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RESUMO

Por meio de um survey, ouvimos 56 gestores financeiros e de relações com investidores de 

empresas listadas na BM&F Bovespa sobre o grau das restrições financeiras observadas durante a 

crise de 2008/09, contrapondo diferenças entre firmas que declararam ter sofrido restrições àquelas 

que disseram não terem sido afetadas. Nossa evidência aponta que as restritas rebaixaram os preços 

praticados e demitiram colaboradores em dose maior do que as irrestritas. As restritas também 

acusaram salto pronunciado no endividamento, enquanto as irrestritas conservaram suas fontes de 

financiamento, buscando preservar reputação no mercado. Cerca de 65% das firmas restritas 

indicam que as restrições financeiras afetaram a capacidade de aceitar projetos atrativos, e 25% 

dessas firmas se viram forçadas a postergar/cancelar investimentos vantajosos. Comparando a 

medida direta de nosso survey frente a proxies usualmente adotadas, cremos que este trabalho 

agrega ao espectro de ferramentas empregadas para avaliar o impacto de restrições financeiras sobre 

as decisões corporativas.

Palavras-chave: crise financeira, restrições financeiras, survey, políticas corporativas, gestão de 
liquidez, investimentos corporativos.
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ABSTRACT

We listen to 56 financial and investor relations officers from companies listed on BM&F Bovespa 

about the intensiveness of financial constraints observed during the credit crisis of 2008/09, 

distinguishing among firms that stated to have suffered financial constraints during the crisis to 

those that declared themselves unconstrained. Evidence tells us that the group of restricted firms 

lowered prices and fired employees in a higher degree than the unrestricted group. Constrained 

companies also report a substantial rise in debt, while unconstrained companies are able to manage 

their sources of funding, in a quest to maintain reputation inside the market. About 65% of 

restricted firms recognize that financial constraints end up affecting their capacity to accept 

attractive projects, and 25% say they were forced to bypass/cancel appealing investments. We 

believe that, by comparing our direct measure with usually adopted proxies, this study contributes 

to the set of tools used to measure the impact of financial constraints over corporate decisions. 

Keywords: financial crisis, financial constraint, survey, corporate policies, liquidity management, 
corporate investment.
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1. INTRODUÇÃO

A crise de 2008 e 2009 teve efeitos desastrosos sobre o sistema financeiro e, logo depois, sobre a 

economia real. Suas causas e consequências, no entanto, ainda não foram completamente 

compreendidas. Na esteira da literatura sobre a crise, diversos estudos - por exemplo, Campello et 

al. (2009), Almeida et  al. (2010) - mostram que o abalo dos mercados teve impactos sobre as 

decisões de financiamento e investimento de empresas não financeiras norte-americanas. 

Analogamente, neste estudo, acessamos o impacto real de restrições financeiras decorrentes da crise 

sobre a política corporativa, tanto do lado dos passivos quanto do lado dos ativos no Brasil. Por 

restrições financeiras, nos referimos a obstáculos no acesso tanto a capital próprio quanto a capital 

de terceiros.

A proposta empírica partiu de um questionário (survey), endereçado a gestores financeiros e de 

relações com investidores de grandes empresas em agosto de 2010. Embora a data se distancie um 

pouco da quebra da Lehman Brothers - considerada ápice da crise - ainda capta grande parte de suas 

lembranças, ao mesmo tempo em que informa sobre o início da recuperação. Aproveitamos, assim, 

um ponto no tempo que combina sinais backward-looking e forward-looking, com prováveis 

vínculos entre si.

Além da escolha quanto ao período de apuração, procuramos um diferencial metodológico. 

Investigações tradicionais costumam evocar a expressão "restrições financeiras" por meio de 

proxies como tamanho da empresa, perfil de propriedade (capital aberto vs fechado) e/ou rating de 

crédito encaixadas em modelos econométricos. Sem desmerecer a priori a eficácia de tais critérios, 

pretendemos compará-los a uma abordagem que julgamos mais simples e incisiva, e que se mostrou 

de fato um termômetro apurado das reais restrições enfrentadas pelos tomadores de decisão à época 

da crise.

Perguntamos diretamente aos formuladores de políticas corporativas quais suas impressões sobre a 

capacidade de financiamento e de investimento, durante e após as turbulências de 2008/09. Ao 

mesmo tempo, perguntamos quais medidas foram planejadas e implementadas ao longo do período 

em xeque. Fazendo uso desse método, denominado ao longo do texto de “medida direta”, deixamos 

à tona os racionais dos próprios decisores, extraindo informações que nem sempre aparecem através 

de regressões feitas a partir de dados secundários.
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Como nem tudo é observável passivamente, essas impressões chegaram aqui com a ajuda do 

questionário supracitado, composto por 13 perguntas (vide Anexo A), que foram respondidas por 56 

profissionais que ocupavam cargos de gerência ou diretoria, nas áreas de Finanças ou Relações com 

Investidores de empresas não financeiras listadas na bolsa brasileira.

A principal referência internacional para este trabalho é o artigo de Campello et al (2009). Sem 

prejuízo à originalidade, reconhecemos o papel de guia do artigo de Campello, Graham e Harvey, 

aqui extravasado rumo ao caso brasileiro, ao pós-crise e a outros detalhes incrementais que 

julgamos relevantes, como a sensibilidade de gastos socioambientais ou a comparação entre 

diferentes níveis de governança corporativa.

Nosso estudo começa investigando de que modo o planejamento corporativo em torno de aspectos 

fundamentais (número de colaboradores, despesas de capital, dividendos, gastos com marketing, 

P&D etc) é influenciado pela crise, dado o perfil de restrições financeiras. Em seguida, atentamos 

para as decisões intimamente relacionadas à liquidez e à estrutura de capital, sobretudo no tocante à 

gestão de caixa e de canais de financiamento. Em terceiro lugar, buscamos saber se os 

investimentos pretendidos ou realizados dependem de fato das condições de crédito, tal qual nos 

sugere o exercício de opções reais de cancelamento de projetos ou venda de ativos. E, por fim, 

anotamos algumas importantes características da retomada corrente, pontuando as estratégias de 

saída e as diferentes percepções sobre o tipo de recuperação que se segue a mazelas tão 

pronunciadas. Em maior ou menor grau, essas faixas de análise apoiam-se na base de 2 firmas que 

declararam sofrer intensa restrição financeira (3,57% da amostra), 24 firmas declaradas 

moderadamente restritas (42,86% da amostra) e 30 firmas que declararam não sofrer restrição 

financeira (53,57% da amostra);  cuja distribuição - supondo respostas livres de viés - relativiza a 

chamada “Hipótese de Marolinha1” para a economia brasileira em 2008/09. Doravante, 

denominaremos os dois primeiros grupos de “firmas restritas” e o último de “firmas irrestritas”.

Cada uma das quatro óticas merece seu próprio capítulo dentre os subsequentes. Contudo, soa justo 

adiantar, mesmo que rapidamente, as principais conclusões, talvez como artifício para motivar o 

leitor a uma visita detalhada às próximas páginas.
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Ótica 1 - Políticas Corporativas

Na parte inicial, que diz respeito às políticas corporativas, identificamos que os decision makers 

demonstram superação das vicissitudes da crise, retomando tendências positivas observadas até 

2007. Entre 2008 e 2010 - isto é, após o choque inicial -, a firma típica da amostra revela: alta dos 

preços praticados; despesas de capital e P&D crescentes; manutenção dos gastos com marketing, 

publicidade e projetos socioambientais; contratação de colaboradores; melhor remuneração aos 

executivos; aumento nos lucros e dividendos e redução das recompras de ações. Firmas que se 

enquadram em nossa medida direta de restrição financeira mostram retomada particularmente forte 

e estatisticamente significativa para contratação de colaboradores (85% da amostra) e reajustes nos 

preços (62%). Por outro lado, a categoria não demonstra o mesmo vigor na reconstrução das 

despesas de capital (46%) e da política de dividendos (34,62%).

Desde essa primeira etapa, nutrimos a preocupação de comparar, via testes estatísticos, o potencial 

de clivagem de nossa medida direta (baseada nas respostas do survey), vis-à-vis o de proxies 

tradicionais (tamanho da empresa, grau de governança corporativa e rating de crédito). Com isso, 

desejamos anotar se uma possui melhor poder explanatório do que as outras, graças à expectativa de 

valor adicionado por variáveis observáveis através de pesquisas, em relação às variáveis 

instrumentais, de acesso mais cômodo.

Conforme os resultados de análises para comparação de correlações e de testes econométricos 

implementados por MQO, a medida direta trouxe algumas diferenças consideráveis de cross-section 

entre firmas financeiramente restritas e irrestritas durante a crise. Enquanto isso, boa parte das 

proxies tradicionais declarou nuances incompatíveis com o senso econômico-financeiro. Posto que 

a identificação das empresas mais afetadas por choques de crédito pode ser de extrema utilidade aos 

formuladores de política, aos pesquisadores e às próprias firmas, achamos que nossa medida direta 

traz sua contribuição como um termômetro útil.

Ótica 2 - Gerenciamento de Liquidez

O segundo escopo da análise diz respeito ao gerenciamento de liquidez, abarcando nuances 

quantitativas e qualitativas nos uso de caixa, dívidas e capital próprio. No que tange ao caixa, a 

firma média da amostra reporta manutenção de ativos líquidos de 9,87% sobre o total de ativos no 

final de 2008, desmembrada entre 8,26% para as restritas e 11,27% para as irrestritas. A partir desse 
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ponto seminal, ambas as categorias sugerem a opção por aumentar a liquidez, o que ocorre mais 

rapidamente no caso das irrestritas, que chegam a um pico de 15,56% ao final de 2009 (versus 

11,73% das restritas).

No que tange às dívidas, identificamos restritas contraindo mais passivos, seja em curto prazo, 

longo prazo ou através do acesso a crédito bancário. Já quanto à fonte acionária, comprova-se a 

busca por novas captações de mercado, embora sem diferenças consideráveis entre os perfis 

dicotômicos. Segundo nosso entendimento, tais trajetórias corroboram a visão teórica (Myers, 

1977) de que empresas financeiramente instáveis, com limites aos colchões internos de liquidez, 

apelam mais rapidamente rumo aos vários degraus da pecking order.

Para aprofundar essa visão, perguntamos aos gestores financeiros qual o uso dos recursos captados 

no mercado. Cerca de 27% das firmas restritas empregam suas fontes disponíveis para gerenciar 

necessidades urgentes de liquidez, bem acima dos 13% das irrestritas. Aproximadamente 35% das 

restritas obtêm caixa no presente como precaução, diante da hipótese de financiamento escasso no 

futuro; em uma simples comparação, no grupo irrestrito, tal proporção cai para 17%. Outras 11% 

dentre as restritas encaram os recursos de forma potencial, como uma opção de se obter caixa no 

futuro, caso necessário, contra 13% dentre as irrestritas. Por fim, curiosamente, 50% da restritas 

dedicam também os recursos a projetos de longa maturação, enquanto apenas 30% das irrestritas 

preenchem esse objetivo. Em geral, os achados acompanham evidências (Titman e Wessels, 1988) 

de que firmas em dificuldade financeira reforçam seu zelo pelas demandas de emergência, seja por 

necessidade urgente, seja por medo de um cenário prospectivo ainda pior.

Ótica 3 - Sensibilidade dos Investimentos

Nesta terceira empreitada, estudamos mais detidamente os vínculos entre o lado esquerdo e direito 

do balanço, examinando a frequência com que os administradores sacrificam projetos rentáveis, por 

causa de limites financeiros, e quais os atalhos para fugir desse problema.

Sob condições normais de mercado, 50% das empresas restritas declaram que alguma forma de veto 

a investimentos decorre de lacunas de financiamento; percentual bem maior do que os 23% no 

grupo das irrestritas. Já durante a crise de 2008/09, as taxas sobem consideravelmente, alcançando a 

marca de 65% para as restritas e de 30% para as irrestritas. Como recorte aqui, interessa destacar 

que 38% das restritas adiaram ou cancelaram projetos, contra somente 13% dentre as irrestritas. Até 

onde foi possível pesquisar, esta é a primeira vez na literatura nacional em que tal impacto aparece 

documentado com tamanha notoriedade.
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Em complemento, endereçando o rol de alternativas, perguntamos aos gestores de que modo as 

firmas bancam seus investimentos, mediante restrições de financiamento. Sem grande surpresa, 

pouco mais da metade das empresas da amostra diz se amparar em seus próprios fluxos de caixa, e 

cerca de 60% acionam reservas de caixa. A assunção de dívidas sob custo maior é característica às 

restritas (58%), muito mais que às irrestritas (20%). E também merece nota a parcela de 8% das 

restritas que optam por vender ativos para recompor sua capacidade de investir.

Ótica 4 - Percepções sobre a retomada

Deixamos para o fim a parte responsável por enfatizar sinais correntes e prospectivos. Nesta quarta 

seção, inquirimos sobre a natureza das medidas de recuperação tomadas desde julho de 2009 até 

julho de 2010, condicionais aos nossos crivos de empresas restritas e irrestritas. Pesquisamos (i) se 

os administradores baratearam e/ou alongaram dívidas contraídas em 2008 e 2009, (ii) fizeram 

ofertas sequenciais de ações (follow-ons) e (iii) retomaram projetos postergados. Dentro do grupo 

das irrestritas, prevalece um claro denominador comum, indicando que tais iniciativas simplesmente 

não se fizeram necessárias. Já no grupo das restritas, chama atenção o intuito, bem-sucedido, de 

baratear/alongar dívidas (65% da amostra), assim como o de fazer follow-ons (35%) e retomar 

projetos postergados (46%). Apesar de pouco pronunciado, o sinal de firmas que tentaram a volta ao 

normal, mas ainda não conseguiram, limita-se quase que totalmente às restritas.

Sem nos esquivarmos dessas percepções específicas, mas partindo já rumo a horizontes mais gerais, 

questionamos os DRIs acerca de suas projeções de crescimento para a empresa em que atuam, vis-

à-vis as estabelecidas para o setor em que se encontram. Surpreendentemente, apesar de uma 

percepção de mercado em tese deprimida pelo histórico recente, o termômetro de 1 (perspectivas 

complicadas) a 10 (perspectivas excelentes) registra a entusiasmante média de 8,2 para a própria 

empresa. Média esta acima da apurada sob a também favorável visão setorial (de 7,7), podendo 

espelhar certo exagero de confiança. De fato, apenas 10 dos 56 respondentes colocaram a 

perspectiva para sua firma em patamar menor do que o setorial. Mesmo sem questionar a 

competência das opiniões relativas, essas estatísticas fazem lembrar das pesquisas feitas por Roll 

(1986), sobre a hipótese de hubris (auto-confiança excessiva) no ambiente corporativo.

Em linha com o otimismo corporativo e setorial, notamos respostas entusiasmadas acerca do 

sentimento em relação à recuperação, com diferenças irrisórias entre empresas restritas e irrestritas. 

Dentre as restritas, 81% consideravam a crise já superada em agosto de 2010, outras 19% 

avaliavam-na como próxima da resolução e a absolutamente ninguém opinava que o episódio ainda 
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tardaria a ser superado. Para as irrestritas, as proporções ficaram, respectivamente, em 83%, 17% e 

0%. A partir das respostas mais otimistas desta pergunta (“já superada”), investigamos também a 

percepção sobre eventuais mudanças nas políticas de financiamento no pós-crise. Também sem 

discrepâncias consideráveis entre restritas e irrestritas, boa parte da amostra (32%) crê que as 

políticas voltam a ser exatamente as mesmas de antes; porém, 50% enxergam adaptações saudáveis, 

que permitam enfrentar melhor eventuais novas crises.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. O capítulo 2 descreve os dados 

derivados da pesquisa, junto à abordagem metodológica. No capítulo 3, apresentamos as análises 

sobre políticas corporativas (3.1), gerenciamento de liquidez (3.2), investimentos (3.3) e processo 

de recuperação (3.4). Encerramos com as conclusões do capítulo 4, seguidas por bibliografia e 

anexos.
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2. DADOS E METODOLOGIA

Em nossa base de dados, contamos com informações extraídas de um survey endereçado a 

profissionais do mercado de capitais, que, em agosto de 2010, ocupavam cargos de gerência ou 

diretoria, nas áreas de Finanças ou Relações com Investidores de 229 empresas listadas na bolsa 

brasileira. Segundo cômputo da BM&F Bovespa, havia 373 empresas listadas na Bolsa de Valores 

em agosto de 2010. Contudo, esse total teve de ser filtrado pela exclusão do setor financeiro, pelos 

cruzamentos entre holdings e respectivas subsidiárias, e também pela evidência de dezenas de 

firmas listadas, mas cujas ações não eram efetivamente negociadas há tempos, sugerindo 

comunicação limitada com o ambiente bursátil.

Tendo em mente a amostra almejada, o questionário apresentou 13 perguntas (aqui referidas como 

Q1 a Q13), de tal modo que a Q1 prestou-se à diferenciação dos grupos de restritas e irrestritas, Q2, 

Q3 e Q4 serviram à ótica de gerenciamento de liquidez, a Q5 embasou comparações de políticas 

corporativas, Q6, Q7 e Q8 averiguaram a sensibilidade dos investimentos, enquanto Q9, Q10 e Q11 

concentraram-se nas percepções sobre a retomada. Restou à Q13 uma importante função descritiva 

sobre setor de atuação, tamanho, governança, ratings e performance operacional. Essa 

complementaridade entre as perguntas foi fundamental para o cross-section do perfil das empresas, 

suas percepções e suas ações diante da crise; o que ficou claro através das facilidades encontradas 

no trato posterior dos dados. Ainda bem, pois, uma vez disparadas as perguntas, sabemos quão 

remota é a hipótese de voltar atrás para reparar possíveis desvios. 

Nesse sentido, a estrutura final do survey deve muito ao processo de validação, feito por dois 

professores de Finanças (Antonio Gledson de Carvalho, FGV-EAESP e Lucas Ayres Barros, FEA-

USP e Mackenzie), um professor de Economia (Paulo Gala, FGV-EESP) e dois profissionais de 

mercado (Cauê Todeschini, Corporate Banking, Tokyo Mitsubishi UFJ e Felipe Miranda, Equity 

Research, Empiricus). Todos os cinco se dispuseram prontamente a avaliar o questionário antes do 

envio, citando pontos de melhora conforme os critérios “clareza da linguagem” e “pertinência 

prática”, julgados sob a necessária ótica do leitor exógeno. Ademais, contribuíram com 

recomendações precisas acerca do processo de captura e organização dos dados. 

Consolidadas as questões, programamos o layout virtual por meio da interface LimeSurvey 

(www.limesurvey.org), antes intitulada PHP Surveyor, cujo código-fonte é aberto e amigável. 

Tomamos o cuidado de formular emails concisos, enfatizando o propósito do survey, a garantia de 

anonimato, o tempo estimado de resposta, o link para o questionário, os contatos em caso de dúvida 
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e os agradecimentos. Imaginando o perfil de respondentes com agendas ocupadas, que recebem 

dezenas de demandas simultâneas, pensamos em uma arquitetura que minimizasse o desconforto de 

mais uma tarefa em meio a tantas. Em paralelo, checamos um a um os contatos de RIs disponíveis 

no site da BM&F Bovespa vis-à-vis os dos sites próprios das empresas, notando a carência por 

atualização em diversos casos.

Outro propósito sensato parece advir da proatividade durante a coleta. O email original raramente 

basta para evocar resposta, fato que já nos havia sido alertado. Logo, optamos por complementar 

este email por telefonema um dia após o disparo, email-lembrete uma semana depois, outro email-

lembrete em mais uma semana e, por fim, outro telefonema. A experiência diz que os resultados não 

só se justificam, como conferem a sensação de que as respostas ausentes foram, de fato, atreladas a 

razões que ultrapassam os esforços do pesquisador. Mesmo assim, encontramos amplo montante de 

mensagens ignoradas, bloqueadas por filtros antispam, caixas de entrada lotadas/alteradas, respostas 

automáticas, vetos no acesso a links externos, políticas corporativas anti-survey e demais obstáculos 

isolados.

Empregados os devidos esforços, computamos um total de 56 participantes efetivos. Obviamente, 

uma taxa de resposta de 24,45% (56/229) soa desencorajadora. No entanto, a experiência de 

diversos acadêmicos habituados a surveys nos diz que se trata de um percentual bastante 

satisfatório, dadas as dificuldades intrínsecas ao processo. Outro apoio nesse sentido advém da 

principal referência internacional para este trabalho: o artigo “The Real Effects of Financial 

Constraints - Evidence from a Financial Crisis” (2009), de Murillo Campello, John Graham e 

Campbell Harvey. Em seu trabalho de pesquisa, Campello, Graham e Harvey enviaram 

questionários a 10 mil CFOs de empresas não financeiras atuando em 39 países, entre EUA, Europa 

e Ásia. Obtiveram, em termos brutos, aproximadamente 5% a 8% de respondentes, com pequenas 

nuances, dependendo da região geográfica e do setor de atividade.

Para descrever as 56 respostas concretizadas, montamos um apanhado (vide tabela 1) segundo os 

crivos de receita líquida, funcionários, capitalização de mercado, segmento de listagem na BM&F 

Bovespa, rating de crédito, setor de atuação, entre outros. Assim, temos uma tabela ilustrativa da 

representatividade das firmas de nossa amostra.
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Tabela 1. Descrição da AmostraTabela 1. Descrição da AmostraTabela 1. Descrição da Amostra

Dados de receita líquida, colaboradores, capitalização de mercado, listagem na BM&F Bovespa, rating de 
crédito, lucro, dividendos, recompra de ações, vendas externas, dívida externa e setor de atuação para o 
grupo das 56 firmas observadas.

Dados de receita líquida, colaboradores, capitalização de mercado, listagem na BM&F Bovespa, rating de 
crédito, lucro, dividendos, recompra de ações, vendas externas, dívida externa e setor de atuação para o 
grupo das 56 firmas observadas.

Dados de receita líquida, colaboradores, capitalização de mercado, listagem na BM&F Bovespa, rating de 
crédito, lucro, dividendos, recompra de ações, vendas externas, dívida externa e setor de atuação para o 
grupo das 56 firmas observadas.

Receita líquida anualReceita líquida anualReceita líquida anual

Total 56

Menos de R$ 500 milhões 14 25,00%

Entre R$ 500 milhões e R$ 999 milhões 12 21,43%

Entre R$ 1 bilhão e R$ 4,999 bilhões 22 39,29%

Entre R$ 5 bilhões e R$ 10 bilhões 4 7,14%

Mais de R$ 10 bilhões 4 7,14%

Número de colaboradoresNúmero de colaboradoresNúmero de colaboradores

Total 56

Menos de 5.000 37 66,07%

Entre 5.000 e 9.999 12 21,43%

Entre 10.000 e 50.000 6 10,71%

Entre 50.000 e 100.000 1 1,79%

Mais de 100.000 0 0,00%

Capitalização de mercadoCapitalização de mercadoCapitalização de mercado

Total 56

Menos de R$ 1 bilhão 24 42,86%

Entre R$ 1 bilhão e R$ 1,999 bilhão 4 7,14%

Entre R$ 2 bilhões e R$ 9,999 bilhões 24 42,86%

Entre R$ 10 bilhões e R$ 50 bilhões 4 7,14%

Mais de R$ 50 bilhões 0 0,00%

Segmento de listagem na BM&F BovespaSegmento de listagem na BM&F BovespaSegmento de listagem na BM&F Bovespa

Total 56

Bolsa Tradicional 15 26,79%

Nível 1 de Governança 6 10,71%

Nível 2 de Governança 5 8,93%

Novo Mercado 30 53,57%

Sua empresa participa da composição do IGC e/ou ISE?Sua empresa participa da composição do IGC e/ou ISE?Sua empresa participa da composição do IGC e/ou ISE?

Total 56

Sim 32 57,14%

Não participa nem do IGC nem do ISE 24 42,86%
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Rating de créditoRating de créditoRating de crédito

Total 56

Grau de investimento, escala global, moeda 
estrangeira?

Sim 15 26,79%

Não 41 73,21%

Grau de investimento, escala global, moeda 
local?

Sim 20 35,71%

Não 36 64,29%

Grau de investimento, escala nacional, moeda 
local?

Sim 40 71,43%

Não 16 28,57%

Sua firma registrou lucro líquido em:Sua firma registrou lucro líquido em:Sua firma registrou lucro líquido em:

Total 56

2008?

Sim 45 80,36%

Não 11 19,64%

2009?

Sim 52 92,86%

Não 4 7,14%

Sua firma distribuiu dividendos em:Sua firma distribuiu dividendos em:Sua firma distribuiu dividendos em:

Total 56

2008?

Sim, acima de 25% 27 48,21%

Sim, em 25% 14 25,00%

Não 15 26,79%

2009?

Sim, acima de 25% 31 55,36%

Sim, em 25% 12 21,43%

Não 13 23,21%

Sua firma recomprou ações em:Sua firma recomprou ações em:Sua firma recomprou ações em:

Total 56

2008?

Sim 13 23,21%

Não 43 76,79%

2009?

Sim 9 16,07%

Não 47 83,93%
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Parcela da receita líquida advinda de vendas externasParcela da receita líquida advinda de vendas externasParcela da receita líquida advinda de vendas externas

Total 56

0% 30 53,57%

Entre 1% e 14% 14 25,00%

Entre 15% e 34% 10 17,86%

Entre 35% e 50% 1 1,79%

Mais de 50% 1 1,79%

Proporção de dívida em moeda estrangeiraProporção de dívida em moeda estrangeiraProporção de dívida em moeda estrangeira

Total 56

0% 27 48,21%

Entre 1% e 14% 12 21,43%

Entre 15% e 34% 6 10,71%

Entre 35% e 50% 1 1,79%

Mais de 50% 10 17,86%

Setor de atuaçãoSetor de atuaçãoSetor de atuação

Total 56

Bens de capital 3 5,36%

Bens de consumo 6 10,71%

Energia elétrica 7 12,50%

Imobiliário 9 16,07%

Metalurgia & Siderurgia 3 5,36%

Mineração 1 1,79%

Papel & Celulose 3 5,36%

Petróleo & Gás 2 3,57%

Serviços 5 8,93%

Tecnologia 4 7,14%

Telecomunicações 1 1,79%

Transporte 4 7,14%

Outros 8 14,29%

A partir desses 56 elementos, não temos a pretensão de um conjunto precisamente representativo da 

população de empresas listadas na Bolsa brasileira. Contudo, entendemos que os dados do survey 

são suficientemente amplos a ponto de permitir inferências úteis, acompanhadas das devidas 

ressalvas, quando necessário.

Feita essa ponderação, começaremos pelas três variáveis comumente associadas ao tamanho, a 

saber: receita líquida, número de colaboradores e capitalização de mercado. Tomando como 

parâmetro os critérios de secção de Campello, Graham e Harvey  (2009), consideramos pequenas as 
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firmas com faturamento abaixo de R$ 1 bilhão (46,43%) e grandes as demais (53,57%); pequenas 

as firmas com menos de 5.000 funcionários (66,07%) e grandes as demais (33,93%); e pequenas as 

firmas com menos de R$ 1 bilhão em capitalização de mercado (42,86%) e grandes as demais 

(57,14%). Dada a variância do número de colaboradores, conforme as funções de produção de 

diferentes setores (intensivas em mão-de-obra versus intensivas em capital), optamos por preterir 

esse critério em relação aos outros dois, que exibem maior correlação. Indo um passo além, para 

evitar redundâncias ou imprecisões na marcação a mercado, e para facilitar a comparação com 

estudos análogos, escolhemos o referencial das receitas como preferível. Portanto, quando 

compararmos nossa medida direta de restrição frente à de tamanho, estaremos nos referindo a 

faturamento.

No campo da governança corporativa, escolhemos contrapor a adequação máxima do Novo 

Mercado (53,57%) aos demais níveis N1, N2 e Bolsa Tradicional (que somam os outros 46,43%). 

Paralelamente, distinguimos também as empresas que participam (57,14%) ou não (42,86%) do 

IGC ou do ISE. Com isso, pretendemos investigar eventuais evidências possivelmente causadas 

pela existência de boas práticas, ou correlacionadas com estas.

Quanto aos ratings de crédito, listamos apenas 15 firmas da amostra (26,79%) com grau de 

investimento em escala global e moeda estrangeira, sendo as outras 41 (73,21%) relegadas ao grau 

especulativo. Contudo, pelo fato da crise ter sido mais pronunciada no ambiente externo do que no 

doméstico, consideraremos também a clivagem segundo a categoria de escala global e moeda local, 

que resulta em 35,71% de graus de investimento e 64,29% de especulativos.

Dados os perfis dos três filtros utilizados nas analogias frente à nossa medida direta (tamanho, 

governança e rating), passemos agora ao terreno da mera descrição, como forma de contextualizar 

os resultados descritos mais à frente. Em geral, as firmas do survey foram capazes de registrar 

lucros em 2008 (80,36%), com incidência ainda maior em 2009 (92,86%); consequentemente, elas 

também distribuíram dividendos relativos aos anos de 2008 (73,21%) e 2009 (76,79%). Por outro 

lado, poucas adotaram programas de recompras, apesar da depreciação verificada no mercado de 

ações no período: apenas 23,21% em 2008 e 16,07% em 2009. Levando em conta a melhora 

sistêmica do cenário entre os dois anos em pauta, os movimentos de aumento dos lucros/dividendos 

e queda das recompras soam plausíveis.

No plano das relações internacionais, observamos conjuntamente os parâmetros de faturamento 

advindo de vendas externas e proporção de dívida em moeda estrangeira, de modo a comparar a 

24



exposição de ativos versus passivos. Nesse sentido, o descompasso se dá sob a forma de obrigações 

superiores, posto que quase 18% da amostra afirma mais da metade das dívidas em moeda 

estrangeira, sem compensação proporcional no lado dos ativos (vide figuras 1 e 2). Obviamente, 

cabe o porém de que, dadas diferenças de escala, a receita em moeda estrangeira não precisa refletir, 

em igual percentual, a dívida em moeda estrangeira; por exemplo: se uma empresa tem receitas de 

R$ 1 bilhão e passivo oneroso de R$ 500 milhões, 25% da receita em moeda estrangeira 

corresponderia a 50% de dívida em moeda estrangeira. Além disso, custos operacionais em moeda 

estrangeira e descasamento de prazos também podem afetar uma medida mais precisa de exposição 

cambial. Mas, independente desses pontos, avaliamos que a discrepância dos dados inspira um 

aprofundamento na direção de estudos empíricos em Finanças Internacionais (ex. Frankel, 1982), 

que associam o elevado beta de empresas brasileiras a um desvio entre necessidades e lastros de 

dolarização. 
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0% Entre 15% e 34% Mais de 50%

Figura 1. Receita Líquida Advinda de Vendas Externas
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Por fim, embora o número restrito de observações comprometa uma estratificação precisa por 

setores, cabe notar o predomínio de empresas atuantes nos ramos imobiliário (16,07%), de energia 

elétrica (12,50%) e bens de consumo (10,71%).

2.1 RESSALVAS METODOLÓGICAS

Em vias de passar ao núcleo analítico, gostaríamos de transmitir nossos últimos alertas 

metodológicos. Ao mesmo tempo em que nossa pesquisa permite acesso cirúrgico aos pontos de 

restrição financeira, está também sujeita a percalços típicos. Mesmo com todos os cuidados na 

elaboração, algumas das questões podem ter sido mal compreendidas pelos respondentes ou podem 

ter dado origem a respostas deliberadamente enviesadas, apesar da garantia de anonimato. Ademais, 

são manifestações colhidas num momento específico após o ápice da crise, cujas particularidades 

temporais nem sempre admitem induções fidedignas acerca das decisões tomadas durante o “olho 

do furacão”. De todo modo, entendemos que nenhuma dessas limitações deve inibir o caráter 

científico do trabalho, e talvez só o aprofundem.

Também estamos cientes de possíveis críticas endereçadas a um eventual viés de seleção da 

amostra, que conduza a resultados passíveis de confusão. Logo, decidimos comparar, na medida do 

possível, o conjunto das 56 respondentes ao universo das 229 empresas originalmente abordadas, 

concentrando-nos nas seguintes variáveis: tamanho (receita anual), alavancagem (dívida líquida/

ebitda), liquidez (caixa/ativos) e governança (segmento de listagem na BM&F Bovespa). Para 
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Figura 2. Dívida em Moeda Estrangeira
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complementar a comparação entre amostra e população (vide tabela 2), consultamos informações 

do sistema Economática.

Tabela 2. Comparação entre Amostra e PopulaçãoTabela 2. Comparação entre Amostra e PopulaçãoTabela 2. Comparação entre Amostra e PopulaçãoTabela 2. Comparação entre Amostra e População

Comparamos o conjunto das 56  respondentes com o universo das  229 empresas abordadas, segundo 
variáveis  de tamanho, alavancagem, liquidez e governança. Por meio de testes  de médias  e proporções, 
avaliamos a hipótese nula (Ho: Xo = X); rejeitada ao nível de 5% apenas para a média de Caixa/Ativos 
referente a dezembro de 2008 (**).  

Comparamos o conjunto das 56  respondentes com o universo das  229 empresas abordadas, segundo 
variáveis  de tamanho, alavancagem, liquidez e governança. Por meio de testes  de médias  e proporções, 
avaliamos a hipótese nula (Ho: Xo = X); rejeitada ao nível de 5% apenas para a média de Caixa/Ativos 
referente a dezembro de 2008 (**).  

Comparamos o conjunto das 56  respondentes com o universo das  229 empresas abordadas, segundo 
variáveis  de tamanho, alavancagem, liquidez e governança. Por meio de testes  de médias  e proporções, 
avaliamos a hipótese nula (Ho: Xo = X); rejeitada ao nível de 5% apenas para a média de Caixa/Ativos 
referente a dezembro de 2008 (**).  

Comparamos o conjunto das 56  respondentes com o universo das  229 empresas abordadas, segundo 
variáveis  de tamanho, alavancagem, liquidez e governança. Por meio de testes  de médias  e proporções, 
avaliamos a hipótese nula (Ho: Xo = X); rejeitada ao nível de 5% apenas para a média de Caixa/Ativos 
referente a dezembro de 2008 (**).  

Receita líquida anual Amostra População Teste

Menos de R$ 1 bilhão (pequenas) 46,43% 50,67% Z = -0,432

Mais de R$ 1 bilhão (grandes) 53,57% 49,33% Z = +0,465

Dívida Líquida/Ebitda Amostra População Teste

Média dez/2008 1,31x 2,10x Z = -0,388

Média dez/2009 1,19x 2,55x Z = -0,557

Média ago/2010 2,18x 2,11x Z = +0,070

Caixa/Ativos Amostra População Teste

Média dez/2008 9,87% 13,90% Z = -1,972**

Média dez/2009 13,78% 14,27% Z = -0,279

Média ago/2010 14,25% 14,29% Z = -0,024

Governança Amostra População Teste

Práticas Intermediárias 46,43% 52,47% Z = -0,617

Novo Mercado 53,57% 47,53% Z = +0,662

Notamos, com isso, que embora haja diferenças entre as proporções da amostra e as proporções da 

população, elas não parecem suficientemente fortes a ponto de comprometer a qualidade de nossas 

conclusões. Impressão essa reiterada pelos testes de médias e proporções, cuja única rejeição da 

hipótese nula (Xo = X) se limita à média de Caixa/Ativos referente a dezembro de 2008, ao nível de 

5%.

Como ressalva adicional, alertamos que, se uma firma já registrava desempenho ruim mesmo antes 

da crise, parece natural esperar dificuldades no acesso ao crédito e menor patamar de investimentos 

durante e após. Contudo, avaliamos que, pela natureza da magnitude do choque de 2008/09, efeitos 

da quebra estrutural prevalecem sobre esse carregamento de circunstâncias.
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2.2. CARACTERIZANDO AS RESTRIÇÕES FINANCEIRAS

Medidas de tamanho, governança e rating são exaustivamente empregadas em trabalhos 

acadêmicos que pretendem avaliar o grau de acesso ao mercado de capitais. Aplicando essa 

abordagem tradicional a um contexto crítico que pode ser encarado como um choque negativo 

considerável, a literatura e a própria intuição predizem que firmas pequenas, pouco adeptas de boas 

práticas e sob grau especulativo enfrentam dificuldades maiores de financiamento do que as firmas 

grandes, de governança exemplar e sob grau de investimento.

Vários indícios empíricos - tal qual em Gertler e Gilchrist  (1994) e Cleary (1999) - sugerem que as 

três características em pauta têm, de fato, poder de explicar as restrições financeiras; e, ainda assim, 

se reconhece hoje que algumas dessas medidas podem ser endógenas à própria restrição financeira. 

No entanto, a exemplo do proposto por Campello, Graham e Harvey (2009), esta dissertação busca 

uma medida direta de restrição financeira, advinda de perguntas feitas diretamente aos 

departamentos de Relações com Investidores, através das quais - acreditamos - os erros intrínsecos 

às medidas indiretas citadas acima podem ser minimizados, resultando em melhor poder 

explicativo.

De forma geral, nutrimos simpatia por um método que vai direto ao ponto, em vez de procurar 

amparo em bases de dados nem sempre atualizadas. Inclusive - talvez com certa pretensão - 

achamos que esse método poder ser adotado com mais afinco pelos formuladores de política, por 

meio do diálogo franco com os players do mercado. Por relatos jornalísticos e biográficos - por 

exemplo, Greenspan (2007) - , sabemos quão indispensáveis são os ouvidos em meio a ápices de 

crises sistêmicas. Por que, então, não estendê-los, mesmo que aproximadamente, ao hábito, usando 

calls, surveys rápidos ou mesmo conversas ao vivo?

Dada a sugestão, partimos às considerações sobre nossa medida direta. Na pesquisa, pedimos que os 

respondentes indicassem se suas empresas haviam sido afetadas pela indisponibilidade de crédito 

durante a crise de 2008/2009, marcando uma dentre as opções: (i) “Sim, intensamente”, (ii) “Sim, 

moderadamente” e (iii) “Não”. Das 56 manifestações, 2 (3,57%) afirmaram terem sido afetadas 

intensamente , 24 (42,86%) moderadamente e 30 (53,57%) responderam não terem sido afetadas. 

Dessa forma, classificamos as empresas que responderam terem sido afetadas - moderada ou 

intensamente - de restritas, e as demais de irrestritas. Julgamos importante apresentar o perfil dos 

respondentes segundo um cross-section entre variáveis elementares, e assim o fazemos na tabela 3.
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O primeiro dos cruzamentos se dá contra o tamanho da firma, medido por receita líquida e 

capitalização de mercado. Segundo o faturamento, a tabela 2 mostra que 42,31% das firmas restritas 

são pequenas, enquanto 57,69% são grandes; no caso das irrestritas, 50% são pequenas, enquanto 

50% são grandes. Segundo a capitalização de mercado, observamos também que 42,31% das firmas 

restritas são pequenas, enquanto 57,69% são grandes; no caso das irrestritas, 43,33% são pequenas, 

enquanto 56,67% são grandes. Tais números denotam a baixa correlação entre nossa medida direta e 

o tamanho das firmas, sob qualquer dos dois critérios (faturamento ou capitalização de mercado).

No segundo cruzamento, dado pelas distinções em governança corporativa, a tabela 3 aponta que 

38,46% das firmas restritas não participam do Novo Mercado, enquanto 61,54% participam; no 

caso das irrestritas, 53,33% não figuram, enquanto 46,67% figuram no Novo Mercado. 

Curiosamente, essas frações sugerem correlação inversa, talvez provocada pelo fato de que os IPOs 

mais recentes cadastraram a participação no Novo Mercado como uma espécie de condição sine qua 

non; ademais, pensamos na possibilidade de que, por estarem mais afeitas à transparência, as firmas 

do Novo Mercado sentem-se mais à vontade em revelar suas restrições, o que parece uma hipótese 

convidativa a estudos na área de governança que explorem paradoxos do tipo: “como sou eu que 

confesso, pareço mais culpado”. Já acerca da presença no IGC/ISE, 46,15% das firmas restritas não 

constam em nenhum dos índices, enquanto 53,85% aparecem em pelos menos um deles; no caso 

das irrestritas, 40% estão fora, enquanto 60% estão listadas em pelo menos um. Através do IGC/

ISE, alcançamos a melhor compatibilidade frente à medida direta até o momento.

Compatibilidade superada apenas pelo terceiro cruzamento, relativo aos ratings de crédito em 

escala global e moeda estrangeira. Aqui, a tabela 3 reflete 80,77% das firmas restritas sob grau 

especulativo, enquanto 19,23% exibem grau de investimento; no caso das irrestritas, 66,67% estão 

no terreno especulativo, enquanto 33,33% constam no grau de investimento. Aproveitando o ensejo, 

avaliamos também segundo notas de escala global e moeda local, encontrando 76,92% das firmas 

restritas sob grau especulativo, enquanto 23,08% sob grau de investimento; no caso das irrestritas, 

53,33% estão no terreno especulativo, enquanto 46,67% constam no grau de investimento - nuances 

ainda mais pronunciadas do que na escala global, moeda estrangeira.

Portanto, a análise prévia dos filtros propostos nos faz entender que os ratings de crédito são os 

mais correlacionados com nossa medida direta, seguidos pela presença nos benchmarks IGC/ISE. Já 

as demais proxies - de tamanho e de listagem no Novo Mercado - ficam devendo nesse sentido. 

Ponderada por adaptações citadas anteriormente, essa hierarquia se assemelha bastante à deduzida 
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por Campello, Graham e Harvey (2009) nos achados de EUA, Europa e Ásia, o que embasa 

especialmente as críticas contra o filtro por tamanho.

Dentro do survey, também elencamos um conjunto de questões básicas sobre a demonstração de 

resultados que - conforme pontuado por Stein (2003) - servem a este propósito de caracterização. 

Entre outras coisas, perguntamos se a firma registrou lucro líquido em 2008 (não / sim), e se 

distribuiu dividendos no referido ano, cujas possíveis respostas eram (i) não, (ii) sim, em 25% e (iii) 

sim, acima de 25%. A tabela 3 deixa claro que uma fração majoritária das empresas reporta lucro 

líquido no pior ano da crise, embora a incidência seja menor nas restritas (76,92%) do que nas 

irrestritas (83,33%). Em grau mais intenso, a mesma diferenciação surge na distribuição de 

dividendos obrigatórios pelas restritas (57,69%) e pelas irrestritas (86,67%), aprofundada para o 

caso de dividendos voluntários (acima dos 25% regulamentares) de restritas (34,62%) e irrestritas 

(60,00%).

Concentrando-se nos aspectos financeiros, aferimos experiências corporativas de menor acesso ao 

crédito, maiores custos de financiamento além-caixa e dificuldades ao abrir ou renovar linhas de 

crédito junto a bancos. Na classe das restritas, 80,77% reportam diminuição da oferta de crédito 

(barreira de quantidade), 57,69% acusam aumento dos custos de financiamento além-caixa (barreira 

de preços) e 15,38% afirmam dificuldades com as linhas de crédito. Para as irrestritas, as 

estatísticas são substancialmente mais brandas, denotando 0% para as três barreiras em pauta. 

Interpretamos isso como um ponto adicional em favor da relação próxima entre as experiências 

corporativas e nossa medida direta.

Ainda na tabela 3, registramos um apanhado das perspectivas de crescimento a longo prazo 

indicadas pelos departamentos de RI, no que se refere às próprias firmas e ao setor em que atuam, 

de modo a apurar um desvio-alfa (própria firma - setor). A partir da escala de notas de 1 a 10, 

observamos médias bastante elevadas para ambas as categorias, inclusive destacadas nas restritas, 

talvez por efeito do distanciamento gerado pela crise (quanto maior a defasagem, maior o horizonte 

de catching up). Contudo, o alfa das restritas fica atrás do alfa das irrestritas: respectivamente, 0,43 

(8,35 - 7,92) versus 0,54 (8,07 - 7,53).

Passo a passo, todas as nuances de cross-section documentadas nesta seção e, consequentemente, na 

tabela 3 serão consideradas, de forma minuciosa, nos capítulos subsequentes, especialmente através 

de comparações de médias, proporções, correlações e testes de mínimos quadrados ordinários.
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Tabela 3. Caracterização das Restrições FinanceirasTabela 3. Caracterização das Restrições FinanceirasTabela 3. Caracterização das Restrições FinanceirasTabela 3. Caracterização das Restrições FinanceirasTabela 3. Caracterização das Restrições Financeiras

Cross-section das  variáveis de tamanho, governança corporativa, rating, lucro, dividendos, acesso a 
crédito e perspectivas  de crescimento contra os subconjuntos  de restritas  e irrestritas. Por meio de testes 
de médias  e proporções, avaliamos  a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os símbolos  (*),(**),(***) indicam rejeição 
de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Cross-section das  variáveis de tamanho, governança corporativa, rating, lucro, dividendos, acesso a 
crédito e perspectivas  de crescimento contra os subconjuntos  de restritas  e irrestritas. Por meio de testes 
de médias  e proporções, avaliamos  a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os símbolos  (*),(**),(***) indicam rejeição 
de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Cross-section das  variáveis de tamanho, governança corporativa, rating, lucro, dividendos, acesso a 
crédito e perspectivas  de crescimento contra os subconjuntos  de restritas  e irrestritas. Por meio de testes 
de médias  e proporções, avaliamos  a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os símbolos  (*),(**),(***) indicam rejeição 
de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Cross-section das  variáveis de tamanho, governança corporativa, rating, lucro, dividendos, acesso a 
crédito e perspectivas  de crescimento contra os subconjuntos  de restritas  e irrestritas. Por meio de testes 
de médias  e proporções, avaliamos  a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os símbolos  (*),(**),(***) indicam rejeição 
de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Cross-section das  variáveis de tamanho, governança corporativa, rating, lucro, dividendos, acesso a 
crédito e perspectivas  de crescimento contra os subconjuntos  de restritas  e irrestritas. Por meio de testes 
de médias  e proporções, avaliamos  a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os símbolos  (*),(**),(***) indicam rejeição 
de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Variável Categoria Restritas         
(26 obs)

Irrestritas        
(30 obs)

Teste

Tamanho - Receita Líquida
Pequena 11 (42,31%) 15 (50%) Z = -0,575

Tamanho - Receita Líquida
Grande 15 (57,69%) 15 (50%) Z = +0,575

Tamanho - Capitalização de Mercado
Pequena 11 (42,31%) 13 (43,33%) Z = -0,077

Tamanho - Capitalização de Mercado
Grande 15 (57,69%) 17 (56,67%) Z = +0,077

Governança Corporativa - BVMF
Práticas Intermediárias 10 (38,46%) 16 (53,33%) Z = -1,113

Governança Corporativa - BVMF
Novo Mercado 16 (61,54%) 14 (46,67%) Z = +1,113

Governança Corporativa - IGC e ISE
Ausente 12 (46,15%) 12 (40%) Z = +0,464

Governança Corporativa - IGC e ISE
Presente 14 (53,85%) 18 (60%) Z = -0,464

Rating - Escala Global, Moeda 
Estrangeira

Especulativo 21 (80,77%) 20 (66,67%) Z = +1,188Rating - Escala Global, Moeda 
Estrangeira Investimento 5 (19,23%) 10 (33,33%) Z = -1,188

Rating - Escala Global, Moeda Local
Especulativo 20 (76,92%) 16 (53,33%) Z = +1,837*

Rating - Escala Global, Moeda Local
Investimento 6 (23,08%) 14 (46,67%) Z = -1,837*

Lucro Líquido em 2008
Não 6 (23,08%) 5 (16,67%) Z = +0,602

Lucro Líquido em 2008
Sim 20 (76,92%) 25 (83,33%) Z = -0,602

Distribuição de Dividendos em 2008
Não 11 (42,31%) 4 (13,33%) Z = +2,442**

Distribuição de Dividendos em 2008 Sim, em 25% 6 (23,07%) 8 (26,67%) Z = -0,310Distribuição de Dividendos em 2008
Sim, em mais de 25% 9 (34,62%) 18 (60%) Z = -1,896*

Barreira de Quantidade
Não 5 (19,23%) 30 (100%) Z = -6,226***

Barreira de Quantidade
Sim 21 (80,77%) 0 (0%) Z = +6,226***

Barreira de Preço
Não 11 (42,31%) 30 (100%) Z = -4,862***

Barreira de Preço
Sim 15 (57,69%) 0 (0%) Z = +4,862***

Dificuldade no Acesso a Linhas de 
Crédito

Não 22 (84,62%) 30 (100%) Z = -2,229**Dificuldade no Acesso a Linhas de 
Crédito Sim 4 (15,38%) 0 (0%) Z = +2,229**

Perspectivas de Crescimento
Média Própria 8,35 8,07 Z = +0,664

Perspectivas de Crescimento Média Setor 7,92 7,53 Z = +0,786Perspectivas de Crescimento
Alfa 0,43 0,54 Z = -0,220
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Por fim, com a ajuda do banco de dados da Economática, que se mostraram coerentes com os 

resultados próprios do survey, promovemos testes de comparação de médias de restritas versus 

irrestritas, em cima das variáveis de receita, capex, dividendos, dívida líquida/ebitda e caixa/ativos, 

de 2006 a 2010. Os resultados, expressos na tabela 4, denotam poucos traços de significância 

estatística ao nível de 10%, com exceção dos campos de dividendos e dívida líquida/ebitda. 

Ressaltamos, porém, que o pequeno número de observações da amostra (sobretudo quando 

segmentada entre restritas e irrestritas) tende a comprometer o poder do teste.

Tabela 4. Comparação de Médias (Restritas vs Irrestritas)Tabela 4. Comparação de Médias (Restritas vs Irrestritas)Tabela 4. Comparação de Médias (Restritas vs Irrestritas)Tabela 4. Comparação de Médias (Restritas vs Irrestritas)Tabela 4. Comparação de Médias (Restritas vs Irrestritas)Tabela 4. Comparação de Médias (Restritas vs Irrestritas)

Médias e estatísticas  T para a hipótese nula (Ho: M1=M2), sobre as  variáveis  de despesas  de capital, 
receita, dividendos, dívida líquida/ebitda e caixa/ativos, de 2006  a 2010. O símbolo (*) representa 
significância estatística ao nível de 10%.

Médias e estatísticas  T para a hipótese nula (Ho: M1=M2), sobre as  variáveis  de despesas  de capital, 
receita, dividendos, dívida líquida/ebitda e caixa/ativos, de 2006  a 2010. O símbolo (*) representa 
significância estatística ao nível de 10%.

Médias e estatísticas  T para a hipótese nula (Ho: M1=M2), sobre as  variáveis  de despesas  de capital, 
receita, dividendos, dívida líquida/ebitda e caixa/ativos, de 2006  a 2010. O símbolo (*) representa 
significância estatística ao nível de 10%.

Médias e estatísticas  T para a hipótese nula (Ho: M1=M2), sobre as  variáveis  de despesas  de capital, 
receita, dividendos, dívida líquida/ebitda e caixa/ativos, de 2006  a 2010. O símbolo (*) representa 
significância estatística ao nível de 10%.

Médias e estatísticas  T para a hipótese nula (Ho: M1=M2), sobre as  variáveis  de despesas  de capital, 
receita, dividendos, dívida líquida/ebitda e caixa/ativos, de 2006  a 2010. O símbolo (*) representa 
significância estatística ao nível de 10%.

Médias e estatísticas  T para a hipótese nula (Ho: M1=M2), sobre as  variáveis  de despesas  de capital, 
receita, dividendos, dívida líquida/ebitda e caixa/ativos, de 2006  a 2010. O símbolo (*) representa 
significância estatística ao nível de 10%.

Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. 

Despesas de 
Capital 2010

Despesas de 
Capital 2009

Despesas de 
Capital 2008

Despesas de 
Capital 2007

Despesas de 
Capital 2006

Média 
Restritas

192.041 176.982 318.380 342.621 225.122

Média 
Irrestritas

2.863.013 3.125.503 2.477.982 1.988.029 1.960.890

Estatística T -1,197 -1,190 -1,157 -1,075 -1,330

Receita 2010 Receita 2009 Receita 2008 Receita 2007 Receita 2006

Média 
Restritas

1.679.244 1.517.071 1.355.231 1.125.889 989.978

Média 
Irrestritas

7.634.651 9.268.168 10.387.413 8.903.644 9.248.838

Estatística T -1,089 -1,212 -1,198 -1,256 -1,355

Dividendos 
2010

Dividendos 
2009

Dividendos 
2008

Dividendos 
2007

Dividendos 
2006

Média 
Restritas

48.265 34.944 44.253 58.635 43.473

Média 
Irrestritas

435.884 756.005 409.445 609.441 665.084

Estatística T -1,831* -1,315 -1,645* -1,709* -1,656*
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DivLq/Ebitda 
2010

DivLq/Ebitda 
2009

DivLq/Ebitda 
2008

DivLq/Ebitda 
2007

DivLq/Ebitda 
2006

Média 
Restritas

3,31 1,55 1,65 2,70 1,64

Média 
Irrestritas

1,20 -0,99 1,01 0,52 -0,32

Estatística T 2,225* 1,162 0,576 1,897* 2,353*

Caixa/Ativos 
2010

Caixa/Ativos 
2009

Caixa/Ativos 
2008

Caixa/Ativos 
2007

Caixa/Ativos 
2006

Média 
Restritas

13,14% 11,73% 8,26% 11,80% 12,89%

Média 
Irrestritas

15,21% 15,56% 11,27% 15,59% 16,53%

Estatística T -0,875 -1,286 -1,768* -1,114 -1,085
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3. RESULTADOS

3.1. SOBRE AS POLÍTICAS CORPORATIVAS

Esta seção pretende ressaltar as disparidades entre empresas restritas e irrestritas. No entanto, antes 

de chegarmos lá, vale declarar que a visão conjunta da amostra revela um caminho sadio de 2008 a 

2010, com reajuste nos preços praticados; despesas de capital e P&D crescentes; manutenção dos 

gastos com marketing, publicidade e projetos socioambientais; forte contratação de colaboradores; 

melhor remuneração aos executivos; aumento nos lucros e dividendos e redução das recompras de 

ações. Fazemos questão de enfatizar essa impressão geral, para que a análise relativa não jogue um 

peso desnecessário sobre o rótulo das restritas, ou um mérito despropositado sobre as irrestritas.

Desenhados nas próximas páginas, as figuras 3 a 10 ilustram a relação entre os graus de restrição 

financeira das firmas e o quanto elas ajustaram seus principais indicadores de atividade, entre 2008 

e meados de 2010. Derivada da questão 5, a lista de indicadores analisados inclui: preço dos 

produtos, despesas de capital, despesas com marketing & publicidade, despesas com projetos 

socioambientais, número de colaboradores, remuneração dos executivos, dividendos e recompra de 

ações. 

Através do reajuste dos preços, do aumento no número de colaboradores e da queda nas recompras 

de ações (utilizadas como ferramenta para mitigar a queda no preço das ações), percebemos os 

sinais mais patentes das mazelas passadas sobre as restritas (vis-à-vis irrestritas), seguidas de 

corrida rumo à recuperação. Já no tocante às despesas de capital, as restritas parecem ainda estar em 

meio ao processo de retomada, e o mesmo pode ser dito acerca da política de proventos. Nas demais 

categorias (despesas com marketing, projetos socioambientais e remuneração dos executivos), não 

se percebem distinções visíveis e consistentes entre restritas e irrestritas.
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Sinais efetivos de retomada das restritas: figuras 3, 4, 5.
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Figura 3. Preço dos Produtos
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Figura 4. Número de Colaboradores

Restritas Irrestritas
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Sinais parciais de retomada das restritas: figuras 6, 7.
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Figura 5. Recompra de Ações
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Figura 6. Despesas de Capital

Restritas Irrestritas
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Distinções pouco significativas: figuras 8, 9, 10.
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Figura 7. Dividendos
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Figura 8. Investimento em Marketing & Publicidade

Restritas Irrestritas
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Figura 9. Projetos Socioambientais
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Figura 10. Remuneração dos Executivos

Restritas Irrestritas
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Embora as imagens sejam úteis para formar uma noção rápida das discrepâncias, escolhemos 

complementá-las pela tabela 5, que registra os testes de comparação de médias entre restritas e 

irrestritas. Cabe notar que, embora influenciada pelo número reduzido de observações, a 

significância estatística de Z é coerente com a análise feita com base nos gráficos.

Tabela 5. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Políticas CorporativasTabela 5. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Políticas CorporativasTabela 5. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Políticas CorporativasTabela 5. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Políticas CorporativasTabela 5. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Políticas CorporativasTabela 5. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Políticas CorporativasTabela 5. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Políticas CorporativasTabela 5. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Políticas CorporativasTabela 5. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Políticas Corporativas

Por meio de testes de médias, avaliamos  a hipótese nula (Ho: M1 = M2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Por meio de testes de médias, avaliamos  a hipótese nula (Ho: M1 = M2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Por meio de testes de médias, avaliamos  a hipótese nula (Ho: M1 = M2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Por meio de testes de médias, avaliamos  a hipótese nula (Ho: M1 = M2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Por meio de testes de médias, avaliamos  a hipótese nula (Ho: M1 = M2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Por meio de testes de médias, avaliamos  a hipótese nula (Ho: M1 = M2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Por meio de testes de médias, avaliamos  a hipótese nula (Ho: M1 = M2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Por meio de testes de médias, avaliamos  a hipótese nula (Ho: M1 = M2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Por meio de testes de médias, avaliamos  a hipótese nula (Ho: M1 = M2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Filtros
Preço dos 
Produtos

Número 
de 

Colabora-
dores

Recompra 
de Ações

Despe-
sas de 
Capital

Dividen-
dos

Investi-
mentos 

em 
Marke-

ting

Projetos 
Socioam-
bientais

Remune-
ração 
dos 

Executi-
vos

Estatística Z +1,244 +1,527 -2,024** -0,786 -0,203 -0,016 +0,017 -0,200

Também apresentamos a tabela 6, com respectivas correlações, frente às dos critérios que 

concorrem ao lado de nossa medida direta. Dentre esses critérios, optamos por emparelhar os três 

preferíveis segundo as conclusões dadas pelo Capítulo 2 (ausência no ISE/IGC, rating global/

estrangeiro especulativo e rating global/local especulativo), além da receita líquida abaixo de R$ 1 

bilhão, para não ignorarmos o tradicional filtro de tamanho.

Tabela 6. Correlações entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 6. Correlações entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 6. Correlações entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 6. Correlações entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 6. Correlações entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 6. Correlações entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 6. Correlações entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 6. Correlações entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 6. Correlações entre Políticas Corporativas e Filtros de Restrições

Atribuindo os inteiros  -1, 0, 1 às  respostas “menos”, “igual” e “mais” da questão 5, e diferenciando os 
filtros de maneira binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos as correlações  entre políticas 
corporativas e restrições financeiras. 

Atribuindo os inteiros  -1, 0, 1 às  respostas “menos”, “igual” e “mais” da questão 5, e diferenciando os 
filtros de maneira binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos as correlações  entre políticas 
corporativas e restrições financeiras. 

Atribuindo os inteiros  -1, 0, 1 às  respostas “menos”, “igual” e “mais” da questão 5, e diferenciando os 
filtros de maneira binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos as correlações  entre políticas 
corporativas e restrições financeiras. 

Atribuindo os inteiros  -1, 0, 1 às  respostas “menos”, “igual” e “mais” da questão 5, e diferenciando os 
filtros de maneira binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos as correlações  entre políticas 
corporativas e restrições financeiras. 

Atribuindo os inteiros  -1, 0, 1 às  respostas “menos”, “igual” e “mais” da questão 5, e diferenciando os 
filtros de maneira binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos as correlações  entre políticas 
corporativas e restrições financeiras. 

Atribuindo os inteiros  -1, 0, 1 às  respostas “menos”, “igual” e “mais” da questão 5, e diferenciando os 
filtros de maneira binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos as correlações  entre políticas 
corporativas e restrições financeiras. 

Atribuindo os inteiros  -1, 0, 1 às  respostas “menos”, “igual” e “mais” da questão 5, e diferenciando os 
filtros de maneira binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos as correlações  entre políticas 
corporativas e restrições financeiras. 

Atribuindo os inteiros  -1, 0, 1 às  respostas “menos”, “igual” e “mais” da questão 5, e diferenciando os 
filtros de maneira binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos as correlações  entre políticas 
corporativas e restrições financeiras. 

Atribuindo os inteiros  -1, 0, 1 às  respostas “menos”, “igual” e “mais” da questão 5, e diferenciando os 
filtros de maneira binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos as correlações  entre políticas 
corporativas e restrições financeiras. 

Filtros
Preço dos 
Produtos

Número 
de 

Colabora-
dores

Recompra 
de Ações

Despe-
sas de 
Capital

Dividen-
dos

Investi-
mentos 

em 
Marke-

ting

Projetos 
Socioam-
bientais

Remune-
ração 
dos 

Executi-
vos

Medida 
Direta

0,167 0,200 -0,267 -0,107 -0,027 -0,002 0,002 -0,027

ISE/IGC 0,052 0,000 0,035 0,036 -0,055 -0,155 -0,094 0,022

Rating 
Global/ 

Estrangeiro
0,210 0,083 0,170 0,057 0,012 0,100 -0,145 0,127

Rating 
Global/ 
Local

0,080 0,028 0,097 0,012 -0,085 0,040 -0,111 0,139

Receita 
Líquida

0,013 -0,013 0,139 -0,065 -0,075 0,178 -0,063 0,074

39



Como era de se esperar, as correlações obtidas versus a medida direta são consoantes com as figuras 

recém-denotadas e - no tocante às quatro primeiras variáveis em pauta - sugerem verossimilhança. 

Nesse sentido, exceção seja feita à magnitude positiva da correlação dos preços versus rating 

global/estrangeiro - que, entretanto, não mantém mesma sensatez para os casos de número de 

colaboradores, recompra de ações, despesas de capital e dividendos. Em verdade, a medida direta é 

a única indicando sinal negativo para a dinâmica de recompra de ações (isto é, restritas diminuindo 

o volume das recompras entre 2008 e 2010), e também um dos únicos que apontam defasagem das 

restritas na recomposição das despesas de capital. Contudo, para as quatro últimas variáveis, as 

correlações calculadas a partir da medida direta são praticamente irrelevantes frente às demais.

De maneira complementar, apresentamos na tabela 7 as regressões econométricas feitas por MQO, 

com a importante ressalva de que, dado o número reduzido de observações (n=56) e o perfil 

discreto das variáveis, o poder estatístico dos testes fica comprometido. Mesmo assim, os 

coeficientes parecem corroborar os resultados extraídos das figuras e da análise de correlações, com 

ênfase à significância estatística do coeficiente da medida direta apurada em relação ao número de 

colaboradores (ao nível de 15%) e recompra de ações (ao nível de 5%), assim como a do coeficiente 

de rating global/estrangeiro em relação ao preço dos produtos (ao nível de 15%).

Tabela 7. Regressões por MQO entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 7. Regressões por MQO entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 7. Regressões por MQO entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 7. Regressões por MQO entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 7. Regressões por MQO entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 7. Regressões por MQO entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 7. Regressões por MQO entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 7. Regressões por MQO entre Políticas Corporativas e Filtros de RestriçõesTabela 7. Regressões por MQO entre Políticas Corporativas e Filtros de Restrições

Coeficientes  das  regressões  simples por MQO entre cada uma das  políticas corporativas  (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões  simples por MQO entre cada uma das  políticas corporativas  (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões  simples por MQO entre cada uma das  políticas corporativas  (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões  simples por MQO entre cada uma das  políticas corporativas  (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões  simples por MQO entre cada uma das  políticas corporativas  (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões  simples por MQO entre cada uma das  políticas corporativas  (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões  simples por MQO entre cada uma das  políticas corporativas  (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões  simples por MQO entre cada uma das  políticas corporativas  (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões  simples por MQO entre cada uma das  políticas corporativas  (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Filtros
Preço dos 
Produtos

Número 
de 

Colabora-
dores

Recompra 
de Ações

Despe-
sas de 
Capital

Dividen-
dos

Investi-
mentos  
Marke-

ting

Projetos 
Socioam-
bientais

Remune-
ração dos 
Executi-

vos

Medida Direta
0,233 0,269 -0,236 -0,185 -0,041 -0,003 0,003 -0,038

Medida Direta
[1,246] [1,504] [-2,038**] [-0,791] [-0,201] [-0,016] [0,017] [-0,199]

ISE/IGC
0,073 0,000 0,031 0,062 -0,083 -0,188 -0,104 0,031

ISE/IGC
[0,382] [0,000] [0,258] [0,264] [-0,405] [-1,155] [-0,691] [0,161]

Rating 
Global/ 

Estrangeiro

0,330 0,125 0,169 0,111 0,020 0,135 -0,180 0,203Rating 
Global/ 

Estrangeiro [1,579] [0,610] [1,268] [0,419] [0,085] [0,739] [-1,078] [0,943]

Rating 
Global/ Local

0,117 0,039 0,089 0,022 -0,133 0,050 -0,128 0,206Rating 
Global/ Local [0,592] [0,205] [0,714] [0,091] [-0,629] [0,295] [-0,822] [1,034]

Receita 
Líquida

0,018 -0,018 0,123 -0,113 -0,113 0,213 -0,069 0,105Receita 
Líquida [0,095] [-0,098] [1,034] [-0,482] [-0,553] [1,327] [-0,462] [0,547]
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Em suma, tomando por base as variáveis de preço dos produtos, número de colaboradores, 

recompra de ações e despesas de capital, prevalece a impressão de que nossa medida direta de 

restrição é capaz de identificar distinções mais claras entre restritas e irrestritas do ponto de vista 

estatístico e, ao mesmo tempo, lastreados pela interpretação econômico-financeira. Ou seja, nossa 

medida parece melhor do que as tradicionalmente usadas em estudos empíricos baseados em dados 

secundários 

É intuitivo esperar que as firmas em dificuldades no ápice da crise tenham recuperação inclinada 

para variáveis elásticas e ligadas à economia real (como preço e número de empregados). Já quanto 

às despesas de capital, costumam ser menos elásticas; por isso, mais capazes de impor um impacto 

negativo sobre os investimentos das restritas.

No tocante às variáveis de dividendos, marketing & publicidade, gastos socioambientais e 

remuneração de executivos, cabe admitir que o poder explicativo de nossa medida direta se mostra 

limitado. Contudo, tampouco os filtros alternativos convencem pela consistência ao longo de tais 

quesitos. Logo, parece haver pouca diferença entre restritas e irrestritas para essas variáveis. 

Dentro da próxima seção, seguiremos discutindo as implicações da crise de 2008/09 sobre as 

empresas brasileiras de capital aberto. Ali, porém, o foco passará ao gerenciamento de liquidez, 

cujo perfil soa - a priori - especialmente sensível às restrições financeiras sob júdice. Estudaremos 

nuances quantitativas e qualitativas nos uso de caixa, dívidas e capital próprio. Em seguida, 

traremos à tona o emprego dos recursos captados pelas vias disponíveis de financiamento.

3.2. SOBRE O GERENCIAMENTO DE LIQUIDEZ

No tocante à gestão de disponibilidades, interessa-nos saber, em primeiro lugar, quanto era a 

proporção Caixa/Ativos ao final de 2008, ao final de 2009 e em agosto de 2010, época de realização 

do survey. Para a amostra completa de 56 firmas, encontramos, em geral, proporções crescentes ao 

longo do tempo, saindo da média de 9,87% (dez/08) para 13,78% (dez/09) e 14,25% (ago/10). 

Assim, se faz notável o salto de reconstrução relativa de caixa, sobretudo nos doze meses de 2009, 

até que, em agosto de 2010, se atinja percentual semelhante ao verificado em 2006.
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Tabela 8. Caixa/Ativos (Amostra Completa)Tabela 8. Caixa/Ativos (Amostra Completa)Tabela 8. Caixa/Ativos (Amostra Completa)Tabela 8. Caixa/Ativos (Amostra Completa)Tabela 8. Caixa/Ativos (Amostra Completa)Tabela 8. Caixa/Ativos (Amostra Completa)
Proporção de caixa sobre ativos das 56 firmas observadas, com variação entre períodos.Proporção de caixa sobre ativos das 56 firmas observadas, com variação entre períodos.Proporção de caixa sobre ativos das 56 firmas observadas, com variação entre períodos.Proporção de caixa sobre ativos das 56 firmas observadas, com variação entre períodos.Proporção de caixa sobre ativos das 56 firmas observadas, com variação entre períodos.Proporção de caixa sobre ativos das 56 firmas observadas, com variação entre períodos.
Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. 

dez/2006 dez/2007 dez/2008 dez/2009 ago/2010

Total 14,67% 13,77% 9,87% 13,78% 14,25%

Ao considerarmos as restritas versus as irrestritas, conforme nossa medida direta, encontramos 

diferenças consideráveis. Respeitando a intuição econômica, as restritas partem de uma média bem 

menor, e demoram mais para elevar sua razão2. Já as irrestritas retomam rapidamente a liquidez, 

demonstrando, inclusive, terem estabilizado seu nível de liquidez entre dez/09 e ago/10, como fica 

claro pelos dados da Tabela 9 e da Figura 12. 

Tabela 9. Caixa/Ativos (Medida Direta)Tabela 9. Caixa/Ativos (Medida Direta)Tabela 9. Caixa/Ativos (Medida Direta)Tabela 9. Caixa/Ativos (Medida Direta)Tabela 9. Caixa/Ativos (Medida Direta)Tabela 9. Caixa/Ativos (Medida Direta)
Proporção de caixa sobre ativos de firmas restritas e irrestritas, com variação entre períodos, acompanhada 
de testes de comparação de médias no nível e a diferenças de ordem 1. Os símbolos (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Proporção de caixa sobre ativos de firmas restritas e irrestritas, com variação entre períodos, acompanhada 
de testes de comparação de médias no nível e a diferenças de ordem 1. Os símbolos (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Proporção de caixa sobre ativos de firmas restritas e irrestritas, com variação entre períodos, acompanhada 
de testes de comparação de médias no nível e a diferenças de ordem 1. Os símbolos (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Proporção de caixa sobre ativos de firmas restritas e irrestritas, com variação entre períodos, acompanhada 
de testes de comparação de médias no nível e a diferenças de ordem 1. Os símbolos (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Proporção de caixa sobre ativos de firmas restritas e irrestritas, com variação entre períodos, acompanhada 
de testes de comparação de médias no nível e a diferenças de ordem 1. Os símbolos (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Proporção de caixa sobre ativos de firmas restritas e irrestritas, com variação entre períodos, acompanhada 
de testes de comparação de médias no nível e a diferenças de ordem 1. Os símbolos (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. 

dez/2006 dez/2007 dez/2008 dez/2009 ago/2010

Restritas 12,89% 11,80% 8,26% 11,73% 13,14%

Irrestritas 16,53% 15,59% 11,27% 15,56% 15,21%

Estatística t 
(nível)

-1,212 -1,178 -1,632 -1,389 -0,648

07-06                08-07               09-08               10-0907-06                08-07               09-08               10-0907-06                08-07               09-08               10-0907-06                08-07               09-08               10-0907-06                08-07               09-08               10-09

Estatística t 
(a diferenças 
de ordem 1)

-0,046              +0,293               -0,331               +0,583-0,046              +0,293               -0,331               +0,583-0,046              +0,293               -0,331               +0,583-0,046              +0,293               -0,331               +0,583-0,046              +0,293               -0,331               +0,583

8,00%

9,75%

11,50%

13,25%

15,00%

dez/2006 dez/2007 dez/2008 dez/2009 ago/2010

Figura 11. Caixa/Ativos (Amostra Completa)

42

2 Poderíamos imaginar que as restritas deveriam registrar maior proporção de Caixa/Ativos, exatamente por serem as 
que mais carecem deste colchão de liquidez. No entanto, evidências empíricas mostram que o prêmio cobrado para que 
elas formem caixa supera os benefícios do seguro.



De maneira análoga, introduzimos também os resultados de Caixa/Ativos para os quatro filtros 

alternativos, por meio das tabelas 10 a 13 e das figuras 13 a 16. Em geral, tais referências indicam 

patamares e trajetórias pouco intuitivos, com mudanças na hierarquia entre os opostos (isto é, as 

curvas se cruzam).

Tabela 10. Caixa/Ativos (Índices IGC/ISE)Tabela 10. Caixa/Ativos (Índices IGC/ISE)Tabela 10. Caixa/Ativos (Índices IGC/ISE)Tabela 10. Caixa/Ativos (Índices IGC/ISE)Tabela 10. Caixa/Ativos (Índices IGC/ISE)Tabela 10. Caixa/Ativos (Índices IGC/ISE)

Proporção de caixa sobre ativos de firmas ausentes e presentes nos índices IGC e ISE, com variação entre 
períodos.
Proporção de caixa sobre ativos de firmas ausentes e presentes nos índices IGC e ISE, com variação entre 
períodos.
Proporção de caixa sobre ativos de firmas ausentes e presentes nos índices IGC e ISE, com variação entre 
períodos.
Proporção de caixa sobre ativos de firmas ausentes e presentes nos índices IGC e ISE, com variação entre 
períodos.
Proporção de caixa sobre ativos de firmas ausentes e presentes nos índices IGC e ISE, com variação entre 
períodos.
Proporção de caixa sobre ativos de firmas ausentes e presentes nos índices IGC e ISE, com variação entre 
períodos.
Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. 

dez/2006 dez/2007 dez/2008 dez/2009 ago/2010

Ausentes 15,94% 12,55% 10,22% 12,63% 16,90%

Presentes 13,65% 14,73% 9,60% 14,65% 12,26%

8,00%

10,25%

12,50%

14,75%

17,00%

dez/2006 dez/2007 dez/2008 dez/2009 ago/2010

Figura 12. Caixa/Ativos (Medida Direta)

Restritas Irrestritas

8,00%

10,25%

12,50%

14,75%

17,00%

dez/2006 dez/2007 dez/2008 dez/2009 ago/2010

Figura 13. Caixa/Ativos (Índices IGC/ISE)

Ausentes Presentes
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Tabela 11. Caixa/Ativos (Rating Global & Moeda Estrangeira)Tabela 11. Caixa/Ativos (Rating Global & Moeda Estrangeira)Tabela 11. Caixa/Ativos (Rating Global & Moeda Estrangeira)Tabela 11. Caixa/Ativos (Rating Global & Moeda Estrangeira)Tabela 11. Caixa/Ativos (Rating Global & Moeda Estrangeira)Tabela 11. Caixa/Ativos (Rating Global & Moeda Estrangeira)
Proporção de caixa sobre ativos  de firmas  com rating global/moeda estrangeira em níveis especulativo e 
grau de investimento, com variação entre períodos.
Proporção de caixa sobre ativos  de firmas  com rating global/moeda estrangeira em níveis especulativo e 
grau de investimento, com variação entre períodos.
Proporção de caixa sobre ativos  de firmas  com rating global/moeda estrangeira em níveis especulativo e 
grau de investimento, com variação entre períodos.
Proporção de caixa sobre ativos  de firmas  com rating global/moeda estrangeira em níveis especulativo e 
grau de investimento, com variação entre períodos.
Proporção de caixa sobre ativos  de firmas  com rating global/moeda estrangeira em níveis especulativo e 
grau de investimento, com variação entre períodos.
Proporção de caixa sobre ativos  de firmas  com rating global/moeda estrangeira em níveis especulativo e 
grau de investimento, com variação entre períodos.
Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. 

dez/2006 dez/2007 dez/2008 dez/2009 ago/2010

Especulativo 15,32% 13,24% 8,94% 13,44% 14,10%

Investimento 13,92% 16,02% 12,43% 14,73% 14,66%

Tabela 12. Caixa/Ativos (Rating Global & Moeda Local)Tabela 12. Caixa/Ativos (Rating Global & Moeda Local)Tabela 12. Caixa/Ativos (Rating Global & Moeda Local)Tabela 12. Caixa/Ativos (Rating Global & Moeda Local)Tabela 12. Caixa/Ativos (Rating Global & Moeda Local)Tabela 12. Caixa/Ativos (Rating Global & Moeda Local)
Proporção de caixa sobre ativos de firmas  com rating global/moeda local em níveis  especulativo e grau de 
investimento, com variação entre períodos.
Proporção de caixa sobre ativos de firmas  com rating global/moeda local em níveis  especulativo e grau de 
investimento, com variação entre períodos.
Proporção de caixa sobre ativos de firmas  com rating global/moeda local em níveis  especulativo e grau de 
investimento, com variação entre períodos.
Proporção de caixa sobre ativos de firmas  com rating global/moeda local em níveis  especulativo e grau de 
investimento, com variação entre períodos.
Proporção de caixa sobre ativos de firmas  com rating global/moeda local em níveis  especulativo e grau de 
investimento, com variação entre períodos.
Proporção de caixa sobre ativos de firmas  com rating global/moeda local em níveis  especulativo e grau de 
investimento, com variação entre períodos.
Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. 

dez/2006 dez/2007 dez/2008 dez/2009 ago/2010

Especulativo 15,92% 13,71% 9,48% 12,89% 13,79%

Investimento 12,47% 13,89% 10,58% 15,39% 15,08%
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Figura 14. Caixa/Ativos (Rating Global & Moeda Estrangeira)
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Tabela 13. Caixa/Ativos (Receita Líquida)Tabela 13. Caixa/Ativos (Receita Líquida)Tabela 13. Caixa/Ativos (Receita Líquida)Tabela 13. Caixa/Ativos (Receita Líquida)Tabela 13. Caixa/Ativos (Receita Líquida)Tabela 13. Caixa/Ativos (Receita Líquida)
Proporção de caixa sobre ativos de firmas pequenas (receita líquida anual abaixo de R$ 1 bilhão) e grandes  
(caso contrário), com variação entre períodos.
Proporção de caixa sobre ativos de firmas pequenas (receita líquida anual abaixo de R$ 1 bilhão) e grandes  
(caso contrário), com variação entre períodos.
Proporção de caixa sobre ativos de firmas pequenas (receita líquida anual abaixo de R$ 1 bilhão) e grandes  
(caso contrário), com variação entre períodos.
Proporção de caixa sobre ativos de firmas pequenas (receita líquida anual abaixo de R$ 1 bilhão) e grandes  
(caso contrário), com variação entre períodos.
Proporção de caixa sobre ativos de firmas pequenas (receita líquida anual abaixo de R$ 1 bilhão) e grandes  
(caso contrário), com variação entre períodos.
Proporção de caixa sobre ativos de firmas pequenas (receita líquida anual abaixo de R$ 1 bilhão) e grandes  
(caso contrário), com variação entre períodos.
Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. Elaboração do autor, através do survey e de dados da Economática. 

dez/2006 dez/2007 dez/2008 dez/2009 ago/2010

Pequenas 16,54% 14,36% 9,35% 14,07% 15,10%

Grandes 13,29% 13,26% 10,33% 13,54% 13,51%

Indo além da proporção de Caixa/Ativos, perguntamos sobre mudanças mais gerais no mix de 

financiamento entre 2008 e agosto de 2010, visando colher impressões sobre capital próprio e de 

terceiros. Dentro desse contexto, percebemos que a firma média da amostra reporta redução das 

dívidas de curto prazo, aumento das dívidas de longo prazo, aumento das linhas de crédito bancário, 
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Figura 15. Caixa/Ativos (Rating Global & Moeda Local)
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Figura 16. Caixa/Ativos (Receita Líquida)

Pequenas Grandes

45



aumento de emissão de debêntures e aumento de captações acionárias. Isto é, todas consequências 

esperadas a partir de um período de recuperação econômico-financeira.

A seguir, através das figuras 17 a 21, concentramo-nos novamente na medida direta, para verificar 

se há diferenças entre restritas e irrestritas. Notamos, sobretudo, que as restritas registram maior 

desvio-padrão dentro da amostra no endividamento em curto prazo, com desvio pronunciado em 

prol da diminuição desses passivos (60% das restritas diminuíram o endividamento de curto prazo). 

Essas características das restritas são perceptíveis também no endividamento em longo prazo e nas 

linhas de crédito bancário. Para debêntures e captações acionárias, não encontramos discrepâncias 

visualmente consideráveis.
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Figura 17. Dívidas de Curto Prazo
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Figura 18. Dívidas de Longo Prazo
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Figura 19. Linhas de Crédito Bancário
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Figura 20. Debêntures
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Figura 21. Captação Acionária
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Com vistas à comparação entre os filtros, denotamos, por meio das tabelas 14, 15 e 16, os testes de 

comparação de médias, as correlações e as regressões econométricas por MQO. 

Tabela 14. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Mix de FinanciamentoTabela 14. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Mix de FinanciamentoTabela 14. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Mix de FinanciamentoTabela 14. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Mix de FinanciamentoTabela 14. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Mix de FinanciamentoTabela 14. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Mix de Financiamento

Por meio de testes de médias, avaliamos  a hipótese nula (Ho: M1 = M2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Por meio de testes de médias, avaliamos  a hipótese nula (Ho: M1 = M2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Por meio de testes de médias, avaliamos  a hipótese nula (Ho: M1 = M2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Por meio de testes de médias, avaliamos  a hipótese nula (Ho: M1 = M2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Por meio de testes de médias, avaliamos  a hipótese nula (Ho: M1 = M2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Por meio de testes de médias, avaliamos  a hipótese nula (Ho: M1 = M2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Filtros Dívida CP Dívida LP
Linhas de 
Crédito

Debêntures
Captação 
Acionária

Estatística Z +0,359 +0,881 +1,500 +1,106 +0,488

Tabela 15. Correlações entre Mix de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 15. Correlações entre Mix de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 15. Correlações entre Mix de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 15. Correlações entre Mix de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 15. Correlações entre Mix de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 15. Correlações entre Mix de Financiamento e Filtros de Restrições

Atribuindo os inteiros  -1, 0, 1 às  respostas  “menos”, “igual” e “mais” da questão 4, e diferenciando os 
filtros de maneira binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos  as correlações entre mix de 
financiamento e restrições financeiras. 

Atribuindo os inteiros  -1, 0, 1 às  respostas  “menos”, “igual” e “mais” da questão 4, e diferenciando os 
filtros de maneira binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos  as correlações entre mix de 
financiamento e restrições financeiras. 

Atribuindo os inteiros  -1, 0, 1 às  respostas  “menos”, “igual” e “mais” da questão 4, e diferenciando os 
filtros de maneira binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos  as correlações entre mix de 
financiamento e restrições financeiras. 

Atribuindo os inteiros  -1, 0, 1 às  respostas  “menos”, “igual” e “mais” da questão 4, e diferenciando os 
filtros de maneira binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos  as correlações entre mix de 
financiamento e restrições financeiras. 

Atribuindo os inteiros  -1, 0, 1 às  respostas  “menos”, “igual” e “mais” da questão 4, e diferenciando os 
filtros de maneira binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos  as correlações entre mix de 
financiamento e restrições financeiras. 

Atribuindo os inteiros  -1, 0, 1 às  respostas  “menos”, “igual” e “mais” da questão 4, e diferenciando os 
filtros de maneira binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos  as correlações entre mix de 
financiamento e restrições financeiras. 

Filtros Dívida CP Dívida LP
Linhas de 
Crédito

Debêntures
Captação 
Acionária

Medida Direta 0,050 0,121 0,207 0,152 0,067

ISE/IGC 0,033 0,021 0,000 0,052 0,097

Rating Global/ 
Estrangeiro

0,156 0,233 0,183 0,207 0,248

Rating Global/ 
Local

0,145 0,236 0,062 0,230 0,072

Receita Líquida 0,186 0,023 0,089 -0,136 0,067

Tabela 16. Regressões por MQO entre Mix de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 16. Regressões por MQO entre Mix de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 16. Regressões por MQO entre Mix de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 16. Regressões por MQO entre Mix de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 16. Regressões por MQO entre Mix de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 16. Regressões por MQO entre Mix de Financiamento e Filtros de Restrições

Coeficientes  das  regressões  simples  por MQO entre cada uma das  vias  de financiamento (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões  simples  por MQO entre cada uma das  vias  de financiamento (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões  simples  por MQO entre cada uma das  vias  de financiamento (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões  simples  por MQO entre cada uma das  vias  de financiamento (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões  simples  por MQO entre cada uma das  vias  de financiamento (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões  simples  por MQO entre cada uma das  vias  de financiamento (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Filtros Dívida CP Dívida LP
Linhas de 
Crédito

Debêntures
Captação 
Acionária

Medida Direta
0,079 0,177 0,251 0,151 0,064

Medida Direta
[0,370] [0,893] [1,556] [1,128] [0,493]

ISE/IGC
0,052 0,031 -0,000 0,052 0,094

ISE/IGC
[0,240] [0,155] [-0,000] [0,382] [0,715]

Rating Global/ 
Estrangeiro

0,278 0,385 0,250 0,233 0,268Rating Global/ 
Estrangeiro [1,161] [1,762*] [1,370] [1,556] [1,882*]

Rating Global/ 
Local

0,239 0,361 0,078 0,239 0,072Rating Global/ 
Local [1,078] [1,788*] [0,453] [1,739*] [0,532]

Receita Líquida
0,295 0,033 0,108 -0,136 0,064

Receita Líquida
[1,395] [0,167] [0,655] [-1,011] [0,492]
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Excetuada a ótica das linhas de crédito bancário, as correlações de nossa medida direta são 

compatíveis mas ficam aquém das estimadas para os dois filtros de rating. Em complemento, os 

testes econométricos apontam, em geral, coeficientes mais incisivos e estatisticamente significantes 

para os dois filtros de rating. Tal vantagem é particularmente destacada no crivo de rating global & 

moeda estrangeira, cujos coeficientes registram significância estatística aos níveis de 10% (Dívida 

LP e Captação Acionária) e 15% (Linhas de Crédito e Debêntures). Esse resultado em prol do 

rating de crédito parece intuitivo ao analisarmos variáveis ligadas a liquidez e solvência. Ao mesmo 

tempo, suscita uma dúvida fundamental: o rating deve ser entendido como causa ou efeito das 

restrições? Ou, sobre outra óptica, o rating emite sinais prospectivos ou retardados? Provavelmente, 

há grande simultaneidade nesses vínculos, o que não invalida o uso das notas de classificação de 

risco como termômetros de restrições financeiras.  

Dando sequência aos estudos sobre o gerenciamento de liquidez, passamos à fase de apuração dos 

usos do financiamento disponível durante a crise de 2008/09. Aqui, o survey traça um leque que 

abarca desde empregos imediatos de caixa até os planejados. Investigamos demandas retrospectivas 

com base em: (i) necessidades urgentes de liquidez, (ii) obtenção de caixa como precaução, diante 

da hipótese de financiamento escasso no futuro, (iii) opção para se obter caixa no futuro e (iv) lastro 

a projetos de longa maturação. 

Frente a essas questões, uma parcela minoritária das firmas entrevistadas afirma ter utilizado o 

financiamento para as demandas descritas em (i), (ii) e (iii). Como mapa geral, cerca de 20% usam 

o financiamento para necessidades urgentes, 25% preferem obter caixa no presente como precaução 

e 12,50% trabalham com a opção para acessar liquidez no futuro, caso necessário. Por outro lado, a 

alternativa (iv), dedicada ao financiamento de projetos de longa maturação, é assinalada por quase 

40% da amostra total.

No mais, interessam-nos as diferenças patentes amparadas em nossa medida direta. Em linha com a 

intuição, as restritas superam as irrestritas nos casos (i) e (ii), e o inverso é válido no caso (iii), 

conforme as expectativas. O único porém se restringe ao item (iv), onde as restritas declaram-se 

mais comprometidas com financiamento para projetos de longa maturação. As figuras 22 a 25 

tornam claros esses resultados.
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Figura 24. Opção para Caixa Futuro
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Figura 25. Projetos de Longa Maturação

Restritas Irrestritas

52



Tabela 17. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Usos de FinanciamentoTabela 17. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Usos de FinanciamentoTabela 17. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Usos de FinanciamentoTabela 17. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Usos de FinanciamentoTabela 17. Comparação de Médias entre Restritas e Irrestritas para Usos de Financiamento

Cross-section dos  quatro usos  de financiamento contra os  subconjuntos de restritas  e irrestritas. Por meio 
de testes de médias  e proporções, avaliamos a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os símbolos (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Cross-section dos  quatro usos  de financiamento contra os  subconjuntos de restritas  e irrestritas. Por meio 
de testes de médias  e proporções, avaliamos a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os símbolos (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Cross-section dos  quatro usos  de financiamento contra os  subconjuntos de restritas  e irrestritas. Por meio 
de testes de médias  e proporções, avaliamos a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os símbolos (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Cross-section dos  quatro usos  de financiamento contra os  subconjuntos de restritas  e irrestritas. Por meio 
de testes de médias  e proporções, avaliamos a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os símbolos (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Cross-section dos  quatro usos  de financiamento contra os  subconjuntos de restritas  e irrestritas. Por meio 
de testes de médias  e proporções, avaliamos a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os símbolos (*),(**),(***) indicam 
rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Variável Resposta
Restritas         
(26 obs)

Irrestritas        
(30 obs)

Teste

Necessidades Urgentes
Sim 7 (26,92%) 4 (13,33%) Z = +1,277

Necessidades Urgentes
Não 19 (73,08%) 26 (86,67%) Z = -1,277

Caixa como Precaução
Sim 9 (34,62%) 5 (16,67%) Z = +1,547

Caixa como Precaução
Não 17 (65,38%) 25 (83,33%) Z = -1,547

Opção de Caixa
Sim 3 (11,54%) 4 (13,33%) Z = -0,202

Opção de Caixa
Não 23 (88,46%) 26 (86,67%) Z = +0,202

Projetos Longos
Sim 13 (50,00%) 9 (30,00%) Z = +1,528

Projetos Longos
Não 13 (50,00%) 21 (70,00%) Z = -1,528

Apresentadas na tabela 18, as correlações da medida direta corroboram as figuras, enquanto a maior 

parte dos filtros tradicionais reflete números ínfimos e/ou com sinais contraintuitivos. Como boa 

exceção, merece ênfase o filtro de rating global & moeda local, cujos sinais respeitam a intuição, 

sendo positivos para (i) e (ii) e negativos para (iii) e (iv).

Tabela 18. Correlações entre Usos de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 18. Correlações entre Usos de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 18. Correlações entre Usos de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 18. Correlações entre Usos de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 18. Correlações entre Usos de Financiamento e Filtros de Restrições

Atribuindo os  inteiros 0, 1 às  respostas “não” e “sim” da questão 3, e diferenciando os filtros  de maneira 
binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos as  correlações  entre usos de financiamento e restrições 
financeiras. 

Atribuindo os  inteiros 0, 1 às  respostas “não” e “sim” da questão 3, e diferenciando os filtros  de maneira 
binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos as  correlações  entre usos de financiamento e restrições 
financeiras. 

Atribuindo os  inteiros 0, 1 às  respostas “não” e “sim” da questão 3, e diferenciando os filtros  de maneira 
binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos as  correlações  entre usos de financiamento e restrições 
financeiras. 

Atribuindo os  inteiros 0, 1 às  respostas “não” e “sim” da questão 3, e diferenciando os filtros  de maneira 
binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos as  correlações  entre usos de financiamento e restrições 
financeiras. 

Atribuindo os  inteiros 0, 1 às  respostas “não” e “sim” da questão 3, e diferenciando os filtros  de maneira 
binária (ex. 1 = restrita, 0 = irrestrita), calculamos as  correlações  entre usos de financiamento e restrições 
financeiras. 

Filtros
Necessidades 

Urgentes
Caixa como 
Precaução

Opção de Caixa Projetos Longos

Medida Direta 0,171 0,207 -0,027 0,204

ISE/IGC 0,117 -0,083 -0,109 0,042

Rating Global/ 
Estrangeiro

-0,005 0,256 -0,137 -0,174

Rating Global/ 
Local

0,087 0,086 -0,169 -0,011

Receita 
Líquida

0,080 -0,289 -0,027 -0,016
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Já as regressões por MQO acusam a baixa significância estatística da maior parte dos coeficientes, 

exceto no caso de (ii) para o coeficiente de rating global/estrangeiro, que combina forte senso 

econômico-financeiro à significância estatística ao nível de 5%.

Tabela 19. Regressões por MQO entre Usos de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 19. Regressões por MQO entre Usos de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 19. Regressões por MQO entre Usos de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 19. Regressões por MQO entre Usos de Financiamento e Filtros de RestriçõesTabela 19. Regressões por MQO entre Usos de Financiamento e Filtros de Restrições

Coeficientes  das  regressões simples por MQO entre cada um dos  usos  de financiamento (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões simples por MQO entre cada um dos  usos  de financiamento (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões simples por MQO entre cada um dos  usos  de financiamento (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões simples por MQO entre cada um dos  usos  de financiamento (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das  regressões simples por MQO entre cada um dos  usos  de financiamento (variável 
independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Filtros
Necessidades 

Urgentes
Caixa como 
Precaução

Opção de Caixa Projetos Longos

Medida 
Direta

0,136 0,179 -0,018 0,200Medida 
Direta [1,272] [1,553] [-0,199] [1,533]

ISE/IGC
0,094 -0,073 -0,073 0,042

ISE/IGC
[0,864] [-0,615] [-0,807] [0,311]

Rating 
Global/ 

Estrangeiro

-0,005 0,250 -0,102 -0,192Rating 
Global/ 

Estrangeiro [-0,040] [1,950*] [-1,018] [-1,298]

Rating 
Global/ Local

0,072 0,078 -0,117 -0,011Rating 
Global/ Local [0,643] [0,635] [-1,260] [-0,080]

Receita 
Líquida

0,064 -0,251 -0,018 -0,015Receita 
Líquida [0,593] [-2,222**] [-0,199] [-0,115]

Com isso, encerramos a análise de restrições financeiras sobre o gerenciamento de liquidez. Na 

próxima seção, abordaremos os vínculos entre o lado esquerdo e direito do balanço, dada a grave 

hipótese de sacrifício de projetos rentáveis, graças a limites financeiros. Também discutiremos de 

que modo as firmas encontram financiamento quando as vias mais óbvias do mercado mostram-se 

congestionadas.

3.3. SOBRE OS INVESTIMENTOS CORPORATIVOS

A Teoria da Firma nos diz que, em última instância, os formuladores de políticas corporativas estão 

(ou deveriam estar) interessados nas restrições financeiras enquanto fontes de consequências 

substanciais sobre o lado dos investimentos. Isto é, a preocupação se pauta nas formas com que as 

fricções no mercado de capitais podem atingir variáveis reais vinculadas à função de produção. Sob 

essa veia, o momento de realização do survey parece particularmente útil à captação de impressões 

sobre (i) o quanto as empresas brasileiras de capital aberto são afetadas por obstáculos de 

financiamento e (ii) sobre como elas reagem diante de tais circunstâncias desfavoráveis.
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Com vistas à objetividade ao colher informações, a primeira das dúvidas é contemplada através de 

duas perguntas correlatas. Sob condições normais de mercado, o grau de acesso a financiamento 

externo (além-caixa) limita a capacidade de aceitar projetos de investimento atrativos? E sob a crise 

de 2008/09? Repartimos as respostas possíveis entre quatro alternativas: sem impacto, impacto 

marginal, impacto moderado e grande impacto. Com isso, pretendemos identificar diferentes 

degraus de respostas para restritas versus irrestritas, assim como para os demais filtros 

contemplados.

No entanto, antes de partir às distinções propostas, vale caracterizar a amostra geral, pela simples 

repartição entre condições normais vis-à-vis crise de 2008/09. Fazemos isso por meio da tabela 20 e 

da figura 26, que são evidentes ao reportar resultados coerentes com nossa percepção a priori. A 

fração de impacto nulo é menor no contexto crítico, e o inverso é válido para as frações de impacto 

não desprezível, com ênfase à categoria moderada.

Tabela 20. Limites à Capacidade de Investimento (Amostra Geral)Tabela 20. Limites à Capacidade de Investimento (Amostra Geral)Tabela 20. Limites à Capacidade de Investimento (Amostra Geral)Tabela 20. Limites à Capacidade de Investimento (Amostra Geral)
As  56 firmas  observadas informam se, em condições  normais ou críticas, o acesso a financiamento além-
caixa limita a capacidade de aceitar projetos de investimento atrativos.
As  56 firmas  observadas informam se, em condições  normais ou críticas, o acesso a financiamento além-
caixa limita a capacidade de aceitar projetos de investimento atrativos.
As  56 firmas  observadas informam se, em condições  normais ou críticas, o acesso a financiamento além-
caixa limita a capacidade de aceitar projetos de investimento atrativos.
As  56 firmas  observadas informam se, em condições  normais ou críticas, o acesso a financiamento além-
caixa limita a capacidade de aceitar projetos de investimento atrativos.

Condições Normais Crise 2008/09 Var

Sem Impacto 64,29% 53,57% -10,71 pp

Impacto Marginal 14,29% 16,07% +1,79 pp

Impacto Moderado 14,29% 19,64% +5,36 pp

Grande Impacto 7,14% 10,71% +3,57 pp

0%

17,50%

35,00%

52,50%

70,00%

Sem Impacto Impacto Marginal Impacto Moderado Grande Impacto

Figura 26 - Limites à Capacidade de Investimento (Amostra Geral)

Condições Normais Crise 2008/09
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Ao procedermos rumo ao paralelo restritas versus irrestritas, notamos que as restritas manifestam 

queda considerável na proporção “sem impacto”, acompanhada de elevação proporcional dos 

efeitos marginais e moderados; contudo, o “grande impacto” se mantém em 11,54%. De forma 

complementar, mesmo com abrandamento nos vários quesitos, as irrestritas registram um salto do 

“grande impacto”, de 3,33% para 10,00%. É provável que os motivos por trás dessas peculiaridades 

decorram de diferenças de percepção. O marginal ou moderado de uma firma restrita pode equivaler 

a, ou mesmo ultrapassar, o grande de uma firma irrestrita. Logo, procuramos compreender as 

estatísticas sob aspecto mais geral e binário (sem/com impacto) do que atribuindo rigor absoluto a 

pequenas nuances.

Tabela 21. Limites à Capacidade de Investimento (Restritas)Tabela 21. Limites à Capacidade de Investimento (Restritas)Tabela 21. Limites à Capacidade de Investimento (Restritas)Tabela 21. Limites à Capacidade de Investimento (Restritas)
O subconjunto das restritas informa se, em condições normais  ou críticas, o acesso a financiamento além-
caixa limita a capacidade de aceitar projetos de investimento atrativos.
O subconjunto das restritas informa se, em condições normais  ou críticas, o acesso a financiamento além-
caixa limita a capacidade de aceitar projetos de investimento atrativos.
O subconjunto das restritas informa se, em condições normais  ou críticas, o acesso a financiamento além-
caixa limita a capacidade de aceitar projetos de investimento atrativos.
O subconjunto das restritas informa se, em condições normais  ou críticas, o acesso a financiamento além-
caixa limita a capacidade de aceitar projetos de investimento atrativos.

Condições Normais Crise 2008/09 Var

Sem Impacto 50,00% 34,62% -15,38 pp

Impacto Marginal 15,38% 19,23% +3,85 pp

Impacto Moderado 23,08% 34,62% +11,54 pp

Grande Impacto 11,54% 11,54% 0 pp

0%

12,50%

25,00%

37,50%

50,00%

Sem Impacto Impacto Marginal Impacto Moderado Grande Impacto

Figura 27. Limites à Capacidade de Investimento (Restritas)

Condições Normais Crise 2008/09
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Tabela 22. Limites à Capacidade de Investimento (Irrestritas)Tabela 22. Limites à Capacidade de Investimento (Irrestritas)Tabela 22. Limites à Capacidade de Investimento (Irrestritas)Tabela 22. Limites à Capacidade de Investimento (Irrestritas)
O subconjunto das irrestritas  informa se, em condições  normais  ou críticas, o acesso a financiamento 
além-caixa limita a capacidade de aceitar projetos de investimento atrativos.
O subconjunto das irrestritas  informa se, em condições  normais  ou críticas, o acesso a financiamento 
além-caixa limita a capacidade de aceitar projetos de investimento atrativos.
O subconjunto das irrestritas  informa se, em condições  normais  ou críticas, o acesso a financiamento 
além-caixa limita a capacidade de aceitar projetos de investimento atrativos.
O subconjunto das irrestritas  informa se, em condições  normais  ou críticas, o acesso a financiamento 
além-caixa limita a capacidade de aceitar projetos de investimento atrativos.

Condições Normais Crise 2008/09 Var

Sem Impacto 76,67% 70,00% -6,67 pp

Impacto Marginal 13,33% 13,33% 0 pp

Impacto Moderado 6,67% 6,67% 0 pp

Grande Impacto 3,33% 10,00% +6,67 pp

Tabela 23. Comparação de Proporções entre Restritas e Irrestritas para InvestimentosTabela 23. Comparação de Proporções entre Restritas e Irrestritas para InvestimentosTabela 23. Comparação de Proporções entre Restritas e Irrestritas para Investimentos

Por meio de testes  de médias e proporções, avaliamos  a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os  símbolos (*),(**),
(***) indicam rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Por meio de testes  de médias e proporções, avaliamos  a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os  símbolos (*),(**),
(***) indicam rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Por meio de testes  de médias e proporções, avaliamos  a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os  símbolos (*),(**),
(***) indicam rejeição de Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Variável Categoria Teste

Sem Impacto
Condições Normais Z = -2,077**

Sem Impacto
Crise 2008/09 Z = -2,648***

Grande Impacto
Condições Normais Z = +1,190

Grande Impacto
Crise 2008/09 Z = +0,186

Remetendo à lógica binária supracitada, rodamos as regressões por MQO, visando comparar nossa 

medida direta aos demais crivos estudados. Obtivemos, com isso, os resultados econométricos mais 

convictos em prol da medida direta, com coeficientes positivos (isto é, denotando relação direta 

0%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Sem Impacto Impacto Marginal Impacto Moderado Grande Impacto

Figura 28. Limites à Capacidade de Investimento (Irrestritas)

Condições Normais Crise 2008/09
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entre impactos não-nulos e empresas declaradamente restritas), estatisticamente significantes ao 

nível de 5%, e respeitando o impacto crescente na escalada das condições normais para as críticas. 

Conforme os dados da tabela 24, percebemos que nenhum dos filtros alternativos exibe tal precisão, 

sequer de modo aproximado.

Tabela 24. Regressões por MQO entre Impacto sobre Investimentos e Filtros de RestriçõesTabela 24. Regressões por MQO entre Impacto sobre Investimentos e Filtros de RestriçõesTabela 24. Regressões por MQO entre Impacto sobre Investimentos e Filtros de Restrições

Coeficientes  das regressões simples  por MQO entre o impacto sobre investimentos  condicionado à 
conjuntura (variável independente) e cada um dos filtros (variável dependente). Os  valores  estimados de t 
aparecem entre colchetes. Os  símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente.

Coeficientes  das regressões simples  por MQO entre o impacto sobre investimentos  condicionado à 
conjuntura (variável independente) e cada um dos filtros (variável dependente). Os  valores  estimados de t 
aparecem entre colchetes. Os  símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente.

Coeficientes  das regressões simples  por MQO entre o impacto sobre investimentos  condicionado à 
conjuntura (variável independente) e cada um dos filtros (variável dependente). Os  valores  estimados de t 
aparecem entre colchetes. Os  símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente.

Filtros Condições Normais Crise 2008/09

Medida Direta
0,267 0,354

Medida Direta
[2,123**] [2,780***]

ISE/IGC
0,323 0,135

ISE/IGC
[2,600***] [0,996]

Rating Global/ 
Estrangeiro

0,033 -0,094Rating Global/ 
Estrangeiro [0,221] [-0,618]

Rating Global/ 
Local

0,011 -0,056Rating Global/ 
Local [0,082] [-0,393]

Receita 
Líquida

0,051 -0,149Receita 
Líquida [0,393] [-1,105]

Por fim, apuramos a faceta do financiamento efetivamente acessado, por vias diretas ou indiretas, 

mediante as restrições de financiamento externo à empresa (além-caixa). Em seu leque de opções, 

os DRIs poderiam assinalar, sem exclusão mútua: (i) fluxos de caixa e lucros obtidos em curto 

prazo, (ii) reservas de caixa, (iii) dívida, mesmo que sob custo maior, (iv) parcerias acionárias, (v) 

vendas de ativos e (vi) os investimentos foram postergados ou cancelados.

A amostra total deixa poucas dúvidas quanto à frequência dominante das opções (i) e (ii), 

representativas de um cenário cotidiano. Uma fração considerável das 56 respondentes afirma uso 

de dívida mais cara. Já as parcerias acionárias e vendas de ativos ficam relegadas a proporções 

diminutas. No entanto, é na opção (vi) que destacamos o principal achado, já que um quarto das 

firmas admite postergação ou cancelamento de investimentos. Ao que nos consta, esse é um output 

de valor único, pois costuma escapar dos bancos de dados usualmente empregados em estudos 

econométricos, que não conseguem precisar o timing originalmente pretendido para um projeto, 

nem conseguem diferenciar um projeto inexistente do projeto natimorto.
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Tabela 25. Vias Auxiliares de Financiamento (Amostra Geral)Tabela 25. Vias Auxiliares de Financiamento (Amostra Geral)

As  56 firmas  observadas informam quais  foram as fontes de financiamento escolhidas  para os 
investimentos corporativos, mediante restrições de financiamento além-caixa.
As  56 firmas  observadas informam quais  foram as fontes de financiamento escolhidas  para os 
investimentos corporativos, mediante restrições de financiamento além-caixa.

(i) Fluxos de Caixa e Lucros 51,79%

(ii) Reservas de Caixa 58,93%

(iii) Dívida Mais Cara 37,50%

(iv) Parcerias Acionárias 3,57%

(v) Venda de Ativos 5,36%

(vi) Investimentos Postergados ou Cancelados 25,00%

Reiterando a aderência de nossa medida direta em relação à sensibilidade dos investimentos, a 

tabela 26 expõe as discrepâncias de modo notável e conforme o esperado. Com faceta rotineira, as 

opções (i) e (ii) mostram percentuais substancialmente maiores para as irrestritas. Já os demais 

casos ilustram frequência maior das restritas, com variações claríssimas na assunção de dívida e nos 

investimentos postergados ou cancelados.

Tabela 26. Vias Auxiliares de Financiamento (Restritas vs Irrestritas)Tabela 26. Vias Auxiliares de Financiamento (Restritas vs Irrestritas)Tabela 26. Vias Auxiliares de Financiamento (Restritas vs Irrestritas)Tabela 26. Vias Auxiliares de Financiamento (Restritas vs Irrestritas)Tabela 26. Vias Auxiliares de Financiamento (Restritas vs Irrestritas)

Distinção entre firmas  restritas  e irrestritas sobre quais  foram as fontes de financiamento escolhidas  para os 
investimentos corporativos, mediante restrições de financiamento além-caixa. Por meio de testes  de 
proporções, avaliamos a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam rejeição de Ho aos 
níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Distinção entre firmas  restritas  e irrestritas sobre quais  foram as fontes de financiamento escolhidas  para os 
investimentos corporativos, mediante restrições de financiamento além-caixa. Por meio de testes  de 
proporções, avaliamos a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam rejeição de Ho aos 
níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Distinção entre firmas  restritas  e irrestritas sobre quais  foram as fontes de financiamento escolhidas  para os 
investimentos corporativos, mediante restrições de financiamento além-caixa. Por meio de testes  de 
proporções, avaliamos a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam rejeição de Ho aos 
níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Distinção entre firmas  restritas  e irrestritas sobre quais  foram as fontes de financiamento escolhidas  para os 
investimentos corporativos, mediante restrições de financiamento além-caixa. Por meio de testes  de 
proporções, avaliamos a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam rejeição de Ho aos 
níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Distinção entre firmas  restritas  e irrestritas sobre quais  foram as fontes de financiamento escolhidas  para os 
investimentos corporativos, mediante restrições de financiamento além-caixa. Por meio de testes  de 
proporções, avaliamos a hipótese nula (Ho: X1 = X2). Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam rejeição de Ho aos 
níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Opção Restritas Irrestritas Var Z

(i) Fluxos de Caixa e Lucros 46,15% 56,67% +10,52 pp -0,786

(ii) Reservas de Caixa 46,15% 70,00% +23,85 pp -1,809*

(iii) Dívida Mais Cara 57,69% 20,00% -37,69 pp +2,906***

(iv) Parcerias Acionárias 3,85% 3,33% -0,52 pp +0,105

(v) Venda de Ativos 7,69% 3,33% -4,36 pp +0,723

(vi) Investimentos Postergados ou Cancelados38,46% 13,33% -25,13 pp +2,166**

Por meio da tabela 27, aproveitamos para reportar também os resultados dos testes por MQO, que, 

novamente, corroboram o poder explicativo de nossa medida direta. Os sinais do coeficiente da 

medida direta obedecem à intuição previamente descrita; ademais, encontramos significância 

estatística ao nível de 1% para “dívida mais cara”, 5% para “investimentos postergados ou 

cancelados” e 10% para “reservas de caixa”. Mais uma vez, notamos que nenhum dos filtros 

alternativos exibe tal precisão.
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Tabela 27. Regressões por MQO entre Financiamento Auxiliar e Filtros de RestriçõesTabela 27. Regressões por MQO entre Financiamento Auxiliar e Filtros de RestriçõesTabela 27. Regressões por MQO entre Financiamento Auxiliar e Filtros de RestriçõesTabela 27. Regressões por MQO entre Financiamento Auxiliar e Filtros de RestriçõesTabela 27. Regressões por MQO entre Financiamento Auxiliar e Filtros de RestriçõesTabela 27. Regressões por MQO entre Financiamento Auxiliar e Filtros de RestriçõesTabela 27. Regressões por MQO entre Financiamento Auxiliar e Filtros de Restrições

Coeficientes  das regressões simples  por MQO entre cada uma das vias  auxiliares de financiamento 
(variável independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem 
entre colchetes. Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam significância aos  níveis de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente.

Coeficientes  das regressões simples  por MQO entre cada uma das vias  auxiliares de financiamento 
(variável independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem 
entre colchetes. Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam significância aos  níveis de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente.

Coeficientes  das regressões simples  por MQO entre cada uma das vias  auxiliares de financiamento 
(variável independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem 
entre colchetes. Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam significância aos  níveis de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente.

Coeficientes  das regressões simples  por MQO entre cada uma das vias  auxiliares de financiamento 
(variável independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem 
entre colchetes. Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam significância aos  níveis de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente.

Coeficientes  das regressões simples  por MQO entre cada uma das vias  auxiliares de financiamento 
(variável independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem 
entre colchetes. Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam significância aos  níveis de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente.

Coeficientes  das regressões simples  por MQO entre cada uma das vias  auxiliares de financiamento 
(variável independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem 
entre colchetes. Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam significância aos  níveis de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente.

Coeficientes  das regressões simples  por MQO entre cada uma das vias  auxiliares de financiamento 
(variável independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem 
entre colchetes. Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam significância aos  níveis de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente.

Filtros
(i) Fluxos 
de Caixa

(ii) Reservas 
de Caixa

(iii) Dívida 
Mais Cara

(iv) Parcerias 
Acionárias

(v) Venda de 
Ativos

(vi) 
Investimentos 
Postergados/
Cancelados

Medida Direta
-0,105 -0,238 0,377 0,005 0,044 0,251

Medida Direta
[-0,775] [-1,831*] [3,096***] [0,101] [0,713] [2,222**]

ISE/IGC
-0,177 0,208 0,365 0,010 -0,094 0,000

ISE/IGC
[-1,309] [1,575] [2,951***] [0,204] [-1,547] [0,000]

Rating Global/ 
Estrangeiro

0,070 -0,288 0,057 0,049 -0,018 0,068Rating Global/ 
Estrangeiro [0,456] [-1,971*] [0,383] [0,861] [-0,259] [0,514]

Rating Global/ 
Local

-0,050 -0,172 0,117 0,056 0,006 0,156Rating Global/ 
Local [-0,353] [-1,250] [0,854] [1,065] [0,087] [1,284]

Receita 
Líquida

-0,033 -0,167 -0,126 0,077 -0,028 0,179Receita 
Líquida [-0,245] [-1,260] [-0,959] [1,553] [-0,460] [1,553]

No próximo e último capítulo analítico, abordaremos eventuais vínculos entre sinais históricos e 

prospectivos. Primeiramente, a discussão se pauta nas trajetórias de recuperação, através de 

questões sobre dívida, capital próprio e retomada de projetos postergados.  Em segundo lugar, 

levantamos projeções de crescimento para as empresas vis-à-vis seus setores de atuação. E a 

terceira parte narra o sentimento sistêmico dos respondentes acerca do processo de recuperação 

econômico-financeira, seja ele passivo ou capaz de adaptações.

3.4. SOBRE O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

Por ter sido realizado em agosto de 2010, meses após o ápice da crise financeira mundial, nosso 

survey ambicionou captar alguns detalhes do processo de recuperação das empresas brasileiras 

listadas em Bolsa. Dados os privilégios de timing, avaliamos que a pesquisa pôde se distanciar um 

pouco de comportamentos exagerados durante a crise, embora sem deixar que as percepções sobre 

os efeitos concretos se dissipassem. Assim, enquanto examinamos vínculos entre a história 

contemporânea e suas extensões, esperamos um panorama caracterizado mais por tendência do que 

por ruídos.

Começamos tomando por base o intervalo de meados de 2009 a meados de 2010, a partir do qual 

verificamos se as empresas entrevistadas: (i) baratearam/alongaram dívidas contraídas durante o 
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ápice da crise, (ii) fizeram follow-ons ou (iii) retomaram projetos postergados. Além do óbvio 

“sim”, listamos as respostas “tentamos, mas não conseguimos” e “não foi preciso”. A tabela 28 e a 

figura 29 exprimem as estatísticas de nossa amostra geral. De pronto, para as três categorias, nota-

se que pouquíssimas empresas admitem tentativas frustradas. Uma parcela considerável (55%) 

informa barateamento/alongamento de dívidas, seguida pela retomada de projetos (36%) e pelos 

follow-ons (27%). Assim, apesar da alta frequência de respostas “não foi preciso”, entendemos que 

os dados corroboram, mais uma vez, a noção de que os custos de financiamento aumentaram 

durante a crise, refletindo fechamento parcial do mercado de capitais brasileiro, e impondo o 

adiamento de projetos com VPL positivo. Ao mesmo tempo, tais dados sugerem que a resolução 

dessas dificuldades ocorreu, ao longo dos últimos meses, com relativa rapidez.

Tabela 28. Processo de Recuperação (Amostra Geral) Tabela 28. Processo de Recuperação (Amostra Geral) Tabela 28. Processo de Recuperação (Amostra Geral) Tabela 28. Processo de Recuperação (Amostra Geral) 
As  56  firmas observadas descrevem decisões  tomadas em relação a dívidas, follow-ons e projetos 
de investimento, de julho de 2009 a agosto de 2010.
As  56  firmas observadas descrevem decisões  tomadas em relação a dívidas, follow-ons e projetos 
de investimento, de julho de 2009 a agosto de 2010.
As  56  firmas observadas descrevem decisões  tomadas em relação a dívidas, follow-ons e projetos 
de investimento, de julho de 2009 a agosto de 2010.
As  56  firmas observadas descrevem decisões  tomadas em relação a dívidas, follow-ons e projetos 
de investimento, de julho de 2009 a agosto de 2010.

Barateado/
Alongado Dívidas

Feito Follow-Ons
Retomado 
Projetos 

Postergados

Sim 55,36% 26,79% 35,71%

Tentamos, mas não conseguimos 1,79% 1,79% 3,57%

Não foi preciso 42,89% 71,43% 60,71%

0%

18,75%

37,50%

56,25%

75,00%

Dívidas Follow-Ons Projetos

Figura 29. Processo de Recuperação (Amostra Geral) 

Sim Tentamos Não foi preciso
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Quando comparamos o processo de recuperação de restritas versus irrestritas, as discrepâncias 

saltam aos olhos. As tabelas 29 a 31 e as figuras 30 a 32 descrevem que, nas três categorias, as 

restritas manifestam afirmações bastante superiores às irrestritas. Esse desvio é particularmente 

forte para a retomada de projetos postergados (+19,48 pontos percentuais), assim como para o 

barateamento/alongamento de dívidas (+18,71 pontos percentuais).

Tabela 29. Baratearam Dívidas (Restritas vs Irrestritas) Tabela 29. Baratearam Dívidas (Restritas vs Irrestritas) Tabela 29. Baratearam Dívidas (Restritas vs Irrestritas) Tabela 29. Baratearam Dívidas (Restritas vs Irrestritas) 
Firmas restritas  e irrestritas respondem se, de julho de 2009 a agosto de 2010, baratearam/alongaram 
dívidas contraídas durante o ápice da crise.
Firmas restritas  e irrestritas respondem se, de julho de 2009 a agosto de 2010, baratearam/alongaram 
dívidas contraídas durante o ápice da crise.
Firmas restritas  e irrestritas respondem se, de julho de 2009 a agosto de 2010, baratearam/alongaram 
dívidas contraídas durante o ápice da crise.
Firmas restritas  e irrestritas respondem se, de julho de 2009 a agosto de 2010, baratearam/alongaram 
dívidas contraídas durante o ápice da crise.

Restritas Irrestritas Diferença

Sim 65,38% 46,67% +18,71 pp

Tentamos, mas não conseguimos 3,85% 0,00% +3,85 pp

Não foi preciso 30,77% 53,33% -22,56 pp

Tabela 30. Fizeram Follow-Ons (Restritas vs Irrestritas) Tabela 30. Fizeram Follow-Ons (Restritas vs Irrestritas) Tabela 30. Fizeram Follow-Ons (Restritas vs Irrestritas) Tabela 30. Fizeram Follow-Ons (Restritas vs Irrestritas) 
Firmas restritas e irrestritas respondem se, de julho de 2009 a agosto de 2010, fizeram follow-ons.Firmas restritas e irrestritas respondem se, de julho de 2009 a agosto de 2010, fizeram follow-ons.Firmas restritas e irrestritas respondem se, de julho de 2009 a agosto de 2010, fizeram follow-ons.Firmas restritas e irrestritas respondem se, de julho de 2009 a agosto de 2010, fizeram follow-ons.

Restritas Irrestritas Diferença

Sim 34,62% 20,00% +14,62 pp

Tentamos, mas não conseguimos 3,85% 0,00% +3,85 pp

Não foi preciso 61,54% 80,00% -18,46 pp

0%

17,50%

35,00%

52,50%

70,00%

Sim Tentamos Não foi preciso

Figura 30. Baratearam Dívidas (Restritas vs Irrestritas) 

Restritas Irrestritas
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Tabela 31. Retomaram Projetos (Restritas vs Irrestritas) Tabela 31. Retomaram Projetos (Restritas vs Irrestritas) Tabela 31. Retomaram Projetos (Restritas vs Irrestritas) Tabela 31. Retomaram Projetos (Restritas vs Irrestritas) 
Firmas restritas  e irrestritas respondem se, de julho de 2009 a agosto de 2010, retomaram projetos 
postergados.
Firmas restritas  e irrestritas respondem se, de julho de 2009 a agosto de 2010, retomaram projetos 
postergados.
Firmas restritas  e irrestritas respondem se, de julho de 2009 a agosto de 2010, retomaram projetos 
postergados.
Firmas restritas  e irrestritas respondem se, de julho de 2009 a agosto de 2010, retomaram projetos 
postergados.

Restritas Irrestritas Diferença

Sim 46,15% 26,67% +19,48 pp

Tentamos, mas não conseguimos 3,85% 3,33% +0,52 pp

Não foi preciso 50,00% 70,00% - 20,00 pp

0%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Sim Tentamos Não foi preciso

Figura 31. Fizeram Follow-Ons (Restritas vs Irrestritas) 

Restritas Irrestritas

0%

17,50%

35,00%

52,50%

70,00%

Sim Tentamos Não foi preciso

Figura 32. Retomaram Projetos (Restritas vs Irrestritas) 

Restritas Irrestritas
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Motivados pelo aparente sucesso explicativo de nossa medida direta frente ao processo de 

recuperação, procedemos a compará-la com os filtros tradicionais. Através da tabela 32, 

identificamos coeficientes positivos e estatisticamente significativos ao nível de 15% para nossa 

medida direta. O critério de rating global & moeda estrangeira também produz coeficientes 

positivos, embora a níveis de significância, em geral, menos confiáveis. Quando aos demais 

critérios, registram coeficientes negativos e/ou de baixa significância, pecando contra racionais 

econômico-financeiros e estatísticos.

Tabela 32. Regressões por MQO entre Processo de Recuperação e Filtros de RestriçõesTabela 32. Regressões por MQO entre Processo de Recuperação e Filtros de RestriçõesTabela 32. Regressões por MQO entre Processo de Recuperação e Filtros de RestriçõesTabela 32. Regressões por MQO entre Processo de Recuperação e Filtros de Restrições

Coeficientes  das regressões simples por MQO entre cada uma das decisões  de recuperação (variável 
independente) e cada um dos filtros (variável dependente). Os  valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das regressões simples por MQO entre cada uma das decisões  de recuperação (variável 
independente) e cada um dos filtros (variável dependente). Os  valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das regressões simples por MQO entre cada uma das decisões  de recuperação (variável 
independente) e cada um dos filtros (variável dependente). Os  valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Coeficientes  das regressões simples por MQO entre cada uma das decisões  de recuperação (variável 
independente) e cada um dos filtros (variável dependente). Os  valores estimados  de t aparecem entre 
colchetes. Os símbolos (*),(**),(***) indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Filtros
Barateado/Alongado 

Dívidas
Feito Follow-Ons

Retomado Projetos 
Postergados

Medida Direta
0,413 0,331 0,395

Medida Direta
[1,574] [1,395] [1,558]

ISE/IGC
0,292 0,417 0,292

ISE/IGC
[1,091] [1,761*] [1,130]

Rating Global/ 
Estrangeiro

-0,285 0,210 0,296Rating Global/ 
Estrangeiro [-0,950] [0,776] [1,024]

Rating Global/ Local
-0,272 0,083 0,389

Rating Global/ Local
[-0,984] [0,332] [1,471]

Receita Líquida
-0,521 -0,387 0,108

Receita Líquida
[-2,012**] [-1,643*] [0,416]

Neste próximo passo, questionamos os departamentos de RI acerca das perspectivas de longo prazo, 

numa escala de 1 (complicadas) a 10 (excelentes), tanto para suas firmas, quanto para o setor em 

que se encontram inseridas. A amostra geral indica que apenas 10 dos 56 respondentes atribuem 

notas próprias abaixo das setoriais. Sem maiores pretensões acadêmicas, essa pequena fração nos 

remete ao estudo de Richard Roll (1986), sobre a hipótese de hubris (auto-confiança excessiva) no 

ambiente corporativo. De resto, constatamos que as médias são bastante elevadas nos planos 

individual (8,20) e coletivo (7,71), implicando diferença de 0,48 ponto. E também constatamos que, 

embora as notas absolutas dentre as restritas sejam melhores, sua diferença fica um pouco aquém da 

observada nas irrestritas.
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Tabela 33. Perspectivas de Crescimento a Longo PrazoTabela 33. Perspectivas de Crescimento a Longo PrazoTabela 33. Perspectivas de Crescimento a Longo PrazoTabela 33. Perspectivas de Crescimento a Longo PrazoTabela 33. Perspectivas de Crescimento a Longo Prazo

Médias de avaliações das firmas sobre perspectivas  de crescimento a longo prazo, próprias  e do setor em 
que atuam, conforme escala de 1 a 10. Por meio de testes de Student, avaliamos  a hipótese nula de que a 
distância da nota média entre empresa e setor é igual a zero. Os símbolos  (*),(**),(***) indicam rejeição de 
Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Médias de avaliações das firmas sobre perspectivas  de crescimento a longo prazo, próprias  e do setor em 
que atuam, conforme escala de 1 a 10. Por meio de testes de Student, avaliamos  a hipótese nula de que a 
distância da nota média entre empresa e setor é igual a zero. Os símbolos  (*),(**),(***) indicam rejeição de 
Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Médias de avaliações das firmas sobre perspectivas  de crescimento a longo prazo, próprias  e do setor em 
que atuam, conforme escala de 1 a 10. Por meio de testes de Student, avaliamos  a hipótese nula de que a 
distância da nota média entre empresa e setor é igual a zero. Os símbolos  (*),(**),(***) indicam rejeição de 
Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Médias de avaliações das firmas sobre perspectivas  de crescimento a longo prazo, próprias  e do setor em 
que atuam, conforme escala de 1 a 10. Por meio de testes de Student, avaliamos  a hipótese nula de que a 
distância da nota média entre empresa e setor é igual a zero. Os símbolos  (*),(**),(***) indicam rejeição de 
Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Médias de avaliações das firmas sobre perspectivas  de crescimento a longo prazo, próprias  e do setor em 
que atuam, conforme escala de 1 a 10. Por meio de testes de Student, avaliamos  a hipótese nula de que a 
distância da nota média entre empresa e setor é igual a zero. Os símbolos  (*),(**),(***) indicam rejeição de 
Ho aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Q10) ... de sua empresa?
Q11) ... do setor em que 

sua empresa atua?
Diferença    

(Empresa - Setor)
Estatística t

Total 8,20 7,71 0,48 +1,865*

Restritas 8,35 7,92 0,43 +1,726*

Irrestritas 8,07 7,53 0,54 +1,246

A tabela 34 a seguir retrata os testes econométricos da diferença entre empresa e setor para a 

medida direta e para os filtros tradicionais. Todos os coeficientes carregam sinais negativos, como 

era de se esperar; entretanto, carecem de significância estatística, graças ao elevado desvio-padrão 

da série de dados.

Tabela 34. Regressões por MQO entre Perspectivas de Longo Prazo e Filtros de RestriçõesTabela 34. Regressões por MQO entre Perspectivas de Longo Prazo e Filtros de Restrições

Coeficientes  das  regressões simples por MQO entre diferença das  perpectivas médias  de empresa e setor 
(variável independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem 
entre colchetes. Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam significância aos  níveis de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente.

Coeficientes  das  regressões simples por MQO entre diferença das  perpectivas médias  de empresa e setor 
(variável independente) e cada um dos  filtros  (variável dependente). Os valores estimados  de t aparecem 
entre colchetes. Os  símbolos  (*),(**),(***) indicam significância aos  níveis de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente.

Filtros Diferença (Empresa - Setor)

Medida Direta
-0,110

Medida Direta
[-0,212]

ISE/IGC
-0,188

ISE/IGC
[-0,358]

Rating Global/ Estrangeiro
-0,525

Rating Global/ Estrangeiro
[-0,902]

Rating Global/ Local
-0,572

Rating Global/ Local
[-1,067]

Receita Líquida
-0,469

Receita Líquida
[-0,908]

Na última pergunta do survey, os respondentes assinalam uma dentre quatro alternativas que 

descrevem o sentimento a posteriori em relação à crise, sob a óptica do acesso a financiamento. Da 

afirmação inercial à negação, elas se pautam nos seguintes graus:
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(i) Está superada, e as políticas de financiamento voltaram a ser as mesmas de antes.

(ii) Está superada, e as políticas de financiamento foram adaptadas, permitindo enfrentar melhor 

novas crises.

(iii) Está próxima de ser superada, mais ainda sentimos efeitos marginais no acesso ao crédito e/ou 

custo de captação.

(iv) Ainda não está próxima de ser superada.

Nenhum dos 56 DRIs escolheu a quarta opção. Assim, as respostas ficaram distribuídas conforme a 

figura 33. Ou seja, 50% entendem que a crise foi superada via adaptações preventivas, outros 32% 

concordam com a superação, embora ditada pelas mesmas políticas financeiras de antes, e 18% 

reconhecem o resíduo de impactos marginais no acesso ao crédito.

 

Por sua vez, a tabela 35 apresenta as proporções de restritas e irrestritas. As primeiras dão peso 

maior à alternativa (iii) e menor à (i), descrevendo nuances lastreadas pelo ponto de vista 

econômico-financeiro, mas de baixa magnitude. O teste de comparação de médias reporta uma 

estatística t irrisória (0,272). Já as tabelas 37, 38 e 39 registram altas magnitudes, porém, com sinais 

contraintuitivos. Assim, a exceção fica com a Tabela 36, associada ao filtro dos índices IGC/ISE, 

cujo poder explicativo supera em muito o dos demais critérios.

0%

12,50%

25,00%

37,50%

50,00%

(i) 	 	 (ii)	 	 (iii)

Figura 33. Sentimento em Relação à Crise (Amostra Geral)
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Tabela 35. Sentimento em Relação à Crise (Medida Direta)Tabela 35. Sentimento em Relação à Crise (Medida Direta)Tabela 35. Sentimento em Relação à Crise (Medida Direta)Tabela 35. Sentimento em Relação à Crise (Medida Direta)

Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das firmas restritas e irrestritas.Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das firmas restritas e irrestritas.Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das firmas restritas e irrestritas.Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das firmas restritas e irrestritas.

Restritas Irrestritas Diferença

Está superada, e as políticas de 
financiamento voltaram a ser as 

mesmas de antes
30,77% 33,33% -2,56 pp

Está superada, e as políticas de 
financiamento foram adaptadas, 

permitindo enfrentar melhor novas 
crises

50,00% 50,00% 0 pp

Está próxima de ser superada, mais 
ainda sentimos efeitos marginais no 

acesso ao crédito e/ou custo de 
captação

19,23% 16,67% +2,56 pp

Ainda não está próxima de ser 
superada

0,00% 0,00% 0 pp

Tabela 36. Sentimento em Relação à Crise (Índices IGC/ISE)Tabela 36. Sentimento em Relação à Crise (Índices IGC/ISE)Tabela 36. Sentimento em Relação à Crise (Índices IGC/ISE)Tabela 36. Sentimento em Relação à Crise (Índices IGC/ISE)

Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das  firmas ausentes e presentes nos 
índices IGC e ISE.
Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das  firmas ausentes e presentes nos 
índices IGC e ISE.
Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das  firmas ausentes e presentes nos 
índices IGC e ISE.
Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das  firmas ausentes e presentes nos 
índices IGC e ISE.

Ausentes Presentes Diferença

Está superada, e as políticas de 
financiamento voltaram a ser as 

mesmas de antes
20,83% 40,63% -19,80 pp

Está superada, e as políticas de 
financiamento foram adaptadas, 

permitindo enfrentar melhor novas 
crises

41,67% 56,25% -14,58 pp

Está próxima de ser superada, mais 
ainda sentimos efeitos marginais no 

acesso ao crédito e/ou custo de 
captação

37,50% 3,13% +34,37 pp

Ainda não está próxima de ser 
superada

0,00% 0,00% 0 pp

Tabela 37. Sentimento em Relação à Crise (Rating Global & Moeda Estrangeira)Tabela 37. Sentimento em Relação à Crise (Rating Global & Moeda Estrangeira)Tabela 37. Sentimento em Relação à Crise (Rating Global & Moeda Estrangeira)Tabela 37. Sentimento em Relação à Crise (Rating Global & Moeda Estrangeira)

Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das  firmas  com rating global/moeda 
estrangeira em níveis especulativo e grau de investimento.
Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das  firmas  com rating global/moeda 
estrangeira em níveis especulativo e grau de investimento.
Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das  firmas  com rating global/moeda 
estrangeira em níveis especulativo e grau de investimento.
Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das  firmas  com rating global/moeda 
estrangeira em níveis especulativo e grau de investimento.

Especulativo Investimento Diferença

Está superada, e as políticas de 
financiamento voltaram a ser as 

mesmas de antes
36,59% 20,00% +16,59 pp

Está superada, e as políticas de 
financiamento foram adaptadas, 

permitindo enfrentar melhor novas 
crises

43,90% 66,67% -22,77 pp
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Está próxima de ser superada, mais 
ainda sentimos efeitos marginais no 

acesso ao crédito e/ou custo de 
captação

19,51% 13,33% +6,18 pp

Ainda não está próxima de ser 
superada

0,00% 0,00% 0 pp

Tabela 38. Sentimento em Relação à Crise (Rating Global & Moeda Local)Tabela 38. Sentimento em Relação à Crise (Rating Global & Moeda Local)Tabela 38. Sentimento em Relação à Crise (Rating Global & Moeda Local)Tabela 38. Sentimento em Relação à Crise (Rating Global & Moeda Local)

Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das  firmas  com rating global/moeda 
local em níveis especulativo e grau de investimento.
Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das  firmas  com rating global/moeda 
local em níveis especulativo e grau de investimento.
Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das  firmas  com rating global/moeda 
local em níveis especulativo e grau de investimento.
Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das  firmas  com rating global/moeda 
local em níveis especulativo e grau de investimento.

Especulativo Investimento Diferença

Está superada, e as políticas de 
financiamento voltaram a ser as 

mesmas de antes
38,89% 20,00% +18,89 pp

Está superada, e as políticas de 
financiamento foram adaptadas, 

permitindo enfrentar melhor novas 
crises

41,67% 65,00% -23,33 pp

Está próxima de ser superada, mais 
ainda sentimos efeitos marginais no 

acesso ao crédito e/ou custo de 
captação

19,44% 15,00% +4,44 pp

Ainda não está próxima de ser 
superada

0,00% 0,00% 0 pp

Tabela 39. Sentimento em Relação à Crise (Receita Líquida)Tabela 39. Sentimento em Relação à Crise (Receita Líquida)Tabela 39. Sentimento em Relação à Crise (Receita Líquida)Tabela 39. Sentimento em Relação à Crise (Receita Líquida)

Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das firmas pequenas (receita anual 
abaixo de R$ 1 bilhão) e grandes (caso contrário).
Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das firmas pequenas (receita anual 
abaixo de R$ 1 bilhão) e grandes (caso contrário).
Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das firmas pequenas (receita anual 
abaixo de R$ 1 bilhão) e grandes (caso contrário).
Sentimento em relação à crise, conforme o acesso a financiamento, das firmas pequenas (receita anual 
abaixo de R$ 1 bilhão) e grandes (caso contrário).

Pequenas Grandes Diferença

Está superada, e as políticas de 
financiamento voltaram a ser as 

mesmas de antes
38,46% 26,67% +11,79 pp

Está superada, e as políticas de 
financiamento foram adaptadas, 

permitindo enfrentar melhor novas 
crises

30,77% 66,67% -35,90 pp

Está próxima de ser superada, mais 
ainda sentimos efeitos marginais no 

acesso ao crédito e/ou custo de 
captação

30,77% 6,67% +24,10 pp

Ainda não está próxima de ser 
superada

0,00% 0,00% 0 pp
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4. CONCLUSÕES

Há provável consenso quanto à ocorrência de efeitos deletérios a partir da crise de 2008/09; 

entretanto, nem sempre esses efeitos são apurados com o devido detalhamento, de modo a orientar 

conclusões que previnam ou amenizem futuras mazelas econômico-financeiras. Focados no caso 

doméstico, tentamos preencher parte dessa lacuna através de um survey com 56 respondentes de 

empresas listadas na Bolsa brasileira, cujas contribuições visam tanto o campo das finanças 

corporativas quanto o das pesquisas diretas.

De posse dos dados do questionário, identificamos as firmas sujeitas a restrições financeiras, em 

vez de optarmos pela via indireta das séries usadas em trabalhos econométricos. Entendemos que 

essa abordagem resulta em algumas vantagens frente aos métodos tradicionais, por privilegiar a 

essência da pergunta em vez da nem sempre exata aparência de proxies como tamanho da firma, 

nível de governança ou rating de crédito. Ademais, ela permite captar eventos pretendidos, mas não 

realizados, ultrapassando a lógica dicotômica de certas incursões ao laboratório estatístico.

Como evidência empírica, o Capítulo 4 informa, sob diversas circunstâncias, que nossa medida 

direta de restritas versus irrestritas está vinculada a importantes variações de cross-section nas 

políticas corporativas, lastreadas pela intuição econômico-financeira. Primeiramente, reportamos 

nuances substanciais para precificação de produtos, contratação de colaboradores e recompra de 

ações entre 2008 e 2010. Em segundo lugar, investigamos o gerenciamento de liquidez, com 

resultados relevantes para as referências de caixa/ativos, linhas de crédito e usos do financiamento 

disponível. Num terceiro momento, a seção sobre sensibilidade dos investimentos registra os sinais 

mais notáveis do poder explicativo de nossa medida direta, aplicada à capacidade de aceitar projetos 

atrativos e às vias auxiliares de financiamento. Por fim, as percepções sobre o processo de 

recuperação exibem contrastes nítidos para a retomada de projetos postergados, barateamento de 

dívidas, crescimento a longo prazo e sentimento de superação da crise.

Em paralelo, vale lembrar que os filtros tradicionais de rating de crédito também conduziram a 

pronunciadas variações de cross-section junto ao gerenciamento de liquidez, o que soa bastante 

plausível. E o mesmo se diz do filtro de listagem no IGC/ISE frente ao sentimento de superação da 

crise. Contudo, são méritos mais pontuais do que amplos. Já quanto ao filtro de tamanho da 

empresa, comumente usado em regressões lineares, nem mesmo à pontualidade se prova.

É interessante notar que, em tempos de superespecialização das técnicas econométricas, a genética 

do survey permita construir resultados úteis por meio de análises de Estatística Básica e regressão 
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por Mínimos Quadrados Ordinários. Restam poucas dúvidas, porém, que tais resultados ganhariam 

robustez se amparados por uma amostra além das 56 observações. Cientes do esforço feito, 

reconhecemos aí um dos pontos passíveis de aprimoramento em pesquisas análogas, sobretudo se 

contarem com a ajuda do trabalho coletivo, que de tantos modos supera o individual.

Isso dito, não nos façamos entender de forma só. Conforme assinalado ao longo do texto, esta 

dissertação acompanha vários dos passos gerais traçados por Murillo Campello, John Graham e 

Campbell Harvey, em “The Real Effects of Financial Constraints - Evidence from a Financial 

Crisis” (2009), adaptados ao caso brasileiro e complementados com impressões sobre o pós-crise. 

Quanto às proximidades remanescentes, cabe destacar que vários dos achados correntes mostram-se 

paralelos aos obtidos em “The Real Effects”, a despeito das discrepâncias na base de dados.

No tocante a variáveis reais, ambos sugerem que as firmas restritas ajustaram os preços praticados e 

demitiram colaboradores em grau maior do que as irrestritas. Além disso, é consenso que as restritas 

ativaram mecanismos de socorro próprio via queima de caixa, e trabalharam no ápice da crise com 

uma baixa razão de caixa/ativos, depois reconstruída gradualmente, num ritmo menor que o das 

irrestritas. 

Ambos sugerem também que as restritas afirmaram salto pronunciado no endividamento em curto 

prazo, em longo prazo e no acesso às linhas de crédito bancário, tendendo a reforçar tais veículos de 

financiamento sob certa precaução ou urgência. Enquanto isso, as irrestritas conservaram suas 

fontes de financiamento como opção futura, preservando a reputação frente ao mercado de capitais.

Indo adiante, segundo a Hipótese de Mercados Eficientes, todos os projetos atrativos, com VPL 

positivo, devem ser aceitos pelos formuladores de políticas corporativas. Contudo, as evidências em 

pauta demonstram violação desse corolário em um panorama crítico. Na pesquisa de Campello, 

Graham e Harvey, aproximadamente 90% das firmas restritas indicam que limites financeiros 

afetam a capacidade de aceitar projetos atrativos, e mais de metade dessas firmas são forçadas a 

postergar/cancelar investimentos vantajosos. Em nosso caso, 65% das restritas declaram essa má 

influência, e um quarto das firmas admite postergação/cancelamento de investimentos. 

Ao que tudo indica, são conclusões que agregam à literatura interessada em compreender de perto 

as pluralidades dentro do ambiente corporativo, que saltam aos olhos do observador mais atento. De 

forma complementar, avaliamos que os resultados reportados alicerçam empiricamente as teorias de 

pecking order condicionadas a dificuldades financeiras, ao mesmo tempo em que enfatizam o 

vínculo necessário entre as facetas de financiamento e investimento real. Sob aspectos mais gerais, 
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servem de justificativa às políticas adotadas, no exterior e no Brasil, visando cuidados diferenciados 

a faixas de empresas tidas como especialmente frágeis.

Sobre esse último ponto, admitindo a ameaça de soarmos redundantes, inspiramos atenção 

redobrada a estudos e programas direcionados às classes de firmas pequenas, de grau especulativo e 

baixos níveis de governança. Por vezes, a busca do que é acaba superada pela das coisas que 

parecem ser, e variáveis instrumentais viram instrumentos de si mesmas. Está aí um risco que a 

pesquisa direta é capaz de abrandar.
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ANEXO A. QUESTIONÁRIO

Análise do Impacto de Restrições Financeiras sobre 

Políticas Corporativas

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com rafael.schiozer@fgv.br ou 

rodolfo.amstalden@gmail.com

Tempo estimado de resposta: 15 minutos

Q1. Sua empresa foi afetada pela indisponibilidade de crédito durante a crise de 2008/09?

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) Não.

(  ) Sim, moderadamente.

(  ) Sim, intensamente.

Em caso afirmativo:

Q1A. A oferta de crédito diminuiu?

(  ) Sim

(  ) Não

Q1B. Os custos para acessar financiamentos externos à empresa (além-caixa) aumentaram?

(  ) Sim

(  ) Não

Q1C. Enfrentaram dificuldades ao abrir ou renovar linhas de crédito junto a bancos?

(  ) Sim

(  ) Não

74

mailto:rafael.schiozer@fgv.br
mailto:rafael.schiozer@fgv.br
mailto:rodolfo.amstalden@gmail.com
mailto:rodolfo.amstalden@gmail.com


Q2. Quanto sua empresa possuía/possui de caixa e equivalentes de caixa, como fração do total 

de ativos?

<Apenas números serão aceitos nestes campos>

No final de 2008. (XX%)

No final de 2009. (XX%)

Hoje. (XX%)

Q3. O financiamento disponível durante a crise de 2008/09 foi empregado:

<Escolha a(s) resposta(s) que mais se adequa(m)>

(  ) Para gerenciar necessidades urgentes de liquidez.

(  ) Para obter caixa no presente, como precaução, diante da hipótese de financiamento escasso no 

futuro.

(  ) Como uma opção de se obter caixa no futuro, caso necessário.

(  ) Para financiar projetos de longa maturação.

(  ) Outros _______________________________________________________________________

Q4. Comparando 2008 com 2010, descreva as seguintes mudanças no mix de financiamento:

Categoria    Menos  Igual  Mais  Não Aplicável

Dívida de curto prazo         (  )    (  )    (  )            (  )

Dívida de longo prazo        (  )    (  )    (  )            (  )

Linhas de crédito bancário        (  )    (  )    (  )            (  )

Debêntures          (  )    (  )    (  )            (  )

CRIs           (  )    (  )    (  )            (  )

Captação acionária via mercado    (  )    (  )    (  )            (  )

Captação acionária via estratégicos    (  )    (  )    (  )            (  )

Q5. Comparando 2008 com 2010, descreva as seguintes mudanças nos indicadores de 

atividade:

Categoria    Menos  Igual  Mais  Não Aplicável

Preço dos produtos         (  )    (  )    (  )            (  )

Investimento em capex        (  )    (  )    (  )            (  )

Investimento em P&D        (  )    (  )    (  )            (  )

Investimento em marketing        (  )    (  )    (  )            (  )
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Investimentos socioambientais       (  )    (  )    (  )            (  )

Número de colaboradores     (  )    (  )    (  )            (  )

Remuneração dos executivos     (  )    (  )    (  )            (  )

Lucro        (  )    (  )    (  )            (  )

Dividendos       (  )    (  )    (  )            (  )

Recompra de ações      (  )    (  )    (  )            (  )

Q6. Sob condições normais de mercado, o grau de acesso a financiamento externo à empresa 

(além-caixa) limita a capacidade de aceitar projetos de investimento atrativos?

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) Não, sem impacto.

(  ) Sim, com impacto marginal.

(  ) Sim, com impacto moderado.

(  ) Sim, com grande impacto.

Q7. Durante a crise de 2008/09, o grau de acesso a financiamento externo à empresa (além-

caixa) limitou a capacidade de aceitar projetos de investimento atrativos?

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) Não, sem impacto.

(  ) Sim, com impacto marginal.

(  ) Sim, com impacto moderado.

(  ) Sim, com grande impacto.

Q8. Mediante restrições de financiamento externo à empresa (além-caixa), os investimentos 

corporativos foram bancados por:

<Escolha a(s) resposta(s) que mais se adequa(m)>

(  ) Fluxos de caixa e lucros obtidos em curto prazo.

(  ) Reservas de caixa.

(  ) Dívida, mesmo que sob custo maior.

(  ) Parcerias acionárias.

(  ) Vendas de ativos.

(  ) Os investimentos foram postergados ou cancelados.
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Q9. Desde julho de 2009 até agora, sua empresa tem:

A) Barateado/alongado dívidas contraídas durante o ápice da crise de 2008/09?

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) Sim.

(  ) Tentamos, mas ainda não conseguimos.

(  ) Não foi preciso.

B) Feito follow-ons?

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) Sim.

(  ) Tentamos, mas ainda não conseguimos.

(  ) Não foi preciso.

C) Retomado projetos postergados?

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) Sim.

(  ) Tentamos, mas ainda não conseguimos.

(  ) Não foi preciso.

Q10. Como você avalia as perspectivas de crescimento a longo prazo de sua empresa, em uma 

escala de 1 a 10?

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) 1 - Complicadas

(  ) 2

(  ) 3

(  ) 4

(  ) 5

(  ) 6

(  ) 7

(  ) 8

(  ) 9

(  ) 10 - Excelentes
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Q11. Como você avalia as perspectivas de crescimento a longo prazo do setor em que sua 

empresa atua, em uma escala de 1 a 10?

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) 1 - Complicadas

(  ) 2

(  ) 3

(  ) 4

(  ) 5

(  ) 6

(  ) 7

(  ) 8

(  ) 9

(  ) 10 - Excelentes

Q12. Marque a opinião que melhor descreve seu sentimento em relação à crise, conforme o 

acesso a financiamento.

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) Está superada, e as políticas de financiamento voltaram a ser as mesmas de antes.

(  ) Está superada, e as políticas de financiamento foram adaptadas, permitindo enfrentar melhor 

novas crises.

(  ) Está próxima de ser superada, mas ainda sentimos efeitos marginais no acesso ao crédito e/ou 

custo de captação.

(  ) Ainda não está próxima de ser superada.

Q13. Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa.

A) Receita líquida anual

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) Menos de R$ 500 milhões.

(  ) Entre R$ 500 milhões e R$ 999 milhões.

(  ) Entre R$ 1 bilhão e R$ 4,999 bilhões.

(  ) Entre R$ 5 bilhões e R$ 10 bilhões.

(  ) Mais de R$ 10 bilhões.
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B) Número de funcionários

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) Menos de 5.000.

(  ) Entre 5.000 e 9.999.

(  ) Entre 10.000 e 50.000.

(  ) Entre 50.000 e 100.000.

(  ) Mais de 100.000.

C) Capitalização de mercado

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) Menos de R$ 1 bilhão.

(  ) Entre R$ 1 bilhão e R$ 1,999 bilhão.

(  ) Entre R$ 2 bilhões e R$ 9,999 bilhões.

(  ) Entre R$ 10 bilhões e R$ 50 bilhões.

(  ) Mais de R$ 50 bilhões.

D) Parcela da receita líquida advinda de vendas externas

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) 0%.

(  ) Entre 1% e 14%.

(  ) Entre 15% e 34%.

(  ) Entre 35% e 50%.

(  ) Mais de 50%.

E) Segmento de listagem na BM&F Bovespa

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) Bolsa Tradicional.

(  ) Nível 1 de Governança.

(  ) Nível 2 de Governança.

(  ) Novo Mercado.

(  ) BDR.
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F) Sua empresa participa da composição do:

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) ICG.

(  ) ISE.

(  ) Não participa nem do IGC nem do ISE.

G) Rating de crédito

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

[  ] Se sua empresa possui rating, assinale este campo e reporte abaixo o status efetivo.

[  ] Se sua empresa não possui rating, assinale este campo e reporte abaixo sua estimativa sobre 

qual seria o rating.

         Sim  Não

Grau de Investimento em Escala Global, Moeda Estrangeira?  (  )   (  )

Grau de Investimento em Escala Global, Moeda Local?   (  )   (  )

Grau de Investimento em Escala Nacional, Moeda Local?   (  )   (  )

H) Sua firma registrou lucro líquido em:

  Sim  Não

2008?   (  )   (  )

2009?   (  )   (  )

I) Sua firma distribuiu dividendos em:

  Sim, acima de 25% Sim, em 25%  Não

2008?    (  )          (  )   (  )

2009?    (  )          (  )   (  )

J) Sua firma recomprou ações em:

  Sim  Não

2008?   (  )   (  )

2009?              (  )   (  )
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K) Informe a proporção de dívida em moeda estrangeira:

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) 0%.

(  ) Entre 1% e 14%.

(  ) Entre 15% e 34%.

(  ) Entre 35% e 50%.

(  ) Mais de 50%.

L) Setor de atuação

<Escolha uma dentre as seguintes respostas>

(  ) Bens de capital.

(  ) Bens de consumo.

(  ) Energia elétrica.

(  ) Imobiliário.

(  ) Metalurgia e Siderurgia.

(  ) Mineração.

(  ) Papel & Celulose.

(  ) Petróleo & Gás.

(  ) Químico & Petroquímico.

(  ) Serviços.

(  ) Tecnologia.

(  ) Telecomunicações.

(  ) Transporte.

(  ) Outros [ ___________________________________________ ]
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ANEXO B. RESPOSTAS TABULADAS

(Perguntas em formato compacto. Para versão integral das perguntas, favor consultar ANEXO A)

OBS Q1. Empresa foi 
afetada?

Q1A. Oferta de crédito 
diminuiu?

Q1B. Custos de crédito 
aumentaram?

Q1C. Dificuldades em 
linhas de crédito?OBS Q1. Empresa foi 

afetada?
Q1A. Oferta de crédito 

diminuiu?
Q1B. Custos de crédito 

aumentaram?
Q1C. Dificuldades em 

linhas de crédito?

1 SIM NAO SIM NAO
2 NAO NAO NAO NAO
3 NAO NAO NAO NAO
4 NAO NAO NAO NAO
5 SIM SIM SIM NAO
6 NAO NAO NAO NAO
7 SIM NAO SIM NAO
8 NAO NAO NAO NAO
9 NAO NAO NAO NAO
10 NAO NAO NAO NAO
11 NAO NAO NAO NAO
12 NAO NAO NAO NAO
13 NAO NAO NAO NAO
14 SIM SIM SIM NAO
15 SIM SIM SIM NAO
16 NAO NAO NAO NAO
17 SIM SIM NAO NAO
18 SIM SIM SIM SIM
19 SIM NAO SIM SIM
20 SIM SIM NAO NAO
21 NAO NAO NAO NAO
22 SIM NAO SIM NAO
23 SIM SIM NAO NAO
24 NAO NAO NAO NAO
25 NAO NAO NAO NAO
26 SIM SIM NAO NAO
27 NAO NAO NAO NAO
28 NAO NAO NAO NAO
29 SIM SIM NAO SIM
30 SIM SIM SIM NAO
31 NAO NAO NAO NAO
32 SIM SIM NAO NAO
33 SIM SIM NAO NAO
34 SIM SIM SIM SIM
35 SIM SIM SIM NAO
36 NAO NAO NAO NAO
37 NAO NAO NAO NAO
38 NAO NAO NAO NAO
39 NAO NAO NAO NAO
40 NAO NAO NAO NAO
41 SIM NAO SIM NAO
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42 SIM SIM NAO NAO
43 NAO NAO NAO NAO
44 SIM SIM NAO NAO
45 NAO NAO NAO NAO
46 NAO NAO NAO NAO
47 SIM SIM NAO NAO
48 SIM SIM SIM NAO
49 SIM SIM SIM NAO
50 NAO NAO NAO NAO
51 SIM SIM SIM NAO
52 NAO NAO NAO NAO
53 NAO NAO NAO NAO
54 NAO NAO NAO NAO
55 SIM SIM NAO NAO
56 NAO NAO NAO NAO

Q2. Quanto sua empresa possuía/possui de caixa e equivalentes de caixa, como fração do total de ativos...Q2. Quanto sua empresa possuía/possui de caixa e equivalentes de caixa, como fração do total de ativos...Q2. Quanto sua empresa possuía/possui de caixa e equivalentes de caixa, como fração do total de ativos...Q2. Quanto sua empresa possuía/possui de caixa e equivalentes de caixa, como fração do total de ativos...
OBS ... no final de 2008? ... no final de 2009? ... hoje?

1 13% 6% 0%
2 13% 11% 12%
3 33,4% 27,3% 21,6%
4 17% 16% 19%
5 22% 21% 18%
6 14% 16% 8%
7 4% 4% 1%
8 23,7% 13,9% 11,8%
9 1% 19% 21%
10 9% 7% 31%
11 2% 5% 4%
12 1% 5% 3%
13 21% 29% 40%
14 7% 7% 7%
15 0,56% 3,94% 9,92%
16 2% 1% 8%
17 11% 18% 12%
18 10% 29% 25%
19 2,7% 5,1% 3,7%
20 7% 10% 10%
21 9% 11% 10%
22 5% 10% 6%
23 18% 20% 19%
24 12% 12% 15%
25 7% 27% 19%
26 1% 1% 0,11%
27 7% 14% 8%
28 3% 41,7% 42,7%
29 11% 18,5% 19,9%
30 4,2% 7,94% 9,62%
31 9,9% 0,5% 1,7%
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32 11% 13% 13%
33 3% 3,7% 3,6%
34 11% 22% 22%
35 21% 26% 29%
36 23,2% 47,1% 9,7%
37 18% 12% 11%
38 6% 18% 15%
39 11% 21% 19%
40 10% 12,3% 23,7%
41 10,2% 7,1% 5,2%
42 12% 3% 65%
43 18% 16% 15%
44 0,53% 6,38% 5,25%
45 8% 18% 14%
46 15% 10% 25%
47 0,11% 0,15% 5,54%
48 2% 1% 3%
49 11% 22% 19%
50 11% 16% 14%
51 9% 35% 28%
52 10% 15% 10%
53 13% 19% 16%
54 4% 3% 5%
55 7,4% 4,3% 1,9%
56 6% 3% 3%

Q3. O financiamento disponível durante a crise de 2008/09 foi empregado...Q3. O financiamento disponível durante a crise de 2008/09 foi empregado...Q3. O financiamento disponível durante a crise de 2008/09 foi empregado...Q3. O financiamento disponível durante a crise de 2008/09 foi empregado...Q3. O financiamento disponível durante a crise de 2008/09 foi empregado...

OBS ... para urgências de 
liquidez?

... para obter caixa como 
precaução?

... como uma opção de 
caixa no futuro?

... para financiar 
projetos longos?

1 SIM NAO NAO NAO
2 SIM NAO SIM NAO
3 NAO NAO NAO NAO
4 NAO NAO NAO NAO
5 NAO SIM NAO SIM
6 NAO SIM SIM NAO
7 NAO NAO NAO SIM
8 NAO NAO NAO NAO
9 SIM NAO NAO NAO
10 NAO NAO NAO NAO
11 NAO NAO NAO NAO
12 NAO SIM NAO NAO
13 NAO NAO NAO SIM
14 NAO SIM NAO SIM
15 SIM NAO SIM NAO
16 NAO NAO NAO SIM
17 NAO SIM NAO NAO
18 SIM NAO NAO SIM
19 NAO NAO SIM NAO
20 NAO NAO NAO SIM
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21 NAO NAO NAO SIM
22 SIM NAO NAO NAO
23 NAO NAO NAO SIM
24 NAO NAO NAO SIM
25 NAO NAO NAO SIM
26 NAO NAO NAO SIM
27 NAO NAO NAO SIM
28 NAO NAO SIM NAO
29 NAO NAO NAO SIM
30 NAO SIM SIM NAO
31 SIM NAO NAO NAO
32 NAO NAO NAO SIM
33 SIM NAO NAO NAO
34 NAO SIM NAO SIM
35 NAO SIM NAO NAO
36 NAO NAO NAO NAO
37 NAO NAO NAO NAO
38 NAO SIM NAO NAO
39 NAO NAO NAO NAO
40 SIM NAO NAO NAO
41 SIM NAO NAO NAO
42 NAO SIM NAO NAO
43 NAO NAO NAO NAO
44 NAO SIM NAO NAO
45 NAO SIM NAO NAO
46 NAO SIM NAO NAO
47 SIM NAO NAO NAO
48 NAO SIM NAO NAO
49 NAO NAO NAO SIM
50 NAO NAO NAO SIM
51 NAO NAO NAO SIM
52 NAO NAO SIM SIM
53 NAO NAO NAO NAO
54 NAO NAO NAO SIM
55 NAO NAO NAO SIM
56 NAO NAO NAO NAO

Q4. Comparando 2008 com 2010, descrevas as seguintes mudanças no mix de financiamento:Q4. Comparando 2008 com 2010, descrevas as seguintes mudanças no mix de financiamento:Q4. Comparando 2008 com 2010, descrevas as seguintes mudanças no mix de financiamento:Q4. Comparando 2008 com 2010, descrevas as seguintes mudanças no mix de financiamento:Q4. Comparando 2008 com 2010, descrevas as seguintes mudanças no mix de financiamento:Q4. Comparando 2008 com 2010, descrevas as seguintes mudanças no mix de financiamento:Q4. Comparando 2008 com 2010, descrevas as seguintes mudanças no mix de financiamento:Q4. Comparando 2008 com 2010, descrevas as seguintes mudanças no mix de financiamento:
OBS Dívida CP Dívida LP Créd Banco Debêntures CRIs Ações Mkt Ações Estrat

1 MENOS MAIS IGUAL NDA NDA NDA MAIS
2 MENOS MAIS MAIS MAIS NDA NDA NDA
3 MENOS MENOS NDA MAIS NDA NDA NDA
4 IGUAL IGUAL IGUAL NDA NDA NDA NDA
5 MENOS MAIS IGUAL MAIS IGUAL IGUAL IGUAL
6 IGUAL IGUAL IGUAL NDA NDA NDA NDA
7 MAIS MAIS MAIS NDA NDA NDA NDA
8 NDA MAIS NDA NDA NDA NDA NDA
9 MENOS MAIS MAIS NDA NDA MAIS NDA
10 IGUAL MAIS IGUAL MAIS NDA NDA NDA
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11 IGUAL IGUAL NDA NDA NDA MAIS NDA
12 MENOS MAIS MAIS NDA NDA MAIS NDA
13 MENOS MAIS NDA NDA NDA NDA NDA
14 MENOS MAIS MENOS MAIS NDA NDA NDA
15 MAIS MAIS MAIS NDA NDA NDA NDA
16 MENOS MAIS IGUAL MAIS NDA NDA NDA
17 MENOS MAIS MAIS IGUAL NDA MAIS NDA
18 MAIS MENOS MENOS NDA NDA MENOS MENOS
19 MENOS MENOS IGUAL NDA NDA NDA NDA
20 MENOS MENOS MENOS NDA NDA NDA NDA
21 NDA MAIS NDA NDA NDA NDA NDA
22 MENOS MAIS MAIS MAIS NDA NDA NDA
23 MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS
24 IGUAL IGUAL MENOS NDA NDA NDA NDA
25 IGUAL NDA IGUAL NDA NDA MAIS NDA
26 MAIS MAIS MAIS NDA NDA NDA NDA
27 MAIS MENOS IGUAL IGUAL IGUAL MENOS IGUAL
28 MENOS MENOS NDA NDA NDA MAIS NDA
29 MENOS MAIS IGUAL MAIS NDA MAIS MAIS
30 MENOS MAIS MAIS MAIS NDA MAIS NDA
31 IGUAL MAIS IGUAL NDA NDA NDA NDA
32 MENOS MAIS IGUAL NDA NDA NDA NDA
33 MAIS IGUAL IGUAL IGUAL IGUAL MAIS MAIS
34 MENOS MAIS MAIS MAIS NDA NDA NDA
35 MAIS MENOS MAIS NDA NDA NDA NDA
36 NDA IGUAL IGUAL NDA NDA NDA NDA
37 NDA NDA NDA NDA NDA NDA NDA
38 MENOS MAIS IGUAL MAIS NDA NDA NDA
39 NDA NDA NDA NDA NDA NDA NDA
40 MENOS MAIS IGUAL NDA NDA NDA NDA
41 MENOS MAIS MAIS NDA NDA NDA NDA
42 MENOS MAIS MAIS MAIS NDA NDA NDA
43 NDA NDA NDA NDA NDA NDA NDA
44 MAIS MAIS MAIS MAIS NDA NDA NDA
45 IGUAL MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS
46 MAIS MAIS MAIS NDA MAIS NDA NDA
47 MENOS MAIS MAIS MAIS NDA NDA NDA
48 MAIS MAIS MAIS NDA NDA NDA NDA
49 IGUAL MAIS IGUAL MAIS IGUAL MAIS NDA
50 MAIS MAIS IGUAL MAIS NDA NDA NDA
51 NDA MAIS NDA NDA NDA NDA NDA
52 MENOS MAIS IGUAL NDA NDA IGUAL NDA
53 IGUAL IGUAL IGUAL IGUAL NDA NDA NDA
54 IGUAL IGUAL IGUAL NDA NDA NDA NDA
55 MAIS MAIS MAIS MAIS NDA MAIS NDA
56 NDA NDA NDA NDA NDA NDA NDA
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Q5. Comparando 2008 com 2010, descreva as seguintes mudanças nos indicadores de atividade:Q5. Comparando 2008 com 2010, descreva as seguintes mudanças nos indicadores de atividade:Q5. Comparando 2008 com 2010, descreva as seguintes mudanças nos indicadores de atividade:Q5. Comparando 2008 com 2010, descreva as seguintes mudanças nos indicadores de atividade:Q5. Comparando 2008 com 2010, descreva as seguintes mudanças nos indicadores de atividade:Q5. Comparando 2008 com 2010, descreva as seguintes mudanças nos indicadores de atividade:Q5. Comparando 2008 com 2010, descreva as seguintes mudanças nos indicadores de atividade:Q5. Comparando 2008 com 2010, descreva as seguintes mudanças nos indicadores de atividade:Q5. Comparando 2008 com 2010, descreva as seguintes mudanças nos indicadores de atividade:Q5. Comparando 2008 com 2010, descreva as seguintes mudanças nos indicadores de atividade:Q5. Comparando 2008 com 2010, descreva as seguintes mudanças nos indicadores de atividade:
OBS Preço Capex P&D Mkt Socioamb Colaborad $ Execut Lucro Dividendos Recompras

1 MAIS MENOS MAIS IGUAL MAIS MAIS IGUAL IGUAL NDA NDA

2 MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS NDA

3 MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS NDA

4 MAIS NDA NDA NDA IGUAL IGUAL MAIS IGUAL IGUAL NDA

5 MAIS MAIS IGUAL IGUAL IGUAL MAIS MAIS MAIS MAIS IGUAL

6 MENOS MENOS MENOS IGUAL IGUAL IGUAL MAIS MENOS NDA NDA

7 MAIS MENOS MAIS IGUAL IGUAL MAIS MAIS NDA NDA NDA

8 IGUAL IGUAL MAIS MAIS IGUAL IGUAL IGUAL MAIS MAIS NDA

9 MAIS MAIS MAIS MAIS IGUAL MENOS IGUAL MAIS NDA NDA

10 MAIS MAIS NDA MAIS MAIS IGUAL MAIS MAIS MAIS NDA

11 MAIS MAIS IGUAL IGUAL NDA MAIS MAIS MAIS NDA NDA

12 IGUAL MAIS IGUAL IGUAL IGUAL IGUAL MENOS MENOS MAIS NDA

13 NDA MAIS MAIS IGUAL MAIS MAIS IGUAL MENOS MENOS MENOS

14 MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS NDA

15 IGUAL MENOS MENOS IGUAL IGUAL MAIS MENOS MENOS MENOS MENOS

16 IGUAL MAIS IGUAL NDA MAIS MAIS MAIS IGUAL MAIS NDA

17 MAIS IGUAL MAIS MAIS IGUAL MAIS MAIS MAIS MAIS NDA

18 MAIS MAIS MAIS MAIS IGUAL MAIS MAIS MAIS MAIS NDA

19 MAIS MAIS MAIS IGUAL MAIS MAIS IGUAL IGUAL IGUAL NDA

20 IGUAL MENOS IGUAL IGUAL MAIS MAIS MENOS IGUAL IGUAL NDA

21 NDA MAIS MAIS IGUAL MAIS MAIS MAIS NDA NDA NDA

22 NDA IGUAL MAIS NDA MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MENOS

23 MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS IGUAL IGUAL MENOS MENOS MENOS

24 NDA IGUAL MAIS IGUAL IGUAL IGUAL MAIS MAIS MENOS NDA

25 MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MENOS

26 IGUAL MAIS MAIS MAIS IGUAL IGUAL MAIS MENOS NDA NDA

27 MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS

28 MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS IGUAL MAIS MAIS NDA

29 MAIS MAIS MAIS MAIS IGUAL MAIS IGUAL MAIS MAIS MENOS

30 MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS NDA NDA

31 IGUAL MENOS MENOS MENOS NDA MAIS IGUAL MENOS NDA NDA

32 MENOS MENOS MAIS IGUAL IGUAL MENOS MENOS MENOS MENOS NDA

33 IGUAL IGUAL IGUAL IGUAL IGUAL MAIS IGUAL IGUAL NDA NDA

34 MAIS MAIS NDA MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MENOS

35 MAIS MAIS IGUAL IGUAL IGUAL MAIS MAIS MAIS MAIS NDA

36 IGUAL MENOS MENOS IGUAL IGUAL MAIS MAIS MENOS MENOS IGUAL

37 MAIS MAIS NDA MAIS NDA MAIS MAIS MAIS MENOS MAIS

38 MAIS MAIS IGUAL IGUAL IGUAL MAIS IGUAL MAIS MAIS NDA

39 MAIS MAIS NDA NDA NDA MAIS MAIS MAIS NDA NDA

40 IGUAL MENOS MENOS MENOS IGUAL MENOS MENOS IGUAL IGUAL NDA

41 MAIS IGUAL IGUAL IGUAL IGUAL MAIS MAIS IGUAL IGUAL NDA

42 MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS MAIS IGUAL NDA

43 NDA MAIS NDA NDA NDA MAIS MAIS MAIS MENOS MAIS

44 MAIS MAIS MAIS NDA MAIS MAIS MAIS MAIS NDA NDA

45 MAIS IGUAL IGUAL IGUAL IGUAL MAIS MAIS MAIS MAIS IGUAL

46 IGUAL MAIS MAIS IGUAL IGUAL MAIS MAIS MAIS IGUAL NDA

47 MAIS MENOS IGUAL IGUAL IGUAL MAIS IGUAL MAIS NDA NDA

48 MAIS MENOS MAIS MAIS NDA MAIS MAIS NDA NDA NDA
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49 MAIS MAIS IGUAL IGUAL MAIS MAIS MAIS MAIS IGUAL MENOS

50 MENOS MENOS NDA IGUAL MAIS MAIS IGUAL MENOS MENOS NDA

51 NDA IGUAL NDA NDA NDA MAIS MAIS MAIS MAIS MENOS

52 MENOS MENOS NDA MAIS IGUAL MENOS MAIS MAIS MAIS NDA

53 IGUAL IGUAL MAIS MAIS IGUAL MAIS MAIS MAIS MAIS NDA

54 IGUAL IGUAL NDA NDA NDA MAIS IGUAL MAIS MAIS NDA

55 NDA MAIS MAIS NDA IGUAL MAIS MAIS MAIS MAIS NDA

56 NDA NDA NDA NDA NDA NDA NDA MAIS MAIS NDA

OBS
Q6. Sob condições normais de mercado, 
financiamento além-caixa limita projetos 

atrativos?

Q7. Durante a crise, financiamento além-caixa 
limitou projetos atrativos?

1 NAO MODERADO
2 NAO MARGINAL
3 NAO NAO
4 NAO NAO
5 MODERADO MODERADO
6 GRANDE GRANDE
7 MARGINAL NAO
8 NAO NAO
9 NAO NAO
10 MODERADO GRANDE
11 NAO NAO
12 NAO NAO
13 MARGINAL NAO
14 NAO MARGINAL
15 NAO NAO
16 NAO NAO
17 NAO NAO
18 MODERADO GRANDE
19 MARGINAL NAO
20 NAO MARGINAL
21 NAO NAO
22 NAO NAO
23 MODERADO MODERADO
24 NAO NAO
25 NAO NAO
26 GRANDE MODERADO
27 NAO MODERADO
28 NAO NAO
29 NAO NAO
30 MODERADO MODERADO
31 MODERADO NAO
32 NAO NAO
33 NAO NAO
34 GRANDE MODERADO
35 NAO MODERADO
36 NAO NAO
37 NAO NAO
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38 MARGINAL MODERADO
39 NAO MARGINAL
40 NAO GRANDE
41 NAO MODERADO
42 NAO GRANDE
43 NAO NAO
44 NAO MARGINAL
45 MARGINAL MARGINAL
46 MARGINAL MARGINAL
47 MODERADO MODERADO
48 MARGINAL NAO
49 MARGINAL MARGINAL
50 NAO NAO
51 GRANDE MARGINAL
52 NAO NAO
53 NAO NAO
54 NAO NAO
55 MODERADO GRANDE
56 NAO NAO

Q8. Mediante restrições de financiamento além-caixa, os investimentos corporativos foram bancador por:Q8. Mediante restrições de financiamento além-caixa, os investimentos corporativos foram bancador por:Q8. Mediante restrições de financiamento além-caixa, os investimentos corporativos foram bancador por:Q8. Mediante restrições de financiamento além-caixa, os investimentos corporativos foram bancador por:Q8. Mediante restrições de financiamento além-caixa, os investimentos corporativos foram bancador por:Q8. Mediante restrições de financiamento além-caixa, os investimentos corporativos foram bancador por:Q8. Mediante restrições de financiamento além-caixa, os investimentos corporativos foram bancador por:
OBS Fluxos Caixa? Reservas? Dívida? Parcerias? Venda Ativos? Postergados?

1 NAO NAO NAO NAO NAO SIM
2 SIM SIM SIM NAO NAO NAO
3 NAO SIM NAO NAO NAO NAO
4 SIM SIM NAO NAO NAO NAO
5 NAO SIM SIM NAO NAO NAO
6 NAO SIM NAO NAO NAO SIM
7 NAO SIM SIM NAO NAO NAO
8 NAO SIM NAO NAO NAO NAO
9 NAO NAO SIM NAO NAO NAO
10 NAO SIM NAO NAO NAO SIM
11 SIM SIM NAO NAO NAO NAO
12 SIM SIM SIM NAO NAO NAO
13 NAO SIM NAO NAO NAO NAO
14 NAO NAO SIM NAO NAO SIM
15 SIM NAO SIM NAO NAO NAO
16 SIM NAO NAO NAO NAO NAO
17 NAO NAO NAO NAO NAO SIM
18 SIM NAO NAO SIM NAO NAO
19 SIM SIM SIM NAO NAO NAO
20 NAO SIM NAO NAO NAO NAO
21 NAO SIM NAO NAO NAO NAO
22 NAO NAO SIM NAO NAO NAO
23 NAO SIM NAO NAO NAO NAO
24 SIM NAO NAO NAO NAO NAO
25 SIM NAO NAO NAO NAO NAO
26 SIM NAO NAO NAO SIM NAO
27 SIM SIM NAO NAO SIM NAO
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28 SIM NAO NAO NAO NAO NAO
29 NAO SIM SIM NAO NAO NAO
30 SIM SIM SIM NAO NAO NAO
31 NAO NAO NAO SIM NAO NAO
32 NAO NAO NAO NAO NAO SIM
33 SIM NAO SIM NAO NAO NAO
34 SIM SIM NAO NAO NAO SIM
35 NAO NAO NAO NAO NAO SIM
36 SIM SIM NAO NAO NAO SIM
37 SIM SIM NAO NAO NAO NAO
38 SIM SIM NAO NAO NAO NAO
39 NAO NAO NAO NAO NAO NAO
40 SIM SIM SIM NAO NAO SIM
41 SIM SIM SIM NAO NAO SIM
42 NAO SIM SIM NAO NAO SIM
43 NAO SIM NAO NAO NAO NAO
44 SIM SIM SIM NAO SIM NAO
45 SIM SIM NAO NAO NAO NAO
46 SIM SIM SIM NAO NAO NAO
47 NAO NAO SIM NAO NAO NAO
48 SIM NAO NAO NAO NAO NAO
49 SIM SIM SIM NAO NAO NAO
50 NAO NAO SIM NAO NAO NAO
51 SIM NAO NAO NAO NAO SIM
52 SIM SIM NAO NAO NAO NAO
53 NAO SIM NAO NAO NAO NAO
54 SIM NAO NAO NAO NAO NAO
55 NAO NAO SIM NAO NAO SIM
56 NAO SIM NAO NAO NAO NAO

Q9. Desde julho de 2009 até agora, sua empresa tem:Q9. Desde julho de 2009 até agora, sua empresa tem:Q9. Desde julho de 2009 até agora, sua empresa tem:Q9. Desde julho de 2009 até agora, sua empresa tem:
OBS Barateado/alongado dívidas? Feito follow-ons? Retomado projetos postergados?

1 SIM NAO FOI PRECISO SIM
2 SIM SIM NAO FOI PRECISO
3 SIM NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
4 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
5 SIM SIM SIM
6 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO TENTAMOS
7 SIM NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
8 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
9 SIM SIM SIM
10 SIM NAO FOI PRECISO SIM
11 NAO FOI PRECISO SIM NAO FOI PRECISO
12 SIM NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
13 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO SIM
14 SIM NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
15 SIM NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
16 SIM NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
17 NAO FOI PRECISO SIM SIM
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18 NAO FOI PRECISO TENTAMOS NAO FOI PRECISO
19 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
20 SIM NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
21 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
22 SIM SIM NAO FOI PRECISO
23 SIM SIM NAO FOI PRECISO
24 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
25 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
26 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
27 SIM NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
28 SIM SIM SIM
29 SIM SIM SIM
30 SIM SIM NAO FOI PRECISO
31 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
32 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO SIM
33 TENTAMOS SIM TENTAMOS
34 SIM NAO FOI PRECISO SIM
35 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO SIM
36 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
37 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO SIM
38 SIM NAO FOI PRECISO SIM
39 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
40 SIM NAO FOI PRECISO SIM
41 SIM NAO FOI PRECISO SIM
42 SIM SIM SIM
43 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
44 SIM NAO FOI PRECISO SIM
45 SIM SIM NAO FOI PRECISO
46 SIM SIM SIM
47 SIM NAO FOI PRECISO SIM
48 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
49 SIM SIM NAO FOI PRECISO
50 SIM NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
51 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO SIM
52 SIM NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
53 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
54 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
55 SIM NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO
56 NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO NAO FOI PRECISO

Como você avalia as perspectivas de crescimento a longo prazo...Como você avalia as perspectivas de crescimento a longo prazo...Como você avalia as perspectivas de crescimento a longo prazo...
OBS Q10) ... de sua empresa? Q11) ... do setor em que sua empresa atua?

1 10 10
2 8 8
3 10 8
4 8 5
5 8 9
6 6 8
7 7 4
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8 7 7
9 10 10
10 10 8
11 9 7
12 5 2
13 7 0
14 10 7
15 8 7
16 4 8
17 10 10
18 7 7
19 8 6
20 8 8
21 8 8
22 8 8
23 9 8
24 9 7
25 10 10
26 7 9
27 9 10
28 10 9
29 9 8
30 9 7
31 10 10
32 8 7
33 6 6
34 8 8
35 8 8
36 10 5
37 8 8
38 9 8
39 9 8
40 7 7
41 9 9
42 8 6
43 8 8
44 9 8
45 9 9
46 10 9
47 8 10
48 9 10
49 8 8
50 8 9
51 10 10
52 8 7
53 7 7
54 8 9
55 8 8
56 1 7
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OBS Q12) Marque a opinião que melhor descreve seu sentimento em relação à crise, conforme o acesso a 
financiamento.

1 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
2 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
3 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
4 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
5 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
6 AINDA SENTIMOS EFEITOS MARGINAIS
7 AINDA SENTIMOS EFEITOS MARGINAIS
8 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
9 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
10 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
11 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
12 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
13 AINDA SENTIMOS EFEITOS MARGINAIS
14 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
15 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
16 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
17 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
18 AINDA SENTIMOS EFEITOS MARGINAIS
19 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
20 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
21 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
22 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
23 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
24 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
25 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
26 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
27 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
28 AINDA SENTIMOS EFEITOS MARGINAIS
29 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
30 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
31 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
32 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
33 AINDA SENTIMOS EFEITOS MARGINAIS
34 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
35 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
36 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
37 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
38 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
39 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
40 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
41 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
42 AINDA SENTIMOS EFEITOS MARGINAIS
43 AINDA SENTIMOS EFEITOS MARGINAIS
44 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
45 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
46 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
47 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
48 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
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49 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
50 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
51 SUPERADA, MESMAS POLÍTICAS
52 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
53 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
54 SUPERADA, POLÍTICAS ADAPTADAS
55 AINDA SENTIMOS EFEITOS MARGINAIS
56 AINDA SENTIMOS EFEITOS MARGINAIS

Q13) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:
OBS Receita líquida 

anual Colaboradores Capitalização de 
mercado

Vendas externas / 
Receitas

Listagem na BM&F 
Bovespa

Participa do IGC 
ou ISE?

1 R$ 1 B - R$ 4,9 B 10 K -50 K MENOS R$ 1 B 35% - 50% NOVO MERCADO SIM

2 R$ 5 B - R$ 10 B 5 K - 9,9 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 0% N2 SIM

3 R$ 1 B - R$ 4,9 B MENOS 5 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 0% TRADICIONAL SIM

4 MENOS R$ 500 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 0% TRADICIONAL NAO

5 R$ 1 B - R$ 4,9 B MENOS 5 K R$ 10 B - R$ 50 B 1% - 14% N2 NAO

6 MENOS R$ 500 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 15% - 34% TRADICIONAL NAO

7 R$ 500 M - R$ 999 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 1% - 14% TRADICIONAL NAO

8 MENOS R$ 500 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 15% - 34% NOVO MERCADO SIM

9 R$ 500 M - R$ 999 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 0% NOVO MERCADO NAO

10 MENOS R$ 500 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 0% NOVO MERCADO NAO

11 MENOS R$ 500 M MENOS 5 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 1% - 14% NOVO MERCADO SIM

12 R$ 1 B - R$ 4,9 B MENOS 5 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 0% TRADICIONAL SIM

13 R$ 1 B - R$ 4,9 B MENOS 5 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 15% - 34% N1 NAO

14 R$ 5 B - R$ 10 B 10 K -50 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 15% - 34% NOVO MERCADO SIM

15 MENOS R$ 500 M 5 K - 9,9 K MENOS R$ 1 B 0% NOVO MERCADO SIM

16 R$ 1 B - R$ 4,9 B MENOS 5 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 0% N1 SIM

17 R$ 5 B - R$ 10 B MENOS 5 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 0% NOVO MERCADO SIM

18 MENOS R$ 500 M MENOS 5 K R$ 1 B - R$ 1,9 B 0% NOVO MERCADO NAO

19 R$ 1 B - R$ 4,9 B 5 K - 9,9 K MENOS R$ 1 B 1% - 14% TRADICIONAL NAO

20 R$ 1 B - R$ 4,9 B 10 K -50 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 1% - 14% NOVO MERCADO SIM

21 MAIS DE R$ 10 B 10 K -50 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 0% N1 SIM

22 R$ 1 B - R$ 4,9 B MENOS 5 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 0% NOVO MERCADO SIM

23 R$ 1 B - R$ 4,9 B 5 K - 9,9 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 0% TRADICIONAL NAO

24 R$ 1 B - R$ 4,9 B MENOS 5 K R$ 1 B - R$ 1,9 B 0% NOVO MERCADO SIM

25 R$ 500 M - R$ 999 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 15% - 34% NOVO MERCADO SIM

26 R$ 500 M - R$ 999 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 1% - 14% N1 SIM

27 R$ 5 B - R$ 10 B 5 K - 9,9 K R$ 2 B - R$ 9,9 B MAIS DE 50% NOVO MERCADO SIM

28 R$ 500 M - R$ 999 M 5 K - 9,9 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 0% NOVO MERCADO SIM

29 R$ 1 B - R$ 4,9 B MENOS 5 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 0% NOVO MERCADO NAO

30 R$ 1 B - R$ 4,9 B 5 K - 9,9 K R$ 10 B - R$ 50 B 0% NOVO MERCADO SIM

31 R$ 500 M - R$ 999 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 1% - 14% NOVO MERCADO SIM

32 R$ 500 M - R$ 999 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 1% - 14% NOVO MERCADO SIM

33 R$ 1 B - R$ 4,9 B 5 K - 9,9 K MENOS R$ 1 B 1% - 14% N2 NAO

34 R$ 500 M - R$ 999 M MENOS 5 K R$ 1 B - R$ 1,9 B 1% - 14% NOVO MERCADO SIM

35 R$ 1 B - R$ 4,9 B 10 K -50 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 15% - 34% N1 SIM

36 R$ 500 M - R$ 999 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 0% N2 SIM

37 MENOS R$ 500 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 0% NOVO MERCADO SIM
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38 R$ 1 B - R$ 4,9 B MENOS 5 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 0% NOVO MERCADO SIM

39 R$ 1 B - R$ 4,9 B 10 K -50 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 0% NOVO MERCADO SIM

40 R$ 1 B - R$ 4,9 B 5 K - 9,9 K MENOS R$ 1 B 15% - 34% TRADICIONAL NAO

41 R$ 500 M - R$ 999 M 5 K - 9,9 K MENOS R$ 1 B 1% - 14% TRADICIONAL NAO

42 MENOS R$ 500 M MENOS 5 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 15% - 34% NOVO MERCADO NAO

43 MENOS R$ 500 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 0% TRADICIONAL NAO

44 R$ 1 B - R$ 4,9 B MENOS 5 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 15% - 34% N1 SIM

45 R$ 5 B - R$ 10 B MENOS 5 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 1% - 14% NOVO MERCADO NAO

46 MAIS DE R$ 10 B 50 K - 100 K R$ 10 B - R$ 50 B 15% - 34% TRADICIONAL NAO

47 R$ 500 M - R$ 999 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 1% - 14% TRADICIONAL NAO

48 R$ 1 B - R$ 4,9 B 5 K - 9,9 K R$ 1 B - R$ 1,9 B 0% NOVO MERCADO SIM

49 R$ 1 B - R$ 4,9 B MENOS 5 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 0% NOVO MERCADO NAO

50 R$ 500 M - R$ 999 M MENOS 5 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 0% N2 NAO

51 MENOS R$ 500 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 0% NOVO MERCADO SIM

52 MAIS DE R$ 10 B 5 K - 9,9 K R$ 10 B - R$ 50 B 0% TRADICIONAL SIM

53 R$ 1 B - R$ 4,9 B MENOS 5 K R$ 2 B - R$ 9,9 B 1% - 14% NOVO MERCADO SIM

54 MENOS R$ 500 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 0% TRADICIONAL NAO

55 MENOS R$ 500 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 0% NOVO MERCADO NAO

56 MENOS R$ 500 M MENOS 5 K MENOS R$ 1 B 0% TRADICIONAL NAO

Q13 cont) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13 cont) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13 cont) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13 cont) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13 cont) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:

OBS Rating de crédito IG global, moeda 
estrangeira?

IG global, moeda 
local?

IG nacional, moeda 
local?

1 ESTIMADO SIM SIM SIM
2 EFETIVO SIM SIM SIM
3 EFETIVO SIM SIM SIM
4 ESTIMADO NAO NAO NAO
5 EFETIVO NAO NAO SIM
6 ESTIMADO NAO NAO SIM
7 ESTIMADO NAO NAO SIM
8 ESTIMADO NAO NAO NAO
9 ESTIMADO NAO NAO NAO
10 ESTIMADO NAO NAO NAO
11 ESTIMADO NAO NAO SIM
12 EFETIVO NAO SIM SIM
13 ESTIMADO SIM SIM SIM
14 EFETIVO NAO NAO NAO
15 ESTIMADO NAO NAO SIM
16 EFETIVO NAO NAO SIM
17 EFETIVO NAO NAO SIM
18 ESTIMADO NAO NAO NAO
19 ESTIMADO SIM SIM SIM
20 ESTIMADO SIM SIM SIM
21 EFETIVO SIM SIM SIM
22 EFETIVO NAO NAO SIM
23 EFETIVO SIM SIM SIM
24 EFETIVO NAO NAO NAO
25 ESTIMADO SIM SIM SIM
26 ESTIMADO NAO NAO NAO
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27 EFETIVO SIM SIM SIM
28 ESTIMADO NAO SIM SIM
29 EFETIVO NAO NAO SIM
30 EFETIVO NAO NAO SIM
31 ESTIMADO NAO NAO SIM
32 ESTIMADO NAO NAO NAO
33 ESTIMADO NAO NAO NAO
34 ESTIMADO NAO NAO SIM
35 EFETIVO NAO NAO SIM
36 ESTIMADO NAO NAO NAO
37 ESTIMADO NAO NAO NAO
38 EFETIVO NAO NAO SIM
39 ESTIMADO NAO SIM SIM
40 ESTIMADO SIM SIM SIM
41 ESTIMADO NAO NAO NAO
42 ESTIMADO NAO NAO SIM
43 ESTIMADO NAO NAO SIM
44 ESTIMADO NAO NAO SIM
45 EFETIVO NAO SIM SIM
46 EFETIVO SIM SIM SIM
47 ESTIMADO NAO NAO SIM
48 ESTIMADO NAO SIM SIM
49 EFETIVO NAO NAO SIM
50 EFETIVO NAO NAO SIM
51 ESTIMADO NAO NAO NAO
52 ESTIMADO SIM SIM SIM
53 ESTIMADO SIM SIM SIM
54 ESTIMADO NAO NAO NAO
55 EFETIVO SIM SIM SIM
56 ESTIMADO NAO NAO NAO

Q13 cont) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13 cont) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13 cont) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13 cont) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13 cont) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13 cont) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13 cont) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:Q13 cont) Em cada caso, selecione a categoria que melhor descreve sua empresa:
OBS  Lucro 2008?  Lucro 2009?  Dividendos 2008?  Dividendos 2009?  Recompra 

2008?
 Recompra 

2009?
Dívida moeda 

estrangeira
1 NAO SIM NAO NAO NAO NAO MAIS 50%

2 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 0%

3 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 0%

4 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 15% - 34%

5 SIM SIM SIM, EM 25% SIM, EM 25% SIM NAO 0%

6 SIM SIM NAO NAO NAO NAO 15% - 34%

7 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 1% - 14%

8 SIM SIM SIM, EM 25% SIM, ACIMA 25% NAO SIM 0%

9 NAO NAO NAO NAO NAO NAO 0%

10 SIM SIM SIM, EM 25% SIM, EM 25% NAO SIM 0%

11 SIM SIM NAO NAO NAO NAO 0%

12 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 15% - 34%

13 SIM SIM SIM, EM 25% SIM, ACIMA 25% SIM SIM 0%

14 NAO SIM NAO SIM, ACIMA 25% NAO NAO MAIS 50%

15 SIM SIM NAO SIM, ACIMA 25% NAO SIM 0%
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16 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 0%

17 SIM SIM SIM, EM 25% SIM, EM 25% NAO NAO 0%

18 SIM SIM NAO SIM, EM 25% NAO NAO 1% - 14%

19 SIM SIM SIM, EM 25% SIM, EM 25% NAO NAO 1% - 14%

20 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 1% - 14%

21 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO MAIS 50%

22 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% SIM NAO 0%

23 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% SIM SIM 15% - 34%

24 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 1% - 14%

25 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO MAIS 50%

26 SIM SIM NAO NAO NAO NAO 35% - 50%

27 NAO SIM SIM, EM 25% NAO NAO SIM MAIS 50%

28 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 1% - 14%

29 SIM SIM SIM, EM 25% SIM, EM 25% NAO NAO 0%

30 NAO SIM NAO NAO NAO NAO 15% - 34%

31 NAO NAO NAO NAO NAO NAO 0%

32 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% SIM NAO 1% - 14%

33 SIM SIM NAO NAO NAO NAO 1% - 14%

34 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% SIM SIM 0%

35 NAO SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% SIM NAO MAIS 50%

36 SIM NAO SIM, EM 25% SIM, EM 25% SIM SIM 0%

37 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 0%

38 SIM SIM SIM, EM 25% SIM, EM 25% SIM NAO 1% - 14%

39 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 0%

40 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 1% - 14%

41 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 1% - 14%

42 NAO NAO NAO NAO NAO NAO MAIS 50%

43 NAO SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 0%

44 SIM SIM NAO NAO NAO NAO MAIS 50%

45 SIM SIM SIM, EM 25% SIM, EM 25% SIM NAO 0%

46 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO MAIS 50%

47 SIM SIM NAO NAO NAO NAO 0%

48 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% SIM NAO 0%

49 SIM SIM SIM, EM 25% SIM, EM 25% SIM SIM 0%

50 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO MAIS 50%

51 SIM SIM SIM, EM 25% SIM, EM 25% SIM NAO 0%

52 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 15% - 34%

53 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 0%

54 NAO SIM SIM, EM 25% SIM, EM 25% NAO NAO 0%

55 NAO SIM NAO NAO NAO NAO 1% - 14%

56 SIM SIM SIM, ACIMA 25% SIM, ACIMA 25% NAO NAO 0%
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