PMRVi,t e PMPFi,t

deveria ser de fácil compreensão ao olharmos a fórmula do ciclo financeiro, no qual seu
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resultado é obtido somando o prazo médio de estocagem (PME) com o prazo médio de
recebimento de vendas (PMRV) e subtraindo o prazo médio de pagamento de fornecedores
(PMPF). Entretanto, as correlações obtidas pós-winsorização não indicam as mesmas
relações da fórmula, sendo CCC positivamente correlacionado com PMPF e negativamente
com PME e PMRV.

Vale ressaltar a alta correlação positiva entre o PMEi,t e o PMRVi,t, mesma
relação encontrada por Bernardes (2018), que indica que as empresas que oferecem mais
prazo e crédito a seus clientes são as mesmas com maior nível de estoques. Pode ser o caso
de firmas que buscam alavancar as vendas por meio de extensão de prazo para clientes com
altos estoques, empresas com baixo poder de barganha sendo pressionadas pelo aumento
do crédito comercial ou empresas com alto poder de barganha, capazes de pressionar
fornecedores por prazos de pagamento mais longos e capazes de manter baixos níveis de
estoque.

Como esperado, os dados mostram uma correlação negativa entre CCCi,t com
ambas as variáveis ROEi,t e ROAi,t, consistente com a visão de que um ciclo financeiro
mais longo pode de alguma forma levar a uma menor lucratividade e menor valor da
empresa. Em outras palavras, gerenciar o capital de giro eficientemente está correlacionado
com maiores margens de lucro e maior criação de valor.

Finalmente, através de outro método, podemos enxergar que a multicolinearidade
não deve ser um problema em nossa regressão de dados em painel, pois as correlações
entre as variáveis independentes não são muito fortes.

No entanto, todas essas conclusões advêm de uma análise superficial, apenas para
dar início às discussões que virão pela frente e compará-las com os resultados encontrados.
Correlações parciais e a intensidade dos efeitos que resultam nas correlações entre as
variáveis podem ser enganosas devido à instabilidade temporal de tais coeficientes de
correlação, necessitando de uma análise mais sofisticada.
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4 RESULTADOS

4.1 Efeitos em métricas de capital de giro
A Tabela 5 apresenta os resultados das regressões em painel a partir dos modelos

propostos, evidenciando a constante, os coeficientes e as estatísticas para cada regressão.

Tabela 5 – Resultados da regressão 3.1 por Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis.

Variáveis Dependentes
Variáveis Efeitos Aleatórios Efeitos Fixos
Independentes CCC PME PMPF PMRV CCC PME PMPF PMRV
Constante 253,21 128,95 -1,12 76,36 279,30 115,91 -54,64 -155,82

(6,5)*** (5,1)*** (-0,1) (5,5)*** (3,2)*** (2,0)** (-1,5) (-4,1)***
COVID 111,43 144,03 131,94 49,42 87,75 79,02 87,25 70,53

(0,7) (1,5) (3,0)*** (0,9) (1,6) (2,2)** (3,9)*** (3,0)***
CRE -467,71 -256,65 80,50 -107,36 -72,96 12,60 75,64 -6,56

(-7,8)*** (-6,7)*** (4,6)*** (-5,1)*** (-3,3)*** (0,9) (8,2)*** (-0,7)
ALAV 0,54 0,45 -0,58 -0,11 1,15 0,24 -0,18 0,16

(2,3)** (2,9)*** (-8,3)*** (-1,4) (5,2)*** (1,6) (-2,0)** (1,7)*
LIQ 43,06 26,62 -6,52 10,14 9,60 1,14 -4,13 -0,10

(15,7)*** (15,2)*** (-8,2)*** (10,6)*** (5,1)*** (0,9) (-5,2)*** (-0,1)
TAM -15,39 -6,69 6,04 -0,69 -14,10 -2,32 8,54 15,32

(-6,0)*** (-4,1)*** (8,1)*** (-0,8) (-2,5)** (-0,6) (3,6)*** (6,1)***
PIB -3,54 0,90 2,41 -2,78 -3,16 47,28 255,24 -354,25

(-0,8) (0,3) (2,0)* (-1,9)* (-2,1)** (0,5) (4,0)*** (-5,3)***
CRE x COVID 709,51 184,87 -332,93 51,55 87,23 -155,62 -132,69 69,44

(1,8)* (0,7) (-2,9)*** (0,4) (0,6) (-1,7)* (-2,3)** (1,1)
ALAV x COVID -0,64 -0,17 -0,13 -0,40 -0,16 0,07 -0,03 -0,30

(-0,7) (-0,3) (-0,5) (-1,2) (-0,5) (0,3) (-0,2) (-2,0)**
LIQ x COVID -3,74 2,90 -21,66 -6,28 -18,93 -0,72 -6,92 -13,61

(-0,2) (0,2) (-3,7)*** (-0,9) (-2,6)*** (-0,2) (-2,3)** (-4,3)***
TAM x COVID -5,91 -8,56 -4,80 -1,90 -2,77 -4,07 -4,22 -3,06

(-0,6) (-1,4) (-1,7)* (-0,5) (-0,8) (-1,8)* (-2,9)*** (-2,0)**
PIB x COVID 3,71 94,25 -212,14 265,24 3,22 -73,12 -223,86 339,52

(0,7) (-0,3) (-1,4) (1,4) (1,7)* (-0,6) (-2,8)*** (4,1)***
R2 0,109 0,091 0,058 0,051 0,896 0,887 0,775 0,830

Fonte: Produzido pelo autor.

Nota: Esta tabela apresenta os resultados da regressão pelo método dos Mínimos Quadrados
Generalizados Factíveis em variáveis de capital de giro com uma dummy COVID para analisar o impacto
da pandemia nas firmas brasileiras entre os anos 2015-2020, tanto por efeitos aleatórios quanto por efeitos
fixos. As variáveis de controle são: CRE (crescimento das vendas), ALAV (alavancagem), LIQ (liquidez),
TAM (tamanho da empresa) e PIB (Produto Interno Bruto), além do uso de algumas interações, em um

total de 59.400 observações.
Os símbolos *, ** e *** representam estatísticas significantes ao nível de 10%, 5% e 1% respectivamente.

Como resultado, diferente do obtido por Silva et al. (2019) mas similar ao encontrado
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por Indiastuti et al. (2015), a variável de crescimento (CREi,t) apresentou relação negativa
significante ao nível de 1% com o ciclo financeiro das empresas, tanto em efeitos aleatórios
quanto em efeitos fixos. Quando analisamos os componentes do ciclo de conversão de caixa,
vemos as mesmas relações que reforçam o achado. Empresas com bom crescimento da
base de ativos podem adotar uma política de capital de giro mais agressiva, aproveitando
de sua recente expansão para carregar menos capital de giro, ao negociar prazos mais
vantajosos para pagamento das despesas e beneficiando do recebimento mais rápido do
caixa de suas vendas para suportar seu crescimento, mesmo com a maior facilidade na
obtenção de crédito para financiar suas necessidades de capital de giro.

Foi encontrado um coeficiente de alavancagem positivo e estatisticamente signi-
ficante em ambos os testes, sinalizando que firmas menos alavancadas tendem a adotar
uma política de gestão de capital de giro mais agressiva. Os mesmos sinais foram obtidos
por Nazir e Afza (2009) e Mansoori e Muhammad (2012) na literatura internacional e por
Palombini e Nakamura (2012) na literatura nacional, mas contrários aos de Chiou, Cheng
e Wu (2006) e Silva et al. (2019). Quando analisamos os componentes do ciclo financeiro,
PMEi,t e PMPFi,t apresentaram, respectivamente, relações positivas e negativas com
ALAVi,t, sendo que contas a pagar foi significante a nível de 5% com alavancagem quando
regredido em efeitos fixos. Já o coeficiente da variável PMRVi,t, apesar de resultados
distintos, foi positivo e significante a um nível de confiança de 90% em efeitos fixos.

Encontramos relação positiva e estatisticamente significante entre o CCCi,t e a
variável LIQi,t, o que indica que a empresa pode melhorar sua margem de liquidez ao
investir em capital de giro, aumentando seu ciclo de conversão de caixa. Esse resultado é
contrário ao sentido intuitivo pois um CCC mais curto deveria indicar melhor liquidez
de uma empresa, ao rapidamente liberar dinheiro preso em capital de giro, revelando
uma maior previsibilidade das entradas de caixa. Para Silva et al. (2019), a relação foi
negativa, indicando que empresas com maior liquidez tendem a ter uma menor necessidade
de capital de giro. Em nossas regressões em efeitos fixos, encontramos PMPFi,t e PMRVi,t

com coeficientes negativos e PMEi,t com coeficientes positivos, sendo novamente dias de
pagamento com significância estatística a 1%,

Obtivemos relações negativas entre tamanho de empresa (TAMi,t−1) e o ciclo de
conversão de caixa (CCCi,t) para ambas as testagens, o que implica que empresas maiores
tendem a ter um menor ciclo financeiro. Observações opostas as de Chiou, Cheng e Wu
(2006), porém em linha com o obtido por Uyar (2009), Mansoori e Muhammad (2012)
e Silva et al. (2019). Hill, Kelly e Highfield (2010) argumentam que empresas maiores
são mais propensas a serem diversificadas, apresentam fluxos de caixa mais estáveis, tem
acesso ao financiamento mais fácil e barato, conseguindo uma economia de escala em
termos de custos de transação, dessa forma tendem a acumular menos capital de giro.

Assim como Mansoori e Muhammad (2012), foi encontrada uma relação negativa
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entre o ciclo de conversão de caixa e a variável de controle macroeconômica PIBi,t, sendo
significante quando olhamos o teste em efeitos fixos. Todos os coeficientes apresentaram
o mesmo sinal em ambos conjuntos de resultados, entretanto as estatísticas encontradas
foram significantes apenas para contas a pagar e contas a receber.

Apesar de não significante, vimos que quando a dummy de COVID-19 era 1, o
resultado do coeficiente do CCCi,t foi positivo, mostrando que a pandemia fez os gestores
das companhias brasileiras de capital aberto captarem mais capital de giro, o que vai a
favor da intuição lógica. A relação positiva pode sugerir que, para se proteger da queda
da demanda e resguardar de eventuais situações de inadimplência, as empresas optaram
por adquirir capital de giro precaucional, podendo ter aproveitado o contexto de juros nas
mínimas históricas no Brasil para carregar caixa. Olhando a regressão por efeitos fixos,
nossa variável dias de estocagem (PMEi,t) apresentou relação positiva e significante a 5%
com a variável COV IDi,t, sugerindo aumento dos estoques ocasionado pela baixa demanda,
uma vez que o menor nível de vendas por toda a indústria, levou a um maior acúmulo de
estoques. As variáveis PMPFi,t e PMRVi,t apresentaram relações positivas e significantes
a 1% com a dummy COV IDi,t, podendo ser inferido que as empresas brasileiras preferiram
a utilização de crédito comercial (trade credit) ante descontos para pagamentos antecipados
como forma de financiamento durante a pandemia, além de indicar que a pandemia alterou
a forma como os gestores geriram suas contas a receber nas empresas brasileiras.

Quando verificamos os resultados das interações, muitas da relações foram poten-
cializadas ou até mesmo opostas. Podemos afirmar que a relação entre crescimento das
empresas e capital de giro foi modificada, no qual empresas cujo crescimento da base
de ativos era positiva, nos dois primeiros trimestres marcados pela pandemia COVID-19
em 2020, mudaram de postura e reduziram tanto seus prazos de estocagem quanto os
dias de pagamento. Em relação à alavancagem, a variável contas a receber teve o padrão
alterado em relação ao período pré-pandemia, com significância estatística, que era positiva
e passou a ser negativa. Quando analisamos liquidez, a relação com o ciclo financeiro
converte para negativa especificamente durante a pandemia do novo coronavírus, no qual
as empresas com maior proporção de ativos circulantes ante passivos circulantes reduziram
seu CCC (uma variação de uma unidade positiva na liquidez, reduz o ciclo financeiro em
aproximadamente 19 dias neste período). Além disso, vimos que a relação da variável
LIQi,t com contas a pagar e contas a receber se tornaram mais negativas, com significância
estatística de que esses coeficientes da interação são diferentes de zero (usando efeitos fixos).
Já para a variável tamanho da empresa, os coeficientes da interação nos mostram que
as maiores empresas da bolsa brasileira tiveram a duração do prazo médio de estocagem
ainda mais reduzida, enquanto as relações com as variáveis PMPFi,t e PMRVi,t, que
eram positivas, passaram a ser negativas, sugerindo que as grandes empresas optaram por
passar pelo período pandêmico reduzindo esses prazos. Por fim, a interação da variável
macroeconômica PIB com a dummy COVID nos mostra que a relação PIB com contas a
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pagar e contas a receber é alterada na presença da pandemia, com resultados com sinais
opostos e que, na presença da crise do coronavirus (dummy = 1), 1% de aumento no PIB
trimestral traz aumento da duração do ciclo de conversão de caixa em 3,22 dias.

4.2 Efeitos em métricas de rentabilidade das empresas

Tabela 6 – Resultados das regressões 3.2 e 3.3 por Mínimos Quadrados Generalizados
Factíveis.

Variáveis Dependentes
Efeitos Aleatórios Efeitos Fixos

Variáveis Independentes ROA ROE ROA ROE
Constante 0,64 0,51 -6,09 -26,89

(0,9) (0,3) (-1,9)* (-3,4)***
CCC -0,004 -0,008 -0,002 -0,006

(-13,1)*** (-12,6)*** (-3,8)*** (-4,2)***
CRE 11,11 29,39 7,15 19,91

(10,78)*** (11,9)*** (8,8)*** (9,9)***
ALAV -0,06 -0,07 -0,08 -0,12

(-15,4)*** (-7,4)*** (-10,1)*** (-6,1)***
LIQ 0,32 0,23 0,09 0,03

(7,00)*** (2,1)** (1,3) (0,2)
TAM 0,19 0,42 0,70 2,33

(4,6)*** (4,1)*** (3,3)*** (4,5)***
PIB -0,12 -0,08 -0,16 -0,22

(-0,4) (-0,1) (-2,8)*** (-1,6)
COVID 2,24 5,68 5,21 12,54

(0,8)** (0,8) (2,6)** (2,5)**
CCC x COVID -0,002 -0,011 -0,004 -0,010

(-0,8) (-1,4) (-1,7)* (-1,6)
CRE x COVID 8,25 5,23 -4,17 -17,69

(1,3) (0,3) (-0,8) (-1,4)
ALAV x COVID 0,002 -0,001 0,03 0,04

(1,6) (-0,04) (2,8)*** (1,3)
LIQ x COVID -0,09 0,34 -0,02 0,61

(-0,3) (0,41) (-0,1) (0,9)
TAM x COVID -0,35 -0,73 -0,53 -1,24

(-2,1)** (-1,8)* (-4,1)*** (-3,8)***
PIB x COVID 2,33 -11,67 7,19 5,78

(0,1) (-0,2) (1,0) (0,3)
R2 0,149 0,102 0,548 0,481

Fonte: Produzido pelo autor.

Nota: Esta tabela mostra os resultados da regressão pelo método dos Mínimos Quadrados Generalizados
Factíveis, de ciclo de conversão de caixa (CCC) em métricas de retorno contábil (ROA e ROE) nas firmas
brasileiras entre os anos 2015-2020, tanto por efeitos aleatórios quanto por efeitos fixos. As variáveis de
controle são: CRE (crescimento das vendas), ALAV (alavancagem), LIQ (liquidez), TAM (tamanho da
empresa), PIB (Produto Interno Bruto) e COVID (dummy de pandemia), além de algumas interações, em

um total de 59.400 observações.
Os símbolos *, ** e *** representam estatísticas significantes ao nível de 10%, 5% e 1% respectivamente.
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Assim como a maioria da literatura, nossas evidências empíricas corroboram que
políticas agressivas de capital de giro (menor CCC) aumentam a lucratividade, resultados
semelhantes aos de Lancaster, Jose e Stevens (1996), Shin e Soenen (1998), Wang (2002),
Deloof (2003), Lazaridis e Tryfonidis (2006), García-Teruel e Martínez-Solano (2007),
Raheman e Nasr (2007), Karaduman et al. (2011), Enqvist, Graham e Nikkinen (2014) e
Aktas, Croci e Petmezas (2015). Tanto a rentabilidade do ativo (ROAi,t) quanto a rentabi-
lidade sobre o patrimônio líquido (ROEi,t) apresentaram relação negativa significante com
o ciclo de conversão de caixa das empresas quando olhamos a amostra total (2015 a 2020)
na regressão por efeitos fixos. O coeficiente encontrado para a variável CCCi,t foi de -0.002
e -0.006, indicando que uma redução de um dia no CCC, ceteris paribus, poderia levar a
aumentos de 0,2% no ROA e de 0.6% no ROE. Assim, se uma empresa tivesse uma base
de ativos de R$ 1 bilhão, um dia de otimização do CCC aumentaria o valor destes ativos
em R$ 2 milhões. Quando a interação é analisada, vemos que a relação se torna ainda mais
forte durante o período da pandemia, mas com significância estatística a 10% apenas para
ROA, passando de -0.002 para -0.004, sugerindo que as empresas reduziram ainda mais a
duração do seu ciclo de conversão de caixa durante o período pandêmico. Esta relação
negativa obtida entre rentabilidade e ciclo de conversão de caixa indica que as empresas
mais lucrativas, aparentemente, dedicam maior atenção à gestão eficiente do capital de
giro, em desacordo com Nazir e Afza (2009), Gill, Biger e Mathur (2010), Mansoori e
Muhammad (2012) e Indiastuti et al. (2015). Isto sugere que a rentabilidade de uma
empresa é melhorada à medida em que ela aprimora sua gestão de curto prazo. Mathuva
(2010) cita como uma possível explicação o fato da minimização dos investimentos em
ativo circulante (redução do CCC) garantir que os ativos líquidos não sejam mantidos no
negócio por muito tempo e que sejam utilizados na geração de lucro para a empresa.

A variável de crescimento das vendas (CREi,t) apresentou relação positiva signifi-
cante a nível de 1% com as variáveis ROAi,t e ROEi,t, diferente do obtido por Silva et al.
(2019), mas similar ao encontrado por Shin e Soenen (1998), Deloof (2003), Indiastuti et
al. (2015) e Karaduman et al. (2011). Esse resultado indica que firmas com crescimento
recente da base de ativos costumam apresentar melhores desempenhos, provavelmente em
razão de que crescimento favorece a geração de fluxo de caixa suficiente, não necessitando
de posterior dispêndio em financiamentos custosos. As variáveis da interação, neste caso,
não apresentaram significância em nenhum dos casos, assim, não podemos afirmar que há
modificação da relação entre crescimento e lucratividade durante a COVID-19.

Em relação à alavancagem, encontramos o coeficiente da variável ALAVi,t negativo
quando regredimos em ROAi,t e ROEi,t, ambos estatisticamente significantes a nível de 1%.
Uma relação inversa era mesmo mais esperada pois empresas mais alavancadas, em geral,
tem menor poder para competir e assim, deveriam ser menos rentáveis. Na literatura, Shin
e Soenen (1998) e Zarowny (2016) encontraram coeficiente negativo quando regrediram
em ROA, entretanto Aktas, Croci e Petmezas (2015) e Pereira, Hernandes e Pereira



Capítulo 4. RESULTADOS 37

(2019) acharam relação positiva e significante. Quando regrediram em lucro operacional,
Deloof (2003) e Lazaridis e Tryfonidis (2006) apresentaram relações negativas. Quando
apenas o período da pandemia vem à tona, a relação ALAVi,t e lucratividade se torna
positiva, sugerindo que empresas com maior alavancagem se saíram melhor na crise da
COVID-19, especialmente quando a regressão de efeitos fixos é feita em retorno sobre os
ativos (ROAi,t).

Encontramos uma relação positiva entre as variáveis de performance da empresa e
seu nível de liquidez (LIQi,t), sendo significante apenas quando a regressão utilizou efeitos
aleatórios. Esse resultado é intuitivo pois uma melhor liquidez rapidamente libera dinheiro
preso em capital de giro, devendo melhorar seu rendimento. Zariyawati et al. (2009),
Enqvist, Graham e Nikkinen (2014) e Zarowny (2016) chegaram na mesma relação positiva,
entretanto Shin e Soenen (1998) obtiveram relação negativa. Não podemos afirmar que
houve qualquer alteração neste comportamento no ano de 2020, uma vez que nenhum dos
coeficientes da interação apresentou relação forte.

Deparamos com uma forte relação positiva entre tamanho da empresa (TAMi,t−1)
e desempenho para toda a amostra, implicando que empresas maiores tendem a ter
maior rentabilidade, similar a Deloof (2003), Karadagli (2013), Karaduman et al. (2011),
Indiastuti et al. (2015), Zarowny (2016) e Pereira, Hernandes e Pereira (2019), mas
contrário ao detectado por Enqvist, Graham e Nikkinen (2014). Isso pode ser atribuído
ao fato de que empresas maiores podem tirar vantagem de qualquer oportunidade de
investimento favorável. Todavia, encontramos um resultado significante do coeficiente da
interação, que mostra que a relação foi alterada de positiva para negativa para todos os
testes feitos, apontando que as maiores empresas da bolsa brasileira foram as que tiveram
suas lucratividades mais atingidas pela crise do novo coronavirus em 2020.

Relações negativas foram encontradas entre as rentabilidades (medidas via ROAi,t

e ROEi,t) e a variável de controle macroeconômica PIBi,t, entretanto, somente temos
significância estatística para afirmarmos que seus coeficientes são diferentes de zero quando
regredimos em efeitos fixos em ROA. Esse resultado pode ser relacionado com a retração do
crédito bancário, além de postergação de investimentos em períodos de baixo crescimento.
Para as interações, neste caso, não deparamos com níveis descritivos do teste (p-valor)
significantes, sendo assim, não podemos afirmar que houve alteração da relação quando
comparamos apenas na disseminação da COVID-19 com todo o período amostral.

Quando a dummy de COVID-19 recebeu valor 1, as rentabilidades são impactadas
positivamente, mostrando que as empresas foram mais rentáveis durante a pandemia,
ceteris paribus. Numericamente, a dummy impactou o ROA em 5,21 unidades e o ROE
em 12,54 unidades. Fato divergente com o imaginado, uma vez que empresas de todos
os setores foram impactadas e 86% das empresas tiveram o ROE e ROA reduzidos na
primeira publicação de resultados pós início da pandemia.
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4.3 Efeitos em métrica de retorno acionário

Tabela 7 – Resultados da regressão 3.4 pelo Método dos Mínimos Quadrados.

Variável Dependente
Variáveis Independentes RET
Constante -11,56 -23,42

(-2,54)** (-7,29)***
CCC - -0,04

- (-2,23)**
PME -0,06 -

(-2,36)** -
PMRV -0,08 -

(-1,47) -
PMPF -0,08 -

(-2,30)** -
R2 0,26 0,07

Fonte: Produzido pelo autor.

Nota: Esta tabela apresenta os resultados da regressão pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários
(MQO) dos componentes de capital de giro em retorno acionário (RET) nas firmas brasileiras no
fechamento do primeiro trimestre de 2020 (primeira publicação de balanço posterior ao início da

pandemia) selecionando apenas as empresas mais impactadas em ROA e ROE pela pandemia (69 firmas).
Os símbolos *, ** e *** representam estatísticas significantes ao nível de 10%, 5% e 1% respectivamente.

Para finalizar, conforme dito anteriormente, filtramos as empresas mais sensíveis
à pandemia em nossas últimas análises. Regredindo CCC em retorno de ação (RET),
encontramos uma relação negativa com significância estatística a 5%, mesmo sinal das
relações entre RET e as três variáveis que compõe o ciclo de conversão de caixa, apesar
de não ser significativo para a variável PMRV. Assim, podemos rejeitar a hipótese nula
para os coeficientes de CCC, PME e PMPF, demonstrando que as relações encontradas
são diferentes de zero com 95% de confiança. As relações negativas com a variável RET,
sugerem que as companhias que mais se desvalorizaram no mercado acionário no começo
da pandemia, aumentaram seus ciclos de conversão de caixa. Nosso resultado indica que
cada dia de aumento no ciclo financeiro impacta o retorno em 0,04%, em outras palavras,
um acréscimo de aproximadamente 22 dias no ciclo de conversão de caixa de uma empresa
levará a uma desvalorização de 1% no preço de sua ação. Seguindo a mesma lógica, 12
dias de redução em contas a pagar levará a uma aumento de 1% em seu valor de mercado.

Logicamente a partir dos resultados divulgados acima, um ciclo de conversão de
caixa mais alto deveria levar a uma menor avaliação da empresa pelo mercado ao retardar
seus fluxos de caixa positivos, fato confirmado nos achados das regressões, permitindo-nos
afirmar que capital de giro é importante para os agentes do mercado de ações. Esse resultado
é interessante pois apesar de todos os macro e micro fundamentos que impactam no preço
de uma ação, constatamos que uma otimizada gestão de capital de giro também contribui
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para a maximização no valor da firma. Assim, atestamos que a pandemia prejudicou em
maior grau as empresas que detinham as maiores quantidades de capital de giro.

Quando são analisados os componentes do CCC, vimos que no início da pandemia
houve uma extensão no prazo de recebimento de suas vendas, assim como no prazo de
pagamento de suas faturas e prazo de estocagem. Esta relação negativa entre dias de
estocagem e retorno acionário pode ter sido causada pela queda na demanda, levando
a piores projeções de vendas e mais estoques. De maneira análoga as descobertas de
Karadagli (2013), para a outra variável significante (PMPF), embora uma diminuição do
prazo das contas a pagar cause um aumento no ciclo de conversão de caixa, que por sua
vez impactou negativamente o retorno acionário da empresa, os resultados revelaram que,
durante a pandemia, uma redução do PMPF também melhorou o desempenho da empresa
em termos do mercado de ações. Assim como Deloof (2003), a explicação mais plausível
para esta relação negativa entre contas a pagar e retorno das ações é que as empresas mais
impactadas na pandemia esperaram mais para pagar suas contas.

Figura 2 – Gráfico de dispersão entre as variáveis RET e CCC.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dados em um scatterplot ficam muito dispersos, entretanto é possível claramente
verificar a linha de tendência negativa na figura 2, evidenciando a relação negativa entre
as métricas já obtida na regressão. Mesmo podendo haver grande quantidade de fatores
intrínsecos no erro, impedindo uma regressão ainda mais precisa e o mercado também
enxergando outros componentes como as próprias variáveis de rentabilidade contábil (ROA
e ROE), razão de liquidez, alavancagem, et cetera, o mercado analisa e considera o capital
de giro para precificação das ações do mercado brasileiro.



40

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho propôs investigar o impacto da recente crise ocasionada pelo
coronavírus na gestão do capital de giro em uma amostra de empresas brasileiras listadas
(2015-2020). A partir da crise financeira de 2008, a gestão do capital de giro ganhou novos
capítulos, onde políticas e tendências que vigoravam até então tiveram que ser adaptadas
às novas condições econômicas, estando sob maior escrutínio e controle, dada a nova
importância adquirida. Como medida de capital de giro utilizou-se o ciclo de conversão
de caixa (CCC) e para rentabilidade foram utilizadas três variáveis nas regressões (ROA,
ROE e RET).

Com o advento da pandemia COVID-19, as firmas brasileiras passaram a acumular
mais caixa, privilegiando o capital de giro precaucional e incorrendo menores riscos de
liquidez, fato comprovado pelas evidências da primeira regressão (tabela 5), que apontaram
relação positiva entre as variáveis COVID e CCC. Olhando os resultados em efeitos fixos,
dentre as variáveis componentes do ciclo financeiro, PME, PMPF e PMRV apresentaram
relação positiva com a dummy COVID, sempre significância estatística. Ao analisar as
interações, todos os coeficientes obtidos evidenciam mudanças na intensidade e/ou direção
das relações no momento da pandemia. Em seguida, o retorno sobre os ativos (ROA) e o
retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentaram relação negativa significante com
o ciclo de conversão de caixa das empresas (tabela 6), sinalizando que firmas mais rentáveis
tendem a ter menor ciclo financeiro (políticas agressivas), em consonância com a maior
parte da bibliografia. Neste sentido, a eficiência do capital de giro e a consequente melhor
rentabilidade podem ser atingidas, baseando-se no princípio de agilizar a arrecadação
e desacelerar os desembolsos. O coeficiente da interação CCCxCOVID nos mostra que,
durante a pandemia, a relação entre ciclo de conversão de caixa e lucratividade era ainda
mais forte e negativa. Também observamos que as relações tamanho e alavancagem com
lucratividade tem direções opostas quando comparamos só a pandemia com todo o período
amostral. Por fim, selecionando as empresas mais impactadas negativamente (via ROA e
ROE), foi regredida a gestão de capital de giro em retorno das ações (tabela 7). Nesta
análise, encontramos indicações de que as políticas conservadoras, posteriores ao início
da pandemia, levaram a piores desempenhos acionários no Brasil. Assim, chegamos a
conclusão de que o mercado olha atentamente para as políticas de working capital das
firmas e que elas possuem poder explicativo no retorno das ações, uma vez que apenas
o coeficiente do PMRV não foi significativo. Este resultado é muito importante, não só
para as empresas em geral, mas também para investidores, uma vez que capital de giro se
mostrou, com significância estatística, relevante para a determinação dos preços das ações
no mercado brasileiro no período analisado. Em suma, podemos concluir que a gestão de
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ativos e passivos de curto prazo desempenha um papel relevante no risco, lucratividade
e valor da empresa, provando ser um fator crítico para o sucesso de longo prazo das
companhias.

Com relação aos determinantes do ciclo de conversão de caixa, focando apenas nos
efeitos individuais, nossos resultados apontaram uma relação positiva para alavancagem e
liquidez corrente, ambas estatisticamente significantes, enquanto indicaram uma relação
negativa para o crescimento da empresa, tamanho e PIB. Quanto aos determinantes da
lucratividade corporativa (ROA e ROE), relatamos uma relação positiva com crescimento,
liquidez e tamanho das empresas. Por outro lado, encontramos relações negativas para
alavancagem e PIB.

Os resultados deste estudo devem ser interpretados considerando algumas limitações
da pesquisa. Assim como Almeida e EID JUNIOR (2014), uma delas diz respeito à menor
liquidez de nossas ações e ao tamanho da base amostral, tanto em termos de horizonte
de tempo quanto em termos de número relativamente pequeno de empresas de capital
aberto no Brasil. Ademais, a amostra foi composta apenas por empresas listadas, que
são naturalmente maiores e sujeitas a um maior monitoramento quando comparadas às
empresas não listadas, possibilitando comportamentos distintos ao terem mais espaço
para implementarem suas próprias soluções de capital de giro. Assim, sugerimos algumas
melhorias para futuras pesquisas, tais como: consideração de um maior horizonte temporal
da pandemia COVID-19, ampliação do estudo para outros países sul-americanos com
literatura incipiente e análise do impacto da gestão do capital de giro para diferentes
setores da economia, dadas suas peculiaridades.

Esperamos que este trabalho possa despertar o interesse em novas pesquisas sobre
o tema e que contribua para o desenvolvimento da bibliografia de finanças de curto prazo,
mais especificamente em gestão de capital de giro no Brasil, que costuma ser pouco
explorada quando comparada a outros tópicos de finanças corporativas.
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