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RESUMO 

  

Estendemos estudos anteriores a cerca do nível de caixa e seus determinantes, 

analisando a relação entre grau de internacionalização e nível de caixa das 

empresas. Diferente das empresas domésticas, as empresas internacionalizadas 

possuem mais oportunidades de investimento e enfrentam mais adversidades nos 

seus negócios. Utilizamos uma amostra de empresas de capital aberto não 

financeiras do Brasil e do México, para o período de 2006 a 2010. Regressões em 

painel com efeitos fixos foram utilizadas. Encontramos evidências de que o grau de 

internacionalização é um determinante de caixa e que o nível de caixa aumenta de 

forma quadrática à medida que o grau de internacionalização da empresa aumenta. 

As empresas brasileiras pagadoras de dividendos seguram mais caixa, mas que 

esse efeito não se aplica para empresas mexicanas. Além disso, o comportamento 

encontrado para as empresas brasileiras e mexicanas foi diferente de empresas 

norte-americanas, estudadas por Chiang e Wang (2011). Por fim, no período antes 

da crise, as empresas seguraram menos caixa em seus balanços. 

 

Palavras-chave: nível de caixa, grau de internacionalização, empresas 

multinacionais. 
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ABSTRACT 

 

This research extends previous studies of cash holdings and its determinants by 

studying the relationship between the degree of internationalization and the level of 

corporate cash holdings. Differently from domestic firms, internationalized firms have 

more investment opportunities and face more adversity in their businesses. We used 

a sample of non-financial publicly traded companies in Brazil and Mexico for the 

period 2006 to 2010. Panel regressions with fixed effects were used in the study. We 

found evidence that degree of internationalization is a determinant of cash and that 

cash holding increases quadratically as the degree of company internationalization 

increases. Brazilian dividend-paying companies hold more cash but this effect does 

not apply to Mexican companies. Furthermore, the behavior detected for Brazilian 

and Mexican companies was different from American companies studied by (Chiang 

and Wang, 2011). Finally, in the period before the crisis, companies held less cash 

on their balance sheets. 

 

Key words: cash holding, degree of internationalization, multinational companies. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A produção internacional está em expansão, com vendas, empregos e ativos 

de subsidiárias internacionais todas em crescimento. De acordo com estimativa da 

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) no World 

Investment Report 2011, as multinacionais considerando suas operações tanto 

domésticas quanto estrangeiros responderam por US$ 15,6 trilhões em 2010, ou o 

equivalente a 25% do PIB mundial. As subsidiárias internacionais, sozinhas 

responderam por mais de 10% do PIB mundial e 33% das exportações mundiais 

(Anexo I). 

Em uma expansão internacional, dentre as muitas preocupações que as 

empresas enfrentam, podemos citar: a diferença de moedas, diferença de línguas, 

diferenças culturais, diferenças políticas e econômicas. Entretanto, as companhias 

também se preocupam com seus fatores financeiros: estrutura de capital adequada, 

quantidade de imobilizado investido, nível de caixa, preço dos produtos/serviços, 

dentre muitos outros. O que nos leva a seguinte pergunta: a internacionalização não 

teria impactos nesses fatores de forma diferente para empresas com operações 

internacionais de empresas domésticas? 

Na literatura existente, encontramos estudos que apontam diferenças entre 

empresas multinacionais (EMN’s) e empresas domésticas (EDM’s). Na estrutura de 

capital, Desai et al. (2004), encontraram evidências de que as EMN’s afiliadas 

presentes em países com o mercado de capitais subdesenvolvido ou com direitos 

aos credores fraco, apresentam taxas de juros de empréstimos mais altas do que 

EDM’s. Lu e Beamish (2004) encontraram que a relação desempenho das EMN’s e 

o nível de internacionalização seguem uma curva-S horizontal. O retorno obtido de 

uma estratégia de diversificação estava relacionado com custos e benefícios que 

variavam de acordo com a internacionalização da empresa. 

Em outras palavras, a internacionalização impacta diferentemente os fatores 

financeiros de empresas com operações internacionais de empresas domésticas. 

Em particular, o grau de internacionalização das empresas poderia levar a diferentes 

comportamentos de caixa das empresas.  

Dentre a literatura existente a cerca dos determinantes de caixa, podemos 

citar Opler et al (1999), como uma das principais referencias sobre o assunto. Nesse 

estudo, realizado com empresas norte-americanas, os autores encontraram 
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evidências de que empresas com maiores oportunidades de crescimento e com 

fluxos de caixa com maior variabilidade retêm mais caixa. Encontraram também, 

evidencias de que empresas com maior acesso ao mercado de capitais e bons 

ratings de crédito retêm menos caixa. 

O primeiro trabalho relacionando internacionalização e nível de caixa foi o de 

Chiang e Wang (2011). Eles encontraram evidencias de que empresas 

multinacionais seguram mais caixa do que empresas domésticas, mas que essa 

relação segue o comportamento de U invertido, à medida que a internacionalização 

passa de um determinado nível. Dentre trabalhos correlatos, podemos citar: Chang e 

Noorbakhsh (2006) que descobriram que os investimentos estrangeiros diretos 

atuam como substitutos de caixa e Foley et al. (2007), que encontraram que 

empresas que incorreriam no pagamento de impostos na repatriação dos lucros 

apresentam maiores níveis de caixa. 

Nesse contexto de internacionalização, o objetivo desse trabalho é o de 

analisar se o grau de internacionalização é um determinante de caixa para empresas 

do Brasil e México. Além disso, estudamos se o período que selecionamos possui 

influência no nível de caixa das empresas e a comparação entre Brasil e México.   

Conforme citado por Johanson e Vahlne (1977), a exportação é tipicamente o 

primeiro estágio de uma empresa em um processo de internacionalização até 

possivelmente se transformar em uma multinacional. Definindo grau de 

internacionalização (gdi) como percentual de exportação nas vendas (Doukas e 

Pantzalis, (2003)), encontramos evidências de que gdi é um determinante de caixa e 

que o nível de caixa aumenta de forma quadrática à medida que o gdi da empresa 

aumenta. 

As principais contribuições do trabalho são: o primeiro estudo a analisar a 

relação entre grau de internacionalização e nível de caixa para Brasil e México, 

economias mais relevantes da América Latina e a gestão de caixa de empresas 

multinacionais ou em processo de multinacionalização. 

Este trabalho está organizado em 6 seções. A seção 2 apresenta a 

fundamentação teórica e a seção 3 apresenta a base de dados. As seções 4 e 5 

apresentam a metodologia utilizada e seus resultados. Por fim, a seção 6 apresenta 

as conclusões do presente estudo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Os motivos identificados na literatura existente para que as empresas 

retenham caixa em seus ativos são: transacional (Baumol (1952) e Miller e Or 

(1966)), precaucional (Opler et al (1999), Ferreira e Vilela (2004), Acharya, Almeida 

e Campello (2007) e Bates et al (2009)), tributário (Foley et al (2007)) e conflitos de 

agência (Jensen (1986), Dittmar et al (2003), Chang e Noorbakhsh (2006) e Dittmar 

e Mahrt-Smith (2007) e Harford et al (2008)). Podemos incluir nessa lista também, 

reserva em caixa para aquisição de outras companhias e por questões regulatórias. 

Segundo Opler et al (1999) e Bates et al (2009), o nível de caixa é 

negativamente relacionado com o tamanho da empresa, ativos líquidos, pagamento 

de dividendos e endividamento; e positivamente relacionado com oportunidades de 

crescimento e variabilidade do fluxo de caixa. Ainda para Bates et al (2009), o nível 

de caixa é negativamente relacionado com investimentos de capital. Para Chang e 

Noorbakhsh (2009) o nível de caixa é positivamente relacionado com o fluxo de 

caixa. 

Na literatura existente, encontramos estudos que apontam diferenças entre 

empresas multinacionais (EMN’s) e empresas domésticas (EDM’s). Na estrutura de 

capital, Desai et al. (2004), encontraram evidências de que as EMN’s afiliadas 

presentes em países com o mercado de capitais subdesenvolvido ou com direitos 

aos credores fraco, apresentam taxas de juros de empréstimos mais altas do que 

EDM’s. E que os empréstimos de suas matrizes substituem três quartos da 

necessidade de capital externa dessas empresas. 

Lu e Beamish (2004), utilizando uma base de dados de 1.489 empresas 

japonesas para doze anos, encontraram que a relação performance das EMN’s e o 

nível de internacionalização seguem uma curva-S horizontal. O retorno obtido de 

uma estratégia de diversificação estava relacionado com custos e benefícios que 

variavam de acordo com a internacionalização da empresa.  

Reeb et al. (1998), utilizaram 3.903 empresas norte-americanas para o 

período de 1987 até 1996 e encontraram uma relação positiva entre o nível de 

internacionalização e o nível de risco enfrentado pelas EMN’s devido ao aumento da 
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variabilidade dos fluxos de caixa causado pelos riscos cambiais, político, assimetria 

de informações e problemas de agência. 

Teorizamos que essas diferenças poderiam levar a diferentes 

comportamentos de caixa. Entretanto, estudos que analisam o tema em análise 

apresenta literatura escassa e de recente atenção entre acadêmicos. Encontra-se, 

portanto, em um estágio inicial de estudo.  

O primeiro trabalho empírico abordando diretamente internacionalização e 

nível de caixa das empresas foi publicado recentemente por Chiang e Wang (2011). 

Nesse estudo, utilizando base de dados de empresas norte americana para o 

período de 2003 a 2008, eles encontraram evidências de que empresas 

multinacionais seguram mais caixa do que empresas domésticas e que o grau de 

internacionalização é um determinante de caixa. Em adição, eles estudaram o 

comportamento do nível de caixa com o grau de internacionalização e encontraram 

uma relação de U invertido, ou seja, o nível de caixa aumenta à medida que a 

expansão internacional aumenta, porém apenas para níveis menores de 

internacionalização.  

Outro fator adicional de internacionalização e nível de caixa já estudado por 

Chang e Noorbakhsh (2006) é a influência dos investimentos estrangeiros diretos 

(IED) no caixa das empresas. Utilizando base de dados do “World Scope” de 2010, 

com uma amostra de 48 países e 20.987 empresas, eles introduziram uma nova 

variável de controle, o IED e encontraram evidências de que a entrada de IED atua 

como substituto de caixa para empresas das sete maiores economias, mas que 

atuam como complementares para as empresas dos demais países. 

No Brasil, a discussão sobre os determinantes de caixa, até o momento, 

ainda não abordou a influência da internacionalização no nível de caixa das 

empresas. Carracedo (2010) e Koshio (2005) analisaram os determinantes de caixa 

para empresas brasileiras, seguindo as teorias static tradeoff, pecking order e a 

teoria de agência e encontraram que nenhuma teoria consegue explicar de maneira 

individual os determinantes de caixa das empresas, mas que essas teorias podem 

ser consideradas de modo complementar ao invés de divergentes. 

Pereira (2011) e Benegas (2008) estudaram a influência de restrições 

financeiras no nível de caixa das empresas. Os resultados encontrados foram de 

que as empresas nos períodos de crise em que a assimetria de informação é maior 
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retenham mais caixa em seus ativos. Dylewski (2010), para empresas da América 

Latina, identificou uma tendência crescente de acúmulo de ativos líquidos ao longo 

dos últimos anos.  

Ferreira e Leal (2010) estudaram o nível de caixa de empresas americanas e 

brasileiras e encontraram evidências de que empresas que retinham bastante caixa 

estavam associadas a uma alta oportunidade de crescimento, e que, portanto, 

estavam em linha com a maximização de valor para os acionistas e 

consequentemente com a qualificação da administração e com a rentabilidade das 

companhias. 

Freitas (2006), para empresas brasileiras, estudou a influência da geração 

interna de recursos das empresas como fator determinante no investimento em 

capital fixo realizado pelas companhias. Encontrou que dependendo das 

características das empresas, a geração interna de recursos é relevante para o 

investimento. Tamanho, alavancagem financeira e percentual de ações ordinárias 

em posse do(s) acionista(s) controlador(es) afetam a sensibilidade do investimento à 

geração interna de recursos. 

Com base nos trabalhos analisados, identificamos os seguintes determinantes 

de nível de caixa: tamanho da empresa, endividamento, oportunidade de 

crescimento, dividendo, ativos líquidos, fluxo de caixa, variabilidade do fluxo de caixa 

e investimentos de capital. Para o nosso estudo, adicionamos uma nova variável: o 

grau de internacionalização das empresas. Outros determinantes de caixa foram 

identificados: efeito tributário, custos de agência e investimentos estrangeiros 

diretos, entretanto, não foram considerados nesse trabalho1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 As variáveis foram excluídas de nosso modelo empírico, devido à dificuldade de obtenção 
das informações ao longo do tempo, inviabilizando a formação da base de dados em painel.  
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2.2 DESCRITIVO DAS VARIÁVEIS DETERMINANTES DE CAIXA 

Variável dependente 

Nível de caixa 

Na literatura são encontrados como proxy para o nível de caixa: 

(a) Razão entre caixa e ativo = caixa e investimentos de curto prazo dividido 

pelo total de ativos. (Bates at al. 2009) 

(b) Razão entre caixa e ativo líquido = caixa e investimentos de curto prazo 

dividido pelo total de ativos líquidos de caixa e investimentos de curto 

prazo. 

(c) Razão logarítmica entre caixa e ativo líquido = logaritmo de caixa e 

investimentos de curto prazo dividido pelo total de ativos líquidos de caixa 

e investimentos de curto prazo. (Chang e Noorbakhsh 2009, Foley at al. 

2007 e Faleye 2004). 

Seguindo Bates et al (2009) e Ozkan e Oskan (2004), definimos nível de caixa 

como caixa e investimentos de curto prazo dividido pelo total de ativos, pois 

empresas que possuem muito caixa e investimentos de curto prazo geram um 

problema com outliers se considerarmos a razão entre caixa e ativo líquido. 

Utilizando o logaritmo da razão entre caixa e ativo líquido (Foley et al. 2007), reduz a 

magnitude dos outliers, mas não elimina o problema. 

 

Variável de teste 

Grau de internacionalização (GDI) 

Sullivan (1994) propõe o GDI das empresas como uma combinação de vários 

fatores como proxy para o GDI, entre eles a razão das vendas externas pelo total de 

vendas, razão dos ativos externos pelo total de ativos, razão das subsidiárias 

externas pelo total de subsidiárias, dispersão física das operações internacionais e 

experiência internacional dos principais administradores da companhia. Já Doukas e 

Pantzalis (2003) definem o GDI de forma mais simplificada, como a razão das 

vendas externas pelo total de vendas e razão dos ativos externos pelo total de 
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ativos. Pela falta de informações para Brasil e México, seguimos a metodologia de 

Doukas e Pantzalis (2003) e adotamos apenas a razão das vendas externas pelo 

total de vendas como proxy para o grau de internacionalização da companhia.  

 

Variáveis de controle 

Tamanho da empresa (tam)  

Economias de escala favorecem empresas maiores, que retêm menos caixa. 

(Bates et al., 2009 e Mulligan, 1997). Além disso, grandes empresas tendem a ser 

mais diversificadas (Titman and Wessels, 1988) e a possuírem menos assimetria de 

informações comparadas a empresas menores. Dessa maneira, é esperado uma 

relação negativa entre nível de caixa e tamanho da empresa. Seguindo Chang e 

Noorbakhsh (2009) e Foley at al. (2007) foi utilizado o logaritmo do total de ativos 

como proxy para tamanho da empresa. 

 

Endividamento (end) 

Se a dívida for suficientemente alta, as empresas utilizarão o caixa para 

reduzir o endividamento, resultando em uma relação negativa entre alavancagem e 

nível de caixa (Bates et al., 2009). Por outro lado, empresas menos alavancadas, 

são menos sujeitas a monitoração externa, permitindo aos administradores da 

companhia segurarem mais caixa (Ferreira e Vilela, 2004). Acharya, Almeida e 

Campello (2007) demonstraram que enquanto a retenção de caixa permite as 

empresas com acesso restrito ao mercado de capitais se protegerem contra 

incertezas no futuro, a redução da dívida é a maneira mais eficiente de elevar os 

fluxos de caixa futuros. Dessa forma, empresas com restrições no acesso aos 

mercados de capitais preferem reter mais caixa ao invés de reduzir suas dívidas se a 

necessidade de se proteger é alta, mas preferem reduzir caixa quando a 

necessidade de se proteger é menor.  

Definimos endividamento, seguindo Bates et al. (2009), Chang e Noorbakhsh (2009), 

Oskan e Oskan (2004) e Opler et al (1999) como dívida total dividido por ativo total. 
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Oportunidade de crescimento (opc) 

Empresas com maiores oportunidades de crescimento seguram mais caixa 

(Opler et al, 1999) e valorizam mais o caixa, dado que é mais custosa para essas 

empresas a restrição financeira (Bates et al.,2009). Dessa maneira, é esperado que 

o nível de caixa variar positivamente com relação à oportunidade de crescimento da 

empresa.  

Seguindo Bates et al. (2009), Chang e Noorbakhsh (2009), Oskan e Oskan 

(2004) e Opler et al (1999), foi utilizada a razão entre o valor de mercado sobre o 

valor de livro (Ativo total menos patrimônio líquido mais valor de mercado da 

empresa dividido pelo ativo total) como proxy para oportunidade de crescimento. 

 

Dummy Dividendos (div) 

Empresas que pagam dividendos são inclinadas a serem menos arriscadas e 

a possuírem maior acesso ao mercado de capitais (Bates et al., 2009). Empresas 

que pagam dividendos podem se dar ao luxo de segurarem menos caixa na medida 

em que são mais capazes de levantar fundos quando necessário cortando os 

dividendos (Ferreira e Vilela, 2004). Seguindo Bates et al. (2009), Oskan e Oskan 

(2004) e Opler et al (1999), definimos a dummy de dividendos como 1 se a empresa 

paga dividendos e 0 caso contrário. 

 

Ativos líquidos (liq) 

A existência de outros ativos líquidos podem substituir o caixa das empresas 

(Ozkan e Oskan, 2004), na medida em que podem rapidamente ser convertidos em 

caixa. Ativos circulantes líquidos consistem em ativos substitutos de caixa (Bates et 

al., 2009). Dessa maneira esperamos uma relação negativa entre ativo circulante 

líquido e nível de caixa. Definimos a liquidez da empresa como: ativo circulante 

líquido retirando-se o caixa e os investimentos de curto prazo dividido pelo ativo 

total, seguindo Bates et al. (2009) e Oskan e Oskan (2004). 
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Tabela 2.1 – Variáveis e suas definições, sinais esperados e referências 
bibliográficas. 

 

Variável 
Sinal 

esperado 
Definição Referências 

Nível de caixa 
Var. 

Independente 
Caixa e investimentos de curto 
prazo dividido pelo total de ativos 

Bates et. Al (2009) 
Oskan e Oskan (2004) 
 

Grau de internacionalização (gdi) +/- 
Razão das vendas externas pelo 
total de vendas 

Chiang e Wang (2011) 
Doukas e Pantzalis (2003) 

Tamanho da empresa (tam) - Ln (total de ativos) 
Chiang e Wang (2011) 
Chang e Noorbakhsh (2009) 
Foley et. Al (2007) 

    

Endividamento (end) +/- Dívida total dividido por ativo total 

Chiang e Wang (2011) 
Bates et. Al (2009) 
Chang e Noorbakhsh (2009) 
Oskan e Oskan (2004) 
Opler et al (1999) 

Oportunidade de crescimento 
(opc) 

+ 

Razão entre o valor de mercado 
sobre o valor de livro (Ativo total 
menos patrimônio líquido mais valor 
de mercado da empresa dividido 
pelo ativo total) 

Chiang e Wang (2011) 
Bates et. Al (2009) 
Chang e Noorbakhsh (2009) 
Oskan e Oskan (2004) 
Opler et al (1999) 

Dividendo (div) - 
Variável dummy = 1 se paga 
dividendo e 0 se não paga 

Chiang e Wang (2011) 
Bates et. Al (2009) 
Foley et. Al (2007) 
Oskan e Oskan (2004) 
Opler et al (1999) 

    

Ativos liquidos (liq) - 
Ativo circulante líquidos retirando-se 
o caixa e os investimentos de curto 
prazo divido pelo ativo total 

Chiang e Wang (2011) 
Bates el. Al (2009) 
Oskan e Oskan (2004) 

Fluxo de caixa (fcx) + 
Fluxo de caixa dividido pelo total de 
ativos 

Bates el. Al (2009) 
Opler et al (1999) 

Variabilidade do fluxo de caixa 
(dpfcx) 

+ 
O desvio padrão do fluxo de caixa 
com 10 anos de observações 
anteriores. 

Bates et. Al. (2009) 
Opler et al (1999)  

Investimentos de capital (cpxa) +/- Razão entre o capex e ativo total 
Bates et. Al (2009) 
Foley et. Al (2007) 

Fonte: Autoria própria 

 

Fluxo de caixa sobre total de ativos (fcx) 

Empresas com maiores fluxos de caixa acumulam mais caixa (Bates et 

al.,2009). Assim, é esperado que o nível de caixa varie positivamente com o fluxo de 

caixa das empresas. Definimos fluxo de caixa seguindo Bates et al.(2009) e Opler et 

al (1999) como lucro após juros, pagamentos de impostos e de dividendos, porém 

antes da depreciação.  
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Variabilidade do fluxo de caixa (dpfcx) 

Opler et al. (1999) e Bates et al. (2009), encontraram associação entre o 

aumento da volatilidade dos fluxos de caixas ao aumento do nível de caixa retido 

pelas empresas. A metodologia utilizada seguindo Bates et al. (2009) foi calculada 

da seguinte maneira: primeiro foram computados os desvios padrões do fluxo de 

caixa dividido pelo total de ativos para 10 anos passados e depois feito a média 

entre esse desvio padrão da empresa com o desvio padrão de seu setor de atuação. 

 

Investimentos de capital (cpxa) 

Se o investimento realizado for a ativos que podem ser utilizados como 

colateral, esse investimento poderia aumentar a capacidade da empresa de se 

endividar e consequentemente diminuir a demanda por caixa (Bates et al.(2009)). Ao 

mesmo tempo, o investimento poderia ser uma proxy para restrição financeira para a 

oportunidade de crescimento (Bates et al (2009)). Dessa maneira podemos esperar 

uma variação positiva ou negativa do nível de caixa com a razão investimento sobre 

total de ativos. Seguindo Bates et al. (2009) e Foley et. al. (2007) definimos 

investimentos de capital como capex dividido pelo ativo total. 
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3. DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

Selecionamos o Brasil e o México, por serem as economias mais relevantes 

da América Latina. Em conjunto, de acordo com estatísticas das Nações Unidas, em 

2010, os países responderam por 63,2% do PIB da região (Anexo II), e 

representaram 74,1% do valor de mercado das empresas de capital aberto listadas 

na América Latina (Anexo III). E segundo ranking da revista América Economia, em 

2010, das empresas mais internacionalizadas, 63,6% são brasileiras ou mexicanas e 

das 500 maiores empresas da região, 341 ou 68,2% são brasileiras ou mexicanas.  

Em 2010, as exportações e importações brasileiras atingiram US$ 383,6 

bilhões e a do México, US$ 600,0 bilhões. Na economia brasileira, porém, os 

parceiros internacionais são mais pulverizados, ao passo que a economia Mexicana 

é dependente da americana (Anexo IV). Segundo Canuto e Santos (2003), a 

Moody`s esclarece que essa forte integração econômica com os Estados Unidos, 

tornam a economia mexicana menos vulnerável às crises financeiras. Citam também 

que as grandes empresas mexicanas recorrem ao mercado de capitais norte-

americano para se financiar, reduzindo a relevância do crédito doméstico ao setor 

privado. Essa diferença poderia levar a comportamentos diferentes de caixa entre as 

empresas dos dois países. 

Dessa forma, os fatores: relevância da economia, empresas de maior porte e 

com maior grau de internacionalização, aliado ao mercado de capitais mais 

desenvolvidos da região e a destinação/origem das exportações/importações, foram 

os fatores que nos levaram a escolha dos dois países. 

Para o Brasil, foram consideradas todas as empresas brasileiras listadas na 

BOVESPA – Bolsa de valores de São Paulo e para o México, todas as empresas 

mexicanas listadas na Bolsa Mexicana de Valores para o período de 2006 a 2010. O 

período foi selecionado englobando a crise de 2008 com dois anos antes e dois 

anos após o evento. Seguindo Bates et. al (2009), foram consideradas apenas 

empresas com ativos positivos e com vendas positivas, durante toda a amostra. 

Ainda seguindo Bates et. al (2009), foram excluídas as empresas financeiras, porque 

essas empresas podem segurar caixa para alcançar requerimentos ao invés de 
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razões econômicas, estudas aqui. As empresas de utilidades públicas também 

foram excluídas por ser objeto de alta regulamentação.  

As informações das empresas foram coletadas das bases de dados 

Economática, Thomson Reuters, pesquisas das revistas EXAME e América 

Economia, bem como relatórios financeiros e site das empresas. Pelo fato das 

empresas brasileiras não serem obrigadas a relatarem o percentual de exportação 

de suas receitas, não foi possível obter os dados para algumas empresas e foram 

dessa maneira, descartadas da amostragem. A dificuldade de obtenção dessa 

variável se estendeu para outros países da América Latina e foi o fator pela qual 

optamos nesse primeiro momento em não incluir no nosso estudo. 

Empresas que durante a amostra apresentaram problemas financeiros, 

também foram retiradas da amostragem. Na amostragem final, foram selecionadas 

123 empresas, sendo 71 empresas do Brasil e 52 do México, num total de 615 

observações. 

 

Tabela 3.1: Estatísticas Descritivas 

A amostra inclui todas as empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo e todas as 
empresas mexicanas listadas na Bolsa Mexicana de Valores para o período de 2006 a 2010 com  
valores positivos para vendas e ativos. Empresas financeiras e de utilidades públicas foram excluídas 
da amostra. Empresas com informações indisponíveis e com problemas financeiros durante toda a 
amostra foram excluídas também, resultando em um painel com 615 observações para 123 empresas 
únicas, sendo 71 brasileiras e 52 mexicanas. 

Variável Nº Observações Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

nivcx 615 0.110 0.099 0.000 0.531 

gdi 615 0.172 0.216 0.000 0.984 

gdi2 615 0.076 0.149 0.000 0.968 

tam 615 13.788 1.773 9.148 19.559 

end 615 0.250 0.226 0.000 2.658 

opc 605 1.506 0.794 0.386 6.707 

div
2
 615 - - - - 

liq 615 0.357 0.198 0.000 0.973 

fcx 615 0.036 0.101 -0.888 0.860 

dpfcx 614 0.055 0.036 0.009 0.241 

cpxa 615 0.052 0.060 -0.369 0.385 

Fonte: Autoria própria         

 

                                                           
2
 Dummy dividendo, sendo 1 para empresas pagadoras de dividendos e 0 para não pagadoras. Do 

total de 615 observações, 417 pagaram dividendos (68%) e 198 não pagaram (32%). 
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4. METODOLOGIA 

 

Para investigarmos se o grau de internacionalização é um determinante de 

caixa, foi realizada uma regressão múltipla em painel com efeitos fixos. Aplicamos o 

teste de Hausman (1978), e o valor-p do teste foi menor do que 0.001, portanto 

rejeitamos a Ho3 e o modelo de efeitos fixos foi escolhido.   

Para testarmos a existência de problemas com heterocedasticidade, 

seguimos o teste de Breusch-Pagan (1980). Foi identificado problemas com 

heterocedasticidade (O valor-p do teste foi menor do que 0,001). Como medida 

corretiva, utilizamos erros-padrão robustos em relação à heterocedasticidade.  

Foi calculado também o VIF (Variance Inflation Factor) e como nenhum efeito 

principal teve VIF acima de 10, não foram identificados problemas com 

multicolinearidade. 

Para a comparação entre as empresas brasileiras e mexicanas, criamos 

interações entre dummy país (em que, Brasil=1 e México=0) e todas as demais 

variáveis. Por conta da utilização da regressão em painel com efeitos fixos, a dummy 

de país não entrou no modelo e a comparação entre empresas do Brasil e do 

México entrou indiretamente pelas interações dummy de país e as variáveis.  

Caso a interação entre a dummy de país e a variável não seja significante, o 

efeito dessa variável no nível de caixa é o mesmo para as empresas de Brasil e 

México, ou seja, não existe diferença na influência dessa variável no nível de caixa 

das empresas brasileiras e mexicanas. E se a interação der significante, significa 

que a influência dessa variável no nível de caixa apresenta diferenças para 

empresas brasileiras e para empresas mexicanas. 

Em adição aos determinantes de caixa já conhecidos pela literatura, 

introduzimos uma nova variável no modelo para empresas de Brasil e México: o 

grau de internacionalização (GDI) e o grau de internacionalização ao quadrado 

(GDI2). Se o GDI e/ou GDI2 for significante, então o grau de internacionalização da 

empresa é um determinante de caixa e que essa variável influencia o nível de caixa 

das empresas e desse ser considerada em estudos/pesquisas posteriores. Segue 

abaixo a equação que utilizamos para a regressão. 

 

                                                           
3
 Ao rejeitar a Ho, estamos dizendo que existe diferença sistemática entre os coeficientes de efeitos 

fixo e efeitos aleatórios e portanto, o modelo consistente deve ser escolhido. 
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Nivcxit  =  β0 it + β1 gdiit + β2 gdi2it + β3 tamit + β4 endit + β5 opcit + β6 divit + β7 liqit + β8 fcxit +  

                                                    
 

 + β9 dpfcxit + β10 cpxait + β11 d_gdiit + β12 d_gdi2it + β13 d_tamit + β14 d_endit +  

                      
 

+ β15 d_opcit + β16 d_divit + β17 d_liqit + β18 d_fcxit + β19 d_dpfcxit + β20 d_cpxa + εit 

                      

 

Onde:  

 

 Nivcx = nível de caixa, 

 gdi = grau de internacionalização (variável nova no modelo), 

 gdi2 = gdi ao quadrado (variável nova no modelo), 

 tam = tamanho da empresa, 

 end = endividamento da empresa, 

 opc = oportunidade de crescimento, 

 div = dummy dividendos (1 para empresas que pagam dividendos e 0 para 

não pagadoras), 

 liq = ativos líquidos, 

 fcx = fluxo de caixa sobre o total de ativos, 

 dpfcx = variabilidade do fluxo de caixa, 

 cpxa = investimento de capital (capex), 

 d_gdi = interação entre dummy país e gdi, 

 d_gdi2 = interação entre dummy país e gdi2, 

 d_tam = interação entre dummy país e tam, 

 d_end = interação entre dummy país e end, 

 d_ opc = interação entre dummy país e opc, 

 d_div = interação entre dummy país e div, 

 d_liq = interação entre dummy país e liq, 

 d_fcx = interação entre dummy país e fcx, 

 d_dpfcx = interação entre dummy país e dpfcx, 

 d_cpxa = interação entre dummy país e cpxa 

 e = erro 

 i = as empresas analisadas 

 t = período de tempo em análise 
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5. RESULTADOS 

 

Aplicamos a mesma regressão utilizada por Bates et. al (2009), adaptando 

para Brasil e México4. As variáveis tamanho da empresa, ativos líquidos e 

investimentos de capital apresentaram coeficientes negativos e significantes. O 

coeficiente da variável oportunidade de crescimento foi positivo e significante. Esses 

resultados foram os mesmos encontrados por Bates et. al (2009). Entretanto, as 

variáveis variabilidade do fluxo de caixa e endividamento foram significantes na 

regressão de Bates et. al. (2009) para empresas norte-americanas, porém foram não 

significantes para Brasil e México. A variável fluxo de caixa sobre ativos foi não 

significante tanto para empresas norte-americanas quanto para empresas brasileiras 

e mexicanas. A variável dummy dividendos foi positiva e significante, apresentando 

o sinal contrário do encontrado por Bates et. al (2009). 

 
Tabela 5.1 – Resultados da Regressão: Determinantes do Nível de Caixa 
 
Esta tabela reporta os resultados da regressão em painel com efeitos fixos de nosso estudo. A 
variável dependente é nível de caixa (Nivcx). Foi realizado o teste de Hausman (1987), para a 
escolha do modelo consistente (p-valor do teste < 0,001). Aplicamos o teste de Breuch-Pagan (1980) 
e utilizamos erros-padrão robustos para a correção da heterocedasticidade (p-valor do teste < 0,001). 
Não foram identificados problemas de multicolinearidade. 

 
Coeficientes P-Valor 

tam*** -0.029 0.004 

end 0.024 0.304 

opc*** 0.022 <0.001 

div* 0.014 0.067 

liq*** -0.516 <0.001 

Fcx 0.061 0.152 

dpfcx -0.181 0.197 

cpxa*** -0.168 <0.001 

constante*** 0.668 <0.001 

   R-Quadrado 
 

0.342 

Número de observações 604 

      

Fonte: Autoria própria 
  *Significativo a 10%, **Significativo a 5% e ***Significativo a 1% 

 
 

                                                           
4 Conforme comentado na secção 3 do trabalho, algumas variáveis foram excluídas devido à 
dificuldade de obtenção das informações ao longo do tempo,  inviabilizando a formação da 
base de dados em painel.  



25 
 

Para a analisarmos a possível influência do período escolhido na nossa base 

de dados, incluímos uma dummy temporal para o período antes da crise t1 (em que 

2006 e 2007 é 1 e 0 para os outros anos) e uma dummy temporal para o período 

após a crise t2 (2009 e 2010 igual a 1 e 0 para os outros anos). O período antes da 

crise se mostrou negativo e significativo, em linha com o esperado, dado que antes 

da crise as empresas possuíam maiores acessos a linhas de crédito e ao mercado 

de capitas, não precisando segurar caixa por motivos precaucionários, conforme 

literatura discutida na seção 2. As variáveis, tamanho, oportunidade de crescimento, 

ativos líquidos e investimentos de capital continuaram significantes e seguiram o 

mesmo sinal do teste anterior, e novamente em linha com a literatura. A dummy 

dividendos, passou a ser não significativa. 

 
Tabela 5.2 – Resultados da Regressão: Determinantes do Nível de Caixa e 
Dummy Temporal 

 
Esta tabela reporta os resultados da regressão em painel com efeitos fixos de nosso estudo. A 
variável dependente é nível de caixa (Nivcx) com a inclusão de dummys temporais t1 (1 para 2006 e 
2007 e 0 para os demais) e t2 (1 para 2009 e 2010). Foi realizado o teste de Hausman (1987), para a 
escolha do modelo consistente (p-valor do teste < 0,001). Aplicamos o teste de Breuch-Pagan (1980) 
e utilizamos erros-padrão robustos para a correção da heterocedasticidade (p-valor do teste < 0,001). 
Não foram identificados problemas de multicolinearidade. 
 

  Coeficientes P-Valor 

t1** -0.013 0.047 

t2 -0.010 0.186 

tam** -0.028 0.028 

end 0.012 0.636 

opc*** 0.027 <0.001 

div 0.012 0.121 

liq*** -0.522 <0.001 

fcx 0.065 0.107 

dpfcx -0.192 0.183 

cpxa*** -0.185 <0.001 

constante*** 0.665 <0.001 

   R-Quadrado 
 

0.348 

Número de observações 604 
      

Fonte: Autoria própria 
  *Significativo a 10%, **Significativo a 5% e ***Significativo a 1% 

 

Para a análise do tema proposto, com a inclusão de nossas variáveis de teste 

gdi e gdi2 e as interações entre a dummy país e todas as variáveis, os coeficientes 
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das variáveis na nova regressão continuaram negativos e significantes para 

tamanho da empresa, ativos líquidos e investimentos de capital. E o coeficiente da 

variável oportunidade de crescimento também continuou positivo e significante. As 

variáveis de endividamento e variabilidade do fluxo de caixa seguiram como não 

significantes. E o fluxo de caixa sobre ativos, na nova regressão, apresentou 

coeficiente positivo e significante, porém, seguindo o mesmo resultado encontrado 

por Chang e Noorbakhsh (2009). 

 
Tabela 5.3 – Resultados da Regressão: Internacionalização e Nível de Caixa 
 
Esta tabela reporta os resultados da regressão em painel com efeitos fixos de nosso estudo. A 
variável dependente é nível de caixa (Nivcx) e a variável de teste, o grau de internacionalização 
(GDI). Foi realizado o teste de Hausman (1987), para a escolha do modelo consistente (p-valor do 
teste < 0,001). Aplicamos o teste de Breuch-Pagan (1980) e utilizamos erros-padrão robustos para a 
correção da heterocedasticidade (p-valor do teste < 0,001). Não foram identificados problemas de 
multicolinearidade. 
 

 
Coeficientes P-Valor 

gdi -0.110 0.440 

gdi2** 0.318 0.041 

tam* -0.026 0.063 

end 0.072 0.130 

opc*** 0.031 <0.001 

div 0.004 0.522 

liq* -0.367 <0.001 

fcx** 0.188 0.038 

dpfcx -0.260 0.151 

cpxa* -0.251 <0.001 

d_gdi -0.055 0.803 

d_gdi2 -0.029 0.908 

d_tam -0.007 0.508 

d_end -0.039 0.467 

d_opc -0.013 0.197 

d_div** 0.032 0.048 

d_liq -0.194 0.125 

d_fcx -0.153 0.118 

d_dpfcx 0.157 0.533 

d_cpxa 0.098 0.279 

constante*** 0.647 <0.001 

   R-Quadrado 
 

0.372 

Número de observações 604 
      

Fonte: Autoria própria 
*significância a 10%, **significância a 5% e ***significância a 1% 
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Na análise entre os países, a interação entre a dummy país e a variável 

dividendos foi à única diferença detectada entre os países. O nível de caixa das 

empresas brasileiras que pagam dividendos é afetado de maneira positiva, mas não 

apresentaram indícios de influência no caixa de empresas mexicanas, dado que o 

efeito principal de dividendos foi não significante. Esse resultado foi diferente do 

apresentado por Bates et al (2009) e outros estudos anteriores.  

A possível explicação poderia ser o conflito entre acionistas controladores e 

minoritários (Lopes e Walker (2008)) diferentemente de outros mercados onde o 

conflito ocorre entre acionistas e gestores (Jensen (1986)). No Brasil, as empresas 

que geraram lucro, possuem a obrigatoriedade de distribuir dividendos5. Porém, com 

a distinção entre ações ordinárias (direito a voto) e preferenciais (sem direito a voto), 

os acionistas com voto, dado que não possuem preferência no recebimento de 

dividendos, podem não ter o interesse em pagar o dividendo, praticando uma 

contabilidade conservadora (Ahmed et al (2002)) e que aliado com a alteração no 

estatuto social, podem pagar o mínimo de dividendos e ficar com o restante em 

caixa, ou seja, a empresa que gera bastante lucro pode distribuir o mínimo possível  

e reter o restante em caixa. 

A variável de teste grau de internacionalização ao quadrado (gdi2) foi positiva 

e significante, apresentando evidências de que essa variável é um determinante de 

caixa e que o nível de caixa cresce de maneira quadrática à medida que o grau de 

internacionalização da empresa aumenta. 

 Uma possível explicação seria o acesso a financiamentos em moeda 

estrangeira para empresas exportadoras/importadoras do Brasil e do México, em 

que as taxas de juros são mais baixas, e que aplicam esses recursos em renda fixa 

em seus respectivos países, ganhando com o diferencial de taxa de juros, fazendo-

se valer da arbitragem de taxa de juros entre os países. O Anexo V, demonstra a 

curva de taxa de juros reais para o Brasil, México e para os Estados Unidos. 

Os resultados encontrados para nossa variável de teste gdi e gdi2 foram 

diferentes do encontrado por Chiang e Wang (2011) que utilizaram os Estados 

Unidos de base. Assim, podemos afirmar que a teoria/modelagem testada por 

                                                           
5 No Brasil, muitos acreditam que o percentual obrigatório de dividendos pagos aos 
acionistas é de 25% do lucro liquido ajustado, entretanto, de acordo com o artigo 202 da Lei 
6.404/76 (Lei das S/As), o estatuto social determinará o percentual dos lucros a ser 
classificada como dividendo obrigatório. O estatuto é soberano para definir o percentual. 
Não há obrigatoriedade de fixá-lo em no mínimo 25% do lucro líquido ajustado.  
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Chiang e Wang (2011) não se confirmou para empresas brasileiras e mexicanas. O 

comportamento de nível de caixa e internacionalização se mostrou diferente. Dessa 

maneira, seria necessária uma pesquisa futura, fundamentando a razão dessa 

diferença e adicionando novas variáveis não testadas no presente estudo e que 

possam influenciar esse comportamento.  

 

Tabela 5.4 – Resultados da Regressão: Internacionalização, Nível de Caixa e 
Dummy Temporal. 
 
Esta tabela reporta os resultados da regressão em painel com efeitos fixos de nosso estudo. A 
variável dependente é nível de caixa (Nivcx) e a variável de teste, o grau de internacionalização (GDI) 
e com a inclusão de dummys temporais t1 (1 para 2006 e 2007 e 0 para os demais) e t2 (1 para 2009 
e 2010). Foi realizado o teste de Hausman (1987), para a escolha do modelo consistente (p-valor do 
teste < 0,001). Aplicamos o teste de Breuch-Pagan (1980) e utilizamos erros-padrão robustos para a 
correção da heterocedasticidade (p-valor do teste < 0,001). Não foram identificados problemas de 
multicolinearidade. 

  Coeficientes P-Valor 

t1* -0.012 0.074 

t2 -0.008 0.253 

gdi -0.129 0.339 

gdi2** 0.335 0.026 

tam -0.024 0.141 

end 0.052 0.273 

opc*** 0.036 <0.001 

div 0.001 0.802 

liq*** -0.379 <0.001 

fcx** 0.181 0.034 

dpfcx -0.281 0.138 

cpxa*** -0.265 <0.001 

d_gdi 0.003 0.988 

d_gdi2 -0.090 0.713 

d_tam -0.008 0.459 

d_end -0.029 0.588 

d_opc -0.014 0.161 

d_div** 0.033 0.043 

d_liq -0.186 0.145 

d_fcx -0.141 0.124 

d_dpfcx 0.163 0.523 

d_cpxa 0.102 0.274 

Constante*** 0.634 <0.001 

   R-Quadrado 
 

0.377 

Número de observações 604 
      

Fonte: Autoria própria 
  *Significativo a 10%, **Significativo a 5% e ***Significativo a 1% 
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Novamente para analisarmos a possível influência do período selecionado de 

nossa base de dados, incluímos a dummy temporal para o período antes da crise t1 

(em que 2006 e 2007 é 1 e 0 para os outros anos) e a dummy temporal para o 

período após a crise t2 (2009 e 2010 igual a 1 e 0 para os outros anos). Novamente, 

o período antes da crise se mostrou negativo e significativo. A nossa variável de 

teste gdi2, continuou positiva e significante. As variáveis oportunidade de 

crescimento, ativos líquidos, fluxo de caixa, investimentos de capital e a interação 

entre a dummy país e dividendos continuaram significantes e seguiram o mesmo 

sinal do teste anterior, e novamente em linha com a literatura. A variável tamanho, 

passou a ser não significativa. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Empresas multinacionais iniciam sua expansão internacional inicialmente 

através de exportações (Johanson e Vahlne (1977)). Em nosso estudo, encontramos 

evidências de que grau internacionalização, definido como percentual de exportação 

nas vendas, é um determinante de caixa para empresas do Brasil e México, alinhado 

com o estudo de Chiang e Wang (2011). Quanto maior o grau de 

internacionalização, mais caixa a empresa retém, controladas por variáveis 

sugeridas pela literatura, como tamanho da empresa, endividamento, oportunidade 

de crescimento, dividendos, ativos líquidos, fluxo de caixa, variabilidade do fluxo de 

caixa e investimentos de capital. 

Ao contrário do estudo de Chiang e Wang (2011), a relação entre grau de 

internacionalização e nível de caixa, segue um comportamento diferente para 

empresas do Brasil e México. Há evidências de que o comportamento seja 

crescente de forma quadrática. Acreditamos que esse aumento é causado pelo 

acesso a financiamentos com linhas especiais em moeda estrangeira que as 

empresas brasileiras e mexicanas exportadoras/importadoras possuem e que 

utilizam esses recursos aplicando em renda fixa em seus respectivos países, 

ganhando com o diferencial de taxa de juros.  

O período antes da crise foi significativo e com sinal negativo, demonstrando 

que as empresas detiveram menos caixa em seus balanços, em linha com um 

período em que o acesso a linhas de créditos e ao mercado de capitais eram mais 

abundantes para as empresas. 

Na comparação entre Brasil e México, a única diferença detectada foi com 

relação à dummy dividendos, que afetou positivamente o nível de caixa das 

empresas brasileiras, mas não apresentou indícios de afetar o caixa das empresas 

mexicanas. A possível explicação poderia ser o conflito entre acionistas 

controladores e minoritários e uma brecha na Lei das S/As no Brasil, conforme 

discutido na seção 5 do trabalho. 

Por fim, esse estudo fornece contribuições importantes para futuras 

pesquisas. Encontramos evidências de que as empresas com maior grau de 
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internacionalização apresentam comportamentos de níveis de caixa diferentes de 

empresas domésticas, e que as empresas do Brasil e do México apresentam 

comportamento diferente das empresas dos Estados Unidos com relação ao 

aumento da internacionalização. Dessa forma, para empresas que planejam se 

internacionalizar ou acadêmicos que desejem expandir o assunto, o grau de 

internacionalização das empresas devem ser levados em conta. Para estudos 

posteriores, mais países poderiam ser inclusos na nossa amostragem para 

comparação e aprofundamento do tema. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO I: O gráfico do anexo I demonstra a presença das empresas multinacionais no cenário 

mundial 

 

 

ANEXO II: A tabela do anexo III apresenta o PIB em milhões de dólares americanos dos países da 

América Latina em 2010. Foram retirados da UNCTAD STAT. 

País PIB 2010* % 

Brasil 2,088,966 42.3% 

México 1,032,224 20.9% 

Venezuela 391,307 7.9% 

Argentina 370,263 7.5% 

Colômbia 288,086 5.8% 

Chile 203,443 4.1% 

Peru 157,324 3.2% 

Cuba 64,220 1.3% 

Equador 58,910 1.2% 

República Dominicana 51,576 1.0% 

Guatemala 41,473 0.8% 

Uruguai 40,265 0.8% 

Costa Rita 35,891 0.7% 

Panamá 26,777 0.5% 

El Salvador 21,215 0.4% 

Bolívia 19,640 0.4% 

Paraguai 17,886 0.4% 

Honduras 15,400 0.3% 

Nicarágua 6,551 0.1% 

Haiti 6,123 0.1% 

Total 4,937,541 100.0% 

Fonte: UNCTAD STAT 

  *PIB em milhões de dólares americanos 
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ANEXO III: A tabela do anexo IV apresenta o valor de mercado em milhões de dólares americanos 

do valor de mercado das empresas de capital aberto da América Latina em 2010. Os dados foram 
retirados do levantamento realizado pelo Damodaran. 

 

País Valor de Mercado* % 

Brasil 1,490,420 54.6% 

México 532,552 19.5% 

Chile 324,450 11.9% 

Colômbia 194,366 7.1% 

Peru 113,363 4.2% 

Argentina 67,104 2.5% 

Panamá 3,856 0.1% 

Equador 2,809 0.1% 

Venezuela 2,226 0.1% 

Total 2,731,146 100.0% 

Fonte: base de dados do Damodaran 

 *Valor de mercado em milhões de dólares americanos 
 
 
 
 
 

ANEXO IV: A tabela do anexo II demonstra a destinação/origem das exportações/importações de 

Brasil e México. 

 

BRASIL 
  

MÉXICO 
 Destinação das exportações - 2010 

 
Destinação das exportações - 2010 

China 15.2% 
 

Estados Unidos 73.5% 

Estados Unidos 9.6% 
 

Canadá 7.5% 

Argentina 9.2% 
 

Outros 19.0% 

Holanda 5.1% 
   Alemanha 4.0% 
   Outros 56.9% 
   

     BRASIL 
  

MÉXICO 
 Origem das importações - 2010 

 
Origem das importações - 2010 

Estados Unidos 15.0% 
 

Estados Unidos 60.6% 

China 14.1% 
 

China 6.6% 

Argentina 7.9% 
 

Coréia do Sul 5.2% 

Alemanha 6.9% 
 

Outros 27.6% 

Coréia do Sul 4.6% 
   Outros 51.5% 
   

     Fonte: CIA - World Fact Book 2010 
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ANEXO V: O gráfico do anexo V apresenta a curva de taxa de Juros Reais* do Brasil, México e 

Estados Unidos para o período de 2006 a 2010. Os dados foram retirados do Banco Central do Brasil, 
Federal Reserve e do Banco de México. 

 

 

Fonte: Bacen, FED e Banxico 

*Considera o juros nominal descontado de sua inflação 
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