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Resumo 

 

Para o estudo foram utilizados dados de 262 empresas brasileiras de 2015 até 2019. 

A variável objeto de análise foi o saldo de caixa das companhias reguladas comparada 

as não reguladas, e seu comportamento observado através de análise de regressões 

com dados em painel e cross-sectional. Os setores regulados foram agrupados em 

dois setores: com regime predominante de monopólio e de concorrência de mercado. 

Foi observada diferença do nível de caixa entre as duas variáveis, no qual a dummy 

representando o setor de monopólio apresentou um nível de caixa menor em relação 

as companhias não reguladas, enquanto a dummy do segmento concorrencial 

apresentou uma necessidade maior de caixa. Entre outros fatores que impactaram os 

resultados, pode-se verificar que o comportamento apresentado está diretamente 

relacionado ao nível e maturidade dessa regulação, assim como a dinâmica de 

funcionamento de cada setor. Como demonstrado na teoria do trade off, quanto menor 

o nível de incerteza apresentado pela regulação ou pela dinâmica do mercado, menor 

o nível o saldo de caixa a ser carregado pelas companhias. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Gestão de caixa, empresas brasileiras, setores regulados e 

setores não regulados. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

For the study, data from 262 Brazilian companies from 2015 to 2019 were used. The 

variable under analysis was the cash balance of regulated companies compared to 

non-regulated ones, and their behavior observed through regression analysis with 

panel and cross-sectional data. The regulated sectors were grouped into two sectors: 

with a predominant regime of monopoly and market competition. A difference in the 

cash level was observed between the two variables, in which the dummy representing 

the monopoly sector had a lower cash level compared to non-regulated companies, 

while the dummy in the competitive segment showed a greater need for cash. Among 

other factors that influenced the results, it could be seen that the behavior presented 

is directly related to the level and maturity of this regulation, as well as the operating 

dynamics of each sector. As shown in the trade off theory, the lower the level of 

uncertainty presented by regulation or market dynamics, the lower the level of cash 

balance to be carried by companies. 

 

 

KEY WORDS: Gestão de caixa, empresas brasileiras, setores regulados e setores 

não regulados. 
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1 INTRODUÇÃO  

Fluxo de caixa e reservas de caixa das companhias são pontos tão relevantes 

que vem sendo estudado desde Keynes (1936), que já se questionava sobre o porquê 

empresas e famílias mantem saldo de caixa. Há alguns anos é realizado um constante 

debate em relação ao tema e os estudos se apresentaram cada vez mais detalhados.  

 Durante o processo de revisão de literatura foi possível verificar, que ao longo 

dos anos foram realizados diversos estudos ao redor do mundo buscando entender o 

comportamento de caixa das empresas com uma visão diferente. Foram encontrados 

estudos por exemplo como os de Bates et al. (2009), que busca entender a razão de 

empresas dos Estados Unidos reterem mais caixa em relação ao passado, ou estudos 

como o de Kim et al. (2011) que busca verificar como se comporta o nível de caixa de 

empresas em determinado setor da economia, e estudos como o de Arata et al. (2015) 

que visa entender como o nível de internacionalização das companhias influi no saldo 

de caixa. Esses são apenas alguns exemplos dentre outros artigos que procuram 

entender como o saldo de caixa das companhias se comporta dado certa circunstância, 

setor ou variável. Demonstrando desta forma, como é variado o estudo sobre o tema 

e quão relevante ele vem sendo ao longo dos tempos. 

Todos esses estudos têm como base as teorias trade-off, e a teoria pecking 

order (ou hierarquia financeira), que embora sejam teorias sobre estrutura de capital 

das companhias, são muito usadas para entender comportamento de algumas 

variáveis sobre o caixa das companhias. 

Assim como nos estudos mencionados, este trabalho visa verificar como se 

comportam o nível de caixa das companhias em um país e setores específicos. O 

tema central é verificar o comportamento do nível de caixa de empresas brasileiras 

reguladas comparado a empresas não reguladas e como a regulação pode impactar 

no nível de caixa, uma vez que atividades reguladas, segundo Silva et al. (2015), 

envolvem setores cuja atividade econômica venha a ter influência no exercício do 

poder de polícia ou na concessão de serviço público por parte do estado. Fatores que 

podem impactar diretamente a dinâmica das companhias, quando comparadas as 

companhias de mercado. Outro ponto que vale ressaltar é que a ação regulatória 

costuma concentrar-se em três pontos: preço, qualidade e condições de entrada e 

saída, segundo Salgado e Motta (2005). Logo, ações regulatórias impactam 

diretamente na dinâmica dos negócios. 
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Durante o estudo, pode ser verificado que a exigência do nível de qualidade 

de prestação de serviço, que está diretamente ligada a necessidade de continuar 

investindo, é uma exigência presente em todos os setores regulados. Condições de 

entrada e saída, apresentam algumas diferenças entre os setores regulados, mas 

pouco impactam as condições do caixa durante o período de operação das 

companhias. Já o fator de definição de preço, apresentou dinâmicas 

significativamente diferentes quando comparados alguns setores, que vale ser 

destacado. 

O fator de definição de preço está ligado ao contexto de mercado a companhia 

regulada se encontra, sendo um regime de monopólio ou em regime concorrencial. 

Esse fator tende a influenciar diretamente o nível de caixa das companhias. Por 

exemplo, setores como aviação civil, que se assemelha à dinâmica de concorrência, 

tendem a apresentar uma dinâmica relacionada a regulação e ao mercado, 

consequentemente, gestão de caixa diferente de um setor monopolista mais clássico, 

em que temos apenas um fornecedor para determinado tipo de serviço, como é o caso 

do segmento de distribuição de energia. Desta forma para o estudo os setores 

regulados foram divididos em dois grupos: aqueles que apresentam regime de 

monopólio e aqueles que apresentam um regime concorrencial.  

Não existindo nenhuma restrição pontual ou exigência regulatória direta sobre 

as companhias com relação a manutenção do saldo de caixa das companhias 

reguladas, é esperado no estudo que empresas reguladas tendam a trabalhar com 

níveis de caixa mais baixos que companhias não reguladas. Uma vez que a 

governança regulatória é tão efetiva quanto menor for a assimetria de informação 

entre o regulador e o regulado, segundo Motta (2003). Reduzindo a assimetria de 

informação, tende-se a ter maior previsibilidade, sem necessidade de retenção 

excesso de saldo de caixa por motivos de incerteza. 

            O trabalho que segue está divido da seguinte forma: na seção 2, onde é feita 

a revisão de literatura, demonstrando as principias teorias sobre o tema, estudos 

realizados, assim como sobre o setor regulado. Na seção 3 apresenta a metodologia 

na qual demonstra a amostra, as variáveis que foram trabalhadas e qual equação 

proposta. Seção 4 são apresentados os resultados dos estudos e, finamente, na 

seção 5 são evidenciadas as conclusões referentes aos resultados obtidos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Nesta seção, são abordados primeiramente as teorias relacionadas ao saldo 

de caixa das companhias, em seguida demonstrados estudos referentes ao saldo de 

caixa ao redor do mundo, assim como no Brasil. Na sequência, é explicado o que é o 

o setor regulado brasileiro, objeto deste estudo, quais principais características que 

existem dentro dos setores regulados e os principais fatores que podem impactar o 

caixa das companhias de forma direta ou indireta. 

 

2.1  Determinantes de Cash Holding 
 

O saldo de caixa das empresas é de fato ponto tão relevante que vem sendo 

estudado por uma longa data. Keynes (1936), já dizia que existem alguns motivos 

para empresas e pessoas manterem um montante de caixa, seja por motivo de renda, 

especulativo, negócios ou de precaução. Motivo de negócio refere-se ao caixa 

mantido como uma ponte para o intervalo de tempo entre o custo realizado e o 

recebimento das receitas; e precaução, o caixa é mantido para prover contra 

contingências ou oportunidades de compra vantajosas. 

Estudos realizados por Miller e Orr (1966), trazem pontos adicionais para 

análises referentes a gestão de caixa das companhias e a discussão em torno do nível 

ótimos de caixa é tratado mais especificamente como os níveis de caixa podem e 

tendem a variar de acordo com suas movimentações de receitas e despesa. Com o 

passar do tempo, os estudos sobre determinantes do saldo de caixa das companhias 

foram avançando e hoje temos duas principais teorias: pecking order e trade-off. 

Pecking order, ou teoria de hierarquia financeira, sugere que não existe um 

nível ótimo de liquidez para uma empresa. Com base em informações assimétricas, 

Myers (1984) e Myers e Majluf (1984) sugerem que as empresas seguem uma 

hierarquia de financiamento para minimizar os custos relacionados com assimetria de 

informações. Myers (1984) propõe que as empresas devem priorizar financiamento 

externo por dívida em comparação com a emissão de ações, uma vez que a dívida 

tem custos de informação mais baixos. Segundo Ferreira e Vilela (2004), na teoria do 

pecking order, a relação entre a alavancagem da dívida e o saldo de caixa é negativo. 

O endividamento normalmente cresce quando os investimentos excedem os ganhos 

retidos e caem quando os investimentos são inferiores aos lucros retidos.  
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Pela teoria do trade-off,  conforme descrito em Ferreira e Vilela (2004), 

empresas definem seu nível ótimo de liquidez ponderando os custos marginais e os 

benefícios marginais de manter dinheiro, conforme demonstrado a seguir: o primeiro 

ponto afirma-se que a liquidez de caixa reduz a probabilidade de dificuldades 

financeiras, o segundo ponto, diz que depósitos em dinheiro podem permitir a 

companhia  a busca de melhores políticas de investimento, e  por último, liquidez de 

caixa permite que as empresas minimizem custos para levantar fundos externos, ou 

tenham que liquidar ativos em busca de liquidez. Referente a teoria trade-off, vale 

destacar o ponto levantado por Opler (1999) de que executivos das companhias 

tendem a ter preferência por carregar mais caixa em comparação aos acionistas, em 

função da redução do risco na gestão da companhia. Isso pode levar gestores a dar 

muito peso para motivos de precaução em se manter dinheiro. De acordo com estudos 

realizados por Opler (1999) e Bates et al. (2009), o saldo de caixa das companhias 

está relacionado negativamente em relação ao tamanho da empresa, capital de giro, 

pagamento de dividendos, endividamento, gastos com investimento (capex) e 

positivamente relacionadas a oportunidades de crescimento e variabilidade do fluxo 

de caixa.  

Embora sejam teorias referentes a estrutura de capital das companhias, 

ambas as teorias são usadas como base de teste da maior parte dos estudos referente 

a determinantes de saldo de caixa, como por exemplo: Opler (1999), Ozkan e Ozkan 

(2004), Ferreira e Vilela (2004), Bates et al (2009), Arata et al (2015) entre outros. 

Mais recentemente, pode-se dizer que estudos referentes ao comportamento do saldo 

de caixa das empresas ao redor do mundo têm sido amplamente analisados, e o nível 

de busca de entendimento deste comportamento está cada vez mais segmentado. 

Como é o caso do estudo feito por Kim et al. (2011), que busca entender quais são os 

determinantes para o saldo de caixa para o setor de restaurantes nos Estados Unidos, 

os resultados encontrados corroboram com as expectativas demonstradas na teoria 

trade-off. 

Já Al-Najjir (2013), em que o objetivo é entender como o caixa se comporta 

relacionado as variáveis determinadas, como nível de alavancagem das empresas, 

pagamento de dividendos, rentabilidade, liquidez e tamanho, quando comparado 

países Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC) em relação as mesmas variáveis de 

empresas em economias mais sólidas como Estados Unidos e Reino Unido, 

apresentou resultados similares ao esperado nas duas teorias para diferentes países. 
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Resultado similar foi encontrado por Jebran et al. (2019) o qual objetivou entender o 

comportamento de caixa de empresas em economias emergentes. 

Estudos como o realizado por Arata et al. (2015), que têm por objetivo 

entender como é o comportamento do saldo de caixa das empresas no Brasil e no 

México, dado o grau de internacionalização, menciona a importância de ambas as 

teorias e quão relevante são as variáveis de controle no estudo do saldo de caixa 

corporativo. 

Quanto aos estudos realizados no Brasil, também é possível verificar a 

importância da análise do saldo de caixa das empresas e a base utilizada nas duas 

teorias. Há estudos como o de Nagem (2014), que estudou a influência de indicadores 

macroeconômicos e investimentos e seus impactos no fluxo de caixa de empresas 

brasileiras; Dahrouge (2012) e Silva (2018) que buscaram analisar a dinâmica do nível 

de caixa das empresas brasileiras, com cenário em que o crédito é escasso e a 

restrição financeira a sensibilidade investimento ao fluxo de caixa vinculados aos 

diferentes níveis de governança, respectivamente. Moretão (2018) cujo estudo 

demonstra que os efeitos de performance de responsabilidade social e nível de 

governança corporativa tem impactos sobre o valor de caixa e os determinantes pelo 

saldo de caixa das empresas.  

Um ponto que cabe ressaltar quando o assunto é o saldo de caixa das 

companhias é a questão das restrições financeira e os impactos sobre fluxo de caixa, 

estudado por Almeida e Campello (2001). O modelo dos autores descreve uma 

relação precisa entre as sensibilidades do fluxo de caixa de investimento e as 

restrições financeiras, porém, em contraste para a visão estabelecida, a relação não 

é que as sensibilidades de fluxo de caixa de investimento aumentam com o grau de 

restrições financeiras, mas que as sensibilidades diminuirão com as restrições 

financeiras, desde que as empresas não sejam totalmente irrestritas.  

Ainda segundo Almeida e Campello (2001), do ponto de vista empírico, os 

resultados sugerem uma forma teoricamente consistente de identificar o impacto das 

restrições financeiras no comportamento do investimento, pelo menos sob certas 

condições. Se as restrições financeiras afetam principalmente as restrições de 

quantidade de crédito nas empresas, então as sensibilidades de fluxo de caixa de 

investimento são na verdade, medidas úteis de restrições financeiras. 

Com os diversos estudos apresentados, reforça-se assim a necessidade de 

entender o comportamento do saldo de caixa em diferentes setores. O presente 
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estudo visa trabalhar com as variáveis de controle assim como foi feito por Arata et al. 

(2015) com objetivo de verificar o comportamento dos setores regulados em relação 

ao nível de caixa. Tanto a definição dos setores quando possíveis influenciadores do 

saldo de caixa são tratados nas sessões que seguem.  

 

2.2 Impacto da regulação no Cash holding   

 

Demonstradas as teorias relacionadas ao saldo de caixa das companhias e 

os diversos estudos realizados em vários países incluindo o Brasil, entra-se agora na 

definição do setor alvo deste estudo, empresas que são reguladas no Brasil. Este 

segmento é composto por empresas de diferentes setores, mas antes da definição 

dos setores que são regulados é importante comentar sobre os conceitos de 

regulação. 

Para Salgado e Motta (2005) basicamente a ação regulatória costuma 

concentrar-se em três pontos: preço, qualidade e condições de entrada e saída. Assim 

surgem os incentivos regulatórios, que compreendem normas sobre estrutura de 

mercado, tarifas, regras de acesso (ou interconexão). Esses são os principais 

mecanismos de utilizados pelos órgãos reguladores para interferir de maneira direta 

ou indireta nos negócios, que podem trazer impactos diretos ou indiretos no caixa das 

empresas, dependendo de como é o regime do negócio.  

Monopólios naturais clássicos como segmento de distribuição de energia e 

saneamento básico, ainda segundo Ramalho (2009), pode-se verificar, que os preços 

deveriam maximizar o bem-estar gerado pelo consumo, dada a restrição de que a 

receita deve-se igualar às necessidades de financiamento de provisão e expansão 

dos serviços. Esses preços são iguais ao custo marginal de provisão e expansão mais 

uma parcela diferenciada por usuário. Na prática, os reguladores determinam 

referência de custos a serem recuperados e tarifa média que recupere esses custos 

de acordo com previsão de demanda e os subsídios sociais que a legislação exige 

(RAMALHO, 2009). Logo, com um preço pré-definido com base em um uma estrutura 

de custo dada e uma previsão de demanda futura, mesmo sem concorrência, o saldo 

de caixa não será facilmente determinado.  

Segundo Holanda e Coelho (2020) a existência de agências reguladoras 

poderia ser elencada como fator incentivador, determinante, para o estímulo do 

investimento das firmas sob a sua competência regulatória e quando comparada a 
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firmas em indústrias não reguladas, por não terem acesso ao incentivo governamental 

e/ou por operarem sem fiscalização protetiva para falhas de mercado e desequilíbrios 

conjunturais ou estruturais, não otimizariam seus fluxos de investimento da mesma 

maneira que o grupo operando sob a égide de proteção e fiscalização das agências 

referidas. 

Outro ponto chave na regulação destaca-se que a necessidade de 

previsibilidade, isto é, o risco regulatório associado ao nível de imprevisibilidade das 

ações do Estado sobre os setores regulados, em particular, intervenções políticas e 

regulatórias abruptas afetam o risco de setores regulados, gerando mais incerteza aos 

investidores, segundo Peci et al. (2018).  

Pode-se afirmar que a governança regulatória é tão efetiva quanto menor for 

a assimetria de informação entre o regulador e o regulado. Isto é, quanto mais 

informação o regulador tiver do tipo e do desempenho do regulado e quanto mais 

isenção o regulador tiver para aplicar os princípios e normas regulatória melhor a será 

a o nível de informação para investidores e mais justo será a cobrança dos usuários. 

A necessidade de isenção requer autonomia de decisão para evitar a “captura” dos 

órgãos reguladores pelos interesses daqueles agentes que deveriam regular ou 

mesmo pelo próprio governo com ações oportunistas e imediatistas (MOTTA, 2003). 

Ainda segundo Motta (2003), encontra-se uma melhor definição da regulação 

e das diferenças entre os setores regulados, à medida que aumenta a concorrência 

no setor regulado a necessidade da regulação econômica diminui. Nos setores de 

serviços públicos, há segmentos mais competitivos e outros atuando como típicos 

monopólios naturais, dependendo da combinação de condicionantes econômicos e 

tecnológicos em cada setor.  Exemplos são as diferenças existentes nos segmentos 

de distribuição de energia e água, que dependem de redes com alto custo afundado, 

e que geralmente continuam sendo monopólios naturais.  Segundo dos Santos et al. 

(2012) no Brasil, a razão para que os serviços de água, energia elétrica e 

comunicações se constituam monopólio natural deve-se à presença de grandes 

economias de escala e de escopo. Esses serviços requerem um alto investimento de 

capital para a sua operacionalização. 

 Segundo Moran (2017) as economias de escala se materializam quando: (i) 

os custos fixos são diluídos em um volume maior de produção, (ii) a produtividade dos 

insumos variáveis aumenta, (iii) novas tecnologias são adotadas, (iv) a gestão de 

estoques melhora, ou, finalmente, em virtude das (v) propriedades físicas da produção. 
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Em contrapartida no setor de aviação civil os serviços aéreos se tornam mais 

dinâmicos em regime competitivo, enquanto os investimentos em aeroportos, 

considerando seus custos afundados, podem requerer certa exclusividade de 

demanda. 

Quando comparados ao setor não regulados, segundo Holanda e Coelho 

(2020) os incentivos para a realização de investimentos nestas firmas, seriam sua 

expectativa de crescimento, busca pela eficiência operacional e outros incentivos 

econômicos explícitos, tudo para buscar maximizar a utilidade de seus acionistas e 

não baseado em influência de um órgão governamental como nas firmas reguladas.  

É possível identificar assim diferenças entre necessidade de caixa em função 

de sua dinâmica e contexto entre os setores regulados e não regulados, como 

mencionado anteriormente e mesmo entre os setores regulados como o descrito por 

Motta (2003). Vale destacar também o argumento mencionado por Peci et al. (2018) 

referente a necessidade de previsibilidade da regulação, quanto maior a 

previsibilidade e menor assimetria das informações, menor tende a ser a necessidade 

de caixa.  

 

Financiamento 

 

Um ponto relevante para análise do setor regulado e os principais 

influenciadores no saldo de caixa deste segmento é o financiamento de obras e 

projetos. Financiamento aqui, não somente do ponto de vista de endividamento, mas 

sim referentes a necessidade de caixa. 

 Como já descrito anteriormente, uma característica comum entre os setores 

regulados é a necessidade de altos volumes de investimento. Sendo assim, um 

importante fator para os negócios regulados é a possibilidade de financiamento. 

Segundo Vasquez et al. (2018) podemos dividir a estrutura de financiamento em três 

elementos: (i) capital próprio (equity); normalmente utilizado para financiar a fase de 

projeto da Sociedade de Propósito Especifico (SPE), (ii) dívida sênior; e (iii) dívida 

subordinada e mezzanine; são instrumentos estruturados para existirem perfis de 

risco entre o equity (em que a remuneração se dá em forma de dividendos e, portanto, 

depende do desempenho do projeto; os participantes são os últimos a serem pagos) 

e a dívida sênior (que tem um compromisso de pagamento forte; ou seja, os 

participantes são os primeiros a serem pagos). 
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Em relação ao capital próprio vale ressaltar que em setores com 

característica de monopólio, como descrito por Oliveira e Turolla (2013), quando o 

investimento é feito pela iniciativa privada, há elevada incerteza em relação à 

rentabilidade futura do projeto, que pode ser irreversivelmente comprometida pela 

eventual entrada de um concorrente. Adicionalmente, no caso de propriedade privada 

dos ativos, o poder de barganha entre o proprietário privado e o governo pode mudar 

radicalmente após o investimento ser realizado. 

Outra característica bem particular dos projetos de infraestrutura do 

segmento regulado refere-se às fases dos projetos, assim como descrito por Vasquez 

et al. (2018). Podemos dividir os projetos de infraestrutura claramente em quatro fases: 

i) projeto; ii) construção sem fluxo de caixa; iii) construção com fluxo de caixa; e 

iv) operação. Na primeira fase, não existem fluxos de caixa positivos; os custos de 

capital são, no entanto, relativamente baixos. Na segunda fase, os custos de capital 

são altos, e a potencial remuneração depende fortemente de atingir um volume 

mínimo de investimentos, que depende das economias de escala e escopo da 

infraestrutura, para que esta se torne operacional. Na terceira fase, ainda há grande 

investimento, mas já existe fluxo de caixa positivo; isto é, o volume mínimo de 

investimento para que a infraestrutura tenha valor econômico já foi alcançado, mas 

ainda é necessário fazer inversões para que se atinja todo o valor econômico potencial. 

A quarta fase é a mais longa, em que se remunera durante um longo período o capital 

investido. Nesta fase, a infraestrutura está sendo utilizada, com diferentes graus de 

capacidade ociosa – frequentemente mais relevante no início, tendendo depois a cair 

– e nas economias de escala ela é construída considerando-se a projeção de 

demanda. Com essas quatro fases bem definidas, fica claro que quando falado de 

saldo de caixa do setor, vê-se claramente que ele pode ter movimentos bem distintos, 

dependendo da fase em que o projeto se encontra. 

Ainda segundo Vasquez et al. (2018), essa característica faz com que os 

riscos associados à remuneração destes investimentos na fase operacional sejam 

fortemente dependentes do aparato regulatório e institucional do país. Se a 

remuneração dos ativos pelo aparato regulatório for questionada, o potencial de 

investimento privado nestes ativos é praticamente nulo, visto que o risco é muito 

elevado durante toda a vida do empreendimento. No entanto, uma regulação estável, 

baseada no princípio de recuperação de custos de investimento (cost plus), é uma 

potencial fonte de fluxos de caixa estáveis, com riscos relativamente menores, ao 
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longo da vida útil da infraestrutura. Ademais, visto as características da regulação que 

frequentemente é baseada em índices de preços, as infraestruturas podem se tornar 

uma cobertura natural contra a inflação, de forma que sejam interessantes como ativo 

alternativo aos mais tradicionais.  

Como demonstrado, com a característica de forte necessidade de 

investimento, diferente do setor não regulado em que a opção de investimento se 

restringe aos gestores das companhias, é esperada uma relação negativa do 

investimento em capital fixo com o nível de caixa apresentado pelas companhias de 

modo geral, que podem impactar a necessidade de caixa das companhias reguladas, 

mesmo que em determinado momento da vida dos projetos há exista uma geração de 

caixa, a necessidade de investimento se mostra permanente. 

Considerando características tão marcantes, prazos longos de investimento 

que geram elevado grau de incerteza aos stakeholders, no Brasil, segundo Allain 

(2019) o financiamento à infraestrutura era tradicionalmente apoiado por bancos 

estatais, como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

Caixa Econômica Federal (Caixa) e Banco do Nordeste (BNB), que ofereciam linhas 

de financiamento a juros subsidiados, que cobriam grande parte das necessidades de 

cada projeto, sendo as linhas alocadas a setores definidos por políticas 

governamentais. Ainda segundo Allain (2019) a estrutura mais utilizada é a de 

financiamento corporativo (corporate finance), a qual requer elevados volumes de 

garantias corporativas e aval do tomador do crédito, admitindo-se sua substituição por 

onerosas fianças bancárias. Em concessões de infraestrutura, tornou-se comum, na 

última década, a presença de grandes grupos construtores como acionistas das 

concessionárias e, consequentemente, no consórcio construtor das obras.  

 No Brasil, o modelo de financiamento da infraestrutura começou a mudar 

em 2016, gerando uma tendência à diminuição das carteiras do BNDES, da Caixa e 

de outros bancos estatais, bem como de elevação do mercado privado de 

financiamento, tanto em financiamentos bancários como por operações de mercado 

de capitais, como emissão de debentures por exemplo. Em particular, os novos atores 

das concessões de infraestrutura buscam utilizar mais estruturas de financiamento de 

projetos (project finance) que de financiamento corporativo (corporate finance) 

(ALLAIN, 2019). Segundo Vasquez et al. (2018), além do uso de project finance, o uso 

de sociedade de propósito específico (SPE) também é comum neste tipo de negócio.  
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Pode-se dizer, então, que condições de financiamento são fundamentais 

para o funcionamento dos negócios regulados, para isso é muito importante a 

definição de arranjos institucionais que garantam um fluxo de caixa estável para as 

infraestruturas, uma vez que este é essencial na determinação do risco financeiro dos 

empreendimentos (VASQUEZ et al., 2018). Allain (2019) reforça a visão citada no 

parágrafo anterior ressaltando que alguns obstáculos para a captação de recursos são 

de ordem regulatória, outros dizem respeito a dificuldades do uso de estruturas de 

garantias, fianças e derivativos financeiros.  

Conforme demonstrado, quando analisamos a necessidade de 

financiamento, o nível de caixa dos setores de regulados tendem impactados por essa 

variável em função do volume de financiamento muito relacionado a necessidade de 

investimento, mas também por apresentarem condições financiamento melhores que 

para outros setores não regulados por exemplo, conforme mencionado por Allain et al. 

(2019). Companhias podem optar por carregar menos caixa, uma vez que existem 

condições de captação de dinheiro de forma mais barata que as demais. 

 

Formação de preço e manutenção do nível de serviço 

 

Vale relembrar aqui, conforme descrito por Motta (2003), que se pode dividir 

os setores regulados em dois grandes grupos. Primeiro, é aquele em que há liberdade 

para a formação de preço, são setores que mesmo com a regulação governamental, 

existe a possibilidade de mais de uma companhia atuarem no mesmo mercado, como 

aviação civil e telefonia. Há outros segmentos nos quais não há livre concorrência, as 

empresas atuam basicamente em um regime de monopólio e por isso tem seu regime 

de reajuste tarifário definido por regras das respectivas agências. 

Nos setores em que há liberdade de formação de preço, pode-se observar 

fato ocorrido no setor de aviação civil, como demonstrado por Bielschowsky e 

Custódio (2011), que a melhora das condições macroeconômicas permitiu a entrada 

de novas empresas no setor a partir de 2000, o que ampliou consideravelmente a 

concorrência setorial. Neste mesmo setor ainda por Bielschowsky e Custódio (2011), 

de um lado, a redução das barreiras estimulou a entrada de novas empresas de 

transporte aéreo de baixo custo, que utilizam uma estrutura de custo enxuta para 

praticar tarifas inferiores, ampliando sua participação no mercado (modificando a 

estrutura dos mercados). De outro lado, há as empresas tradicionais estabelecidas no 
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mercado responderam com uma estratégia de diferenciação de produtos (qualidade, 

conforto, serviço de bordo, entre outros) e da formação de alianças estratégicas com 

outras empresas para ampliar os destinos.  

Ainda referente ao setor de aviação civil, vê-se em Santos et al. (2010) que 

a quase-desregulamentação de 2001 levou a uma total liberdade de precificação das 

companhias aéreas, mas também assegurou à autoridade a habilidade de monitorar 

as práticas em um subconjunto de ligações do sistema. Segundo Bielschowsky e 

Custódio (2011), a partir de 2003 foi retomada a regulação do mercado, buscando-se 

evitar excesso de capacidade. O governo passou a incentivar a formação de empresas 

líderes fortes, favorecendo a concentração do mercado. 

Assim como na aviação civil, o setor de telecomunicação também apresenta 

característica semelhante no que se diz respeito a formação de preço em alguns 

segmentos. Como descrito por Fernandes et al. (2018), fatores estruturais, definem o 

ambiente competitivo no qual a indústria se encontra, esses são caracterizados pelo 

padrão de concorrência dominante na indústria. As empresas possuem capacidade 

limitada de intervenção nesses fatores que abrangem não somente demanda e oferta, 

mas também as influências de instituições extra mercado, públicas ou não, que 

definem o regime de incentivos e a regulação da concorrência. 

Nos segmentos descritos anteriormente, além do elevado nível de 

investimento que a empresa tem que lidar, outro fator que de fator influenciará a 

gestão de caixa são suas respectivas performances nos mercados onde estão 

inseridos. Além disso, pode ser verificado uma instabilidade em relação a regulação 

dos setores. Conforme descrito anteriormente, quanto maior o nível de competição, 

menor a necessidade de regulação. Fazendo assim com que o comportamento 

esperado para o nível de caixa das empresas desse setor tenda a se assemelhar mais 

as companhias não reguladas do que as companhias reguladas com características 

de monopólio, com um diferencial que é a necessidade de investimento.  

Diferentemente dos setores onde é possível encontrar sistema de 

concorrência de preços, uma peculiaridade do setor de infraestrutura é o fato dele 

apresentar características de monopólio natural, que é caracterizado por economias 

de escala e de escopo com baixo custo marginal. É também marcado por elevados 

investimentos, por vezes irrecuperáveis (sunk costs), para disponibilizar os ativos. 

Sendo assim, na teoria e na prática, fica impossibilitada a concorrência em subsetores 

de infraestrutura como água e esgoto, resultando em uma consistente barreira de 
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mercado. Dessa forma, o papel central do Estado se manifesta na regulação e no 

provimento de parte dos serviços, além de atuar em investimentos (SANTOS et al., 

2020).  

Segundo Ramalho (2009), para os setores monopolistas o nível inicial de 

tarifação será definido em licitação, mecanismo pelo qual se criam incentivos para que 

a proposta vencedora seja aquela de menor tarifa a contraprestação pública para a 

qualidade e quantidade licitada. Os níveis tarifários acertados nas licitações terão, 

entretanto, de ser revistos periodicamente, visando o equilíbrio econômico-financeiro 

dos serviços diante de mudanças de cenário econômico e tecnológico. A importância 

relativa dos custos fixos faz com que o conjunto de vetores de produção relevante 

recaia sobre a faixa em que o custo médio é declinante. Economias de escala dessa 

natureza, quando consideradas em um contexto de monoprodução, identificam, um 

monopólio natural (OLIVEIRA e TUROLLA, 2013). 

Para Holanda e Coelho (2020) as agências reguladoras brasileiras e as 

firmas, em muitos casos, estabelecem barreiras à entrada de novos concorrentes e 

regras explícitas para a fixação de tarifas referentes aos serviços regulados, de modo 

a afiançar remuneração satisfatória baseada nos investimentos realizados. Dessa 

forma, há de se proceder a reajustes anuais para acompanhar as variações dos custos 

afetados pelos riscos analisados. Esses reajustes devem evitar o simples repasse de 

custo e incluir incentivos que estimulem a eficiência produtiva e a transferência de 

parte desses ganhos de eficiência para a redução das tarifas. Ou seja, caso exista a 

necessidade de realização de algum investimento que não esteja em contrato, deve 

ser realizada a revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que em linhas 

gerais ocorre de cinco em cinco anos, segundo Ramalho (2009).  

Usualmente, as concessões têm que antecipar os investimentos para depois 

terem o reequilíbrio, vê-se assim, um incentivo a saída de caixa através de 

investimentos. Segundo Proença et al. (2009), os reguladores devem recompensar 

aqueles agentes regulados que, consistentemente, atingem bom nível de 

cumprimento, por meio de incentivos positivos, incluindo menor nível de inspeção e 

relatos menos onerosos, quando o risco justificar tais medidas.  

Para Oliveira e Turolla (2013) dada a estrutura de monopólio natural, a maior 

eficiência produtiva pode ser conseguida através da operação de um produtor único. 

Entretanto, as distorções alocativas resultantes do poder de monopólio precisam ser 

controladas através de algum mecanismo. Eliminando-se pelo critério de eficiência 
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produtiva a possibilidade de competição direta, a obtenção de eficiência alocativa 

requer o emprego de competição pelo direito à franquia para servir um determinado 

mercado, ou ainda um mecanismo de regulação. Na prática é possível combinar as 

duas alternativas, com a realização de leilões pela franquia e o estabelecimento de 

mecanismos de regulação. 

No setor de saneamento básico por exemplo, para Santos et al. (2020) a 

discussão a respeito das formas de financiar os serviços é o grande desafio colocado 

ao setor de saneamento, no passado, no momento e no futuro próximo. O modelo 

atual concebe à tarifa o papel de garantir a manutenção, a operação e todos os custos 

dos serviços, dos sistemas e outros custos operacionais, como os de financiamento. 

O fluxo de caixa nesta parte em específico tem um movimento bem característico, 

volume considerável de investimento no início, período de construção da usina fonte 

de geração e em segunda alta geração de caixa operacional. 

 Quando se olha o setor de energia elétrica, mais especificamente as 

empresas de geração de energia, pode-se dizer que são negócios com fonte de venda 

garantida, são poucos os empreendimentos que são desenvolvidos para entregar 

energia no mercado livre. Os empreendimentos deste setor seguem lei nº10.848, de 

março de 2004, e o decreto nº 5.163, de julho de 2004, que regulamentam a 

comercialização de energia elétrica e o processo de outorga de concessões e de 

autorizações de geração de energia elétrica, já saem do leilão com um fornecimento 

de energia contratado. Mesmo assim, existem riscos como demonstrado por Sauer 

(2015) um dos fatores que dificultaram a expansão da capacidade de geração e de 

transmissão em patamares requeridos para manter a confiabilidade foi a insegurança 

da garantia de remuneração, pois o anúncio de novos projetos de geração fazia os 

preços previstos no mercado competitivo do então novo modelo baixarem, tornando 

os projetos inviáveis 

Nesses segmentos, o risco de demanda ou mercado é assumido pelo 

investidor, e a capacidade de formação de preço é dada no momento da contratação 

da concessão. Um ponto importante que limitava a entrada de investidores no setor 

de concessões de infraestrutura era justamente a incerteza referente ao mercado, 

como descrito por Ramalho (2009).   

Um setor regulado com características peculiares é o de petróleo e gás, 

como descrito por de Campos e Camacho (2014), uma vez que o setor abrange uma 

extensa cadeia produtiva, há a necessidade de elevado nível de investimento, mas é 
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possível encontrar segmentos em que a dinâmica de preços seja similar a 

concorrência, e outros, com é o caso do fornecimento de gás, em que o preço funciona 

como um sistema de monopólio natural. 

No setor de concessão de rodovias, o movimento de formação de preço é 

muito similar ao que temos no segmento de geração de energia, segundo Caldeira 

(2017) nos contratos de concessão que são um dos principais instrumentos de 

regulação do setor, o ganhador do leilão da concessão rodoviária tem o direto de 

explorar a rodovia, cobrando em suas praças de pedágio a tarifa vencedora no leilão. 

Quando referente ao nível de serviço medido pela regulação, ainda segundo Caldeira 

(2017). Apesar de se referir especificamente aos casos de serviço de transporte, é 

possível transferir este conceito em sua forma original para a regulação das 

concessões rodoviárias, assim, tem-se que: medir o desempenho da regulação das 

concessões rodoviárias e considerar quanto é atingido é um dos principais objetivos 

da regulação no conjunto das diretrizes definidas por ela. De forma mais específica, é 

possível listar três objetivos para criação de uma sistemática para avaliação de 

desempenho. São eles: monitoramento de variáveis para antecipação de ações 

preventivas, resolução de problemas a partir da eliminação das causas de insatisfação, 

e dissolução de um sistema caso se identifique sua obsolescência. 

Um ponto encontrado na amostra analisada foi o fato da maioria dos 

contratos de concessão estarem atrelados a nível de investimento mínimo a ser 

realizado, trazendo necessidade básica de manutenção para o nível de serviço e 

expansão dos negócios. Como por exemplo o que ocorre no setor de saneamento 

básico segundo Santos et al. (2020) é que como consequência do longo prazo para 

maturação dos investimentos, a ampliação dos sistemas para suprir mudanças na 

demanda original e a substituição de ativos (equipamentos, máquinas e instalações) 

por conta do desgaste também demandam recursos significativos. No modelo vigente 

de regulação, de forma geral, a tarifa deve cobrir essa substituição e sua operação e 

manutenção. Ainda, segundo Santos et al. (2020), para alguns setores analisados o 

investimento novo e a eficiência operacional verificada de tempos em tempos também 

são base para a atualização da tarifa que virá a ser cobrada do consumidor. 

 Assim é esperado que a atuação das agências reguladoras também pode 

contribuir para redução de incertezas, já que há garantias de remuneração baseada 

em níveis negociados e aceitáveis com receitas previamente estabelecidas por 

contratos e acordos, evitando sua variabilidade, inclusive no longo prazo, pela 



24 

 

suavização dos fluxos, independente de oscilações extremas na atividade econômica, 

esperando-se a mitigação do risco idiossincrático destas firmas (HOLANDA E 

COELHO, 2020). Desse modo, pode se dizer que quanto maior for a eficiência da 

agencia reguladora em reduzir a incerteza, maior deve ser a previsibilidade dos 

negócios. Por consequência como visto no início da revisão de literatura referente as 

teorias que são base para muitos estudos sobre caixa, menor deve ser o nível de caixa 

dessas companhias. 

Conforme foi apresentado até aqui é possível identificar dois grupos distintos 

entre os setores regulados, aqueles com caraterísticas predominantemente de 

monopólio que são eles: energia elétrica, saneamento básico, rodovias e petróleo e 

gás. Já os setores de telecomunicações e aviação civil, são setores que tem dinâmicas 

mais próximas a concorrência de mercado. Em função dessa dinâmica diferente, no 

estudo que segue é esperado que existam comportamentos de nível de caixa para os 

dois grupos regulados em relação as companhias não reguladas. A tabela que segue, 

visa demonstrar as características de cada setor. 

 

Tabela 1 – Exigências diretas e indiretas de caixa 
Setores regulados Exigências diretas Exigências indiretas 

Regime predominante monopólio: 
    Energia elétrica 
    Petróleo e gás natural 
    Rodovias e Ferrovias 
    Saneamento básico 

Manutenção do nível de 
serviço 

Expansão do atendimento 
 

Custo financiamento 
Mecanismos de 

reequilíbrio econômico-
financeiro 

Regime predominante concorrencial: 
    Telecomunicações  
    Transporte aéreo regular  

Nível de investimentos 
Manutenção do nível de 

serviço 

Custo financiamento 
Mercado concorrencial 

 

 

Considerando as informações apresentadas, propõe-se então uma análise 

mais detalhada da gestão de caixa de empresas brasileiras observando-se o 

comportamento de diferentes grupos de companhias reguladas. Aparente percepção 

de que existe pela revisão de literatura demonstrada é que quanto maior o nível de 

regulação, transparência e estabilidade dos setores, menor deve ser o saldo de caixa 

carregado pelas companhias.  
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3  METODOLOGIA 

3.1 Definição dos setores regulados 
 

Conforme já descrito anteriormente, o nível de governança é um dos fatores 

relevantes para o nível do saldo de caixa mantido pelas empresas, conforme 

demonstrado por de Estrin e Prevezer (2011) e por Kalcheva e Lins (2007).  

Segundo Pacheco (2006), a regulação visa equilibrar as perspectivas dos 

investidores, do governo e dos usuários nas áreas de infraestrutura, que muitas vezes 

constituem monopólios naturais diante da longa maturação dos altos investimentos 

requeridos, dos requisitos tecnológicos e da decorrente necessidade de assegurar 

regras estáveis para atrair investidores privados. Ainda segundo Pacheco (2006), a 

regulação visa promover também a universalização do acesso aos serviços e a 

competição em áreas de monopólios naturais, corrigindo falhas de mercado. 

Atividades reguladas, segundo Silva et al. (2015), envolvem setores cuja 

atividade econômica venha a ter influência no exercício do poder de polícia ou na 

concessão de serviço público por parte do estado. Existem três tipos comuns de 

regulação: (1) controle à entrada e saída (barreiras); (2) definição tarifária e; (3) 

desverticalização. Ainda por Silva et al. (2015), o principal objetivo da regulação é 

gerenciar e tornar compatíveis os princípios constitucionais econômicos nos setores 

regulados. 

Segundo dos Santos et al. (2012), no Brasil, a razão para que os serviços de 

água, energia elétrica e comunicações se constituam monopólio natural deve-se à 

presença de grandes economias de escala e de escopo. Esses serviços requerem um 

alto investimento de capital para a sua operacionalização. A regulação econômica 

surge para maximizar estas economias de modo que não haja falta dos serviços aos 

consumidores e que os valores também não sejam abusivos em relação a outros 

serviços praticados. 

Ainda segundo dos Santos et al. (2012), no Brasil existem 10 agências 

reguladoras federais:   

• ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) instituída em 1997. 

• ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) instituída em 1996.  

• ANP (Agência Nacional do Petróleo) instituída em 1998.  

• ANVISA (Agência nacional de Vigilância Sanitária) instituída em 1999.  
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• ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) instituída em 2000. 

• ANA (Agência Nacional das Águas) instituída em 2000.  

• ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) instituída em 

2001. 

• ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) instituída em 2001. 

• ANCINE (Agência Nacional do Cinema) instituída em 2001.  

• ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) instituída em 2006. 

 

Vale lembrar que alguns setores possuem diferentes órgãos reguladores. 

Como por exemplo as concessões de transportes terrestres. Para essas concessões, 

o órgão regulador está vinculado ao poder concedente da concessão, ou seja, se uma 

rodovia que é pertencente ao estado for licitada como forma de concessão à iniciativa 

privada, o órgão regulador é a agência reguladora estadual, no caso do estado de São 

Paulo, por exemplo é a ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) e 

não o órgão federal ANTT. Na amostra os setores que apresentaram diferentes órgãos 

reguladores foram: concessões rodoviárias, saneamento básico e extração e 

distribuição de petróleo e gás.  

 

3.2 Determinantes para manutenção do saldo de caixa 
 

Variáveis independentes setores regulados 

Primeiramente, como o objetivo do estudo é avaliar quais são os impactos no 

saldo de caixa das companhias dos setores regulados, foram separados os 

segmentos da amostra que correspondem aos setores regulados divididos em dois 

grandes grupos: uma variável dummy para setores regulados com características 

predominantemente monopolista, composta pelos setores de energia elétrica, 

saneamento básico, petróleo e rodovias; outra dummy para setores regulados com 

características de concorrência, composto por aviação civil e telecomunicações, de 

modo que se pudesse verificar os comportamentos das diferentes variáveis de 

controle para cada um dos setores. 

 

Variável dependente 

Saldo de caixa e equivalente de caixa  



27 

 

A variável objeto deste estudo é o saldo de caixa. Segundo definição do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº03 (CPC 03) de 2010, que trata das 

demonstrações de fluxo de caixa, define-se que caixa compreende numerário em 

espécie e depósitos bancários disponíveis e equivalentes de caixa são aplicações 

financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em 

montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de 

mudança de valor.  

Esta definição é seguida pelos setores regulados que apresentam algum 

manual de contabilidade, como é o caso do setor elétrico, setor de transporte 

ferroviário e algumas agências reguladoras de saneamento básico. No manual de 

contabilidade do setor elétrico, por exemplo, os equivalentes de caixa devem ter prazo 

de vencimento de três meses ou menos, da data de aquisição. 

Desta forma, para a análise foi considerada a variável dependente caixa e 

equivalentes de caixa divido pelo ativo total, assim com realizado por Opler (1999), 

Ozkan e Ozkan (2004), Ferreira e Vilela (2004) e Al-Najjar (2013). Neste estudo, a 

relação de caixa foi transformada tomando seu natural logaritmo em função em função 

dos dados da amostra terem apresentado uma distribuição assimétrica a esquerda, 

assim como em Kim et al. (2011). 

 

Variáveis de controle 

 

Tamanho da empresa 

Segundo a teoria do trade-off, grandes empresas são estáveis, mais lucrativas 

e diversificadas. Essas empresas possuem fluxos de caixa mais constantes e menor 

probabilidade de falência. Na mesma linha, Al-Najjar (2013) argumenta que pequenas 

empresas retêm mais dinheiro do que as grandes, devido aos altos custos dos fundos 

externos, maiores empresas são consideradas mais diversificadas do que suas 

contrapartes pequenas e, por sua vez, menos propensas a custos relacionados à 

falência. Portanto, essas empresas detêm mais dinheiro para evitar essa situação de 

angústia (Ozkan e Ozkan, 2004). Isso se reflete também no estudo de Bates et al. 

(2009), que concluiu que o aumento dos índices de caixa não é impulsionado pelas 

maiores empresas. Já para Opler et al. (1999), empresas maiores tiveram mais 

sucesso e, portanto, devem deter mais dinheiro em caixa. Seguindo Opler et al. 
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(1999), Ozkan e Ozkan (2004), Bates et at. (2009), Kim et al. (2011), Al-Najjar (2013) 

e Arata  et al.  (2015),  foi utilizado o logaritmo natural referente ao ativo total. 

 

Alavancagem / Endividamento 

Para Shabbir et al. (2016), as empresas que operam em grandes mercados 

competitivos detêm maiores reservas de caixa, assim como as empresas com grande 

acesso ao aumento do mercado de capitais, assim como para Al-Najjar (2013). 

Entretanto, segundo Bates et al. (2009), se a dívida é suficiente em relação à 

necessidade de caixa da empresa, esta usará dinheiro para reduzir a alavancagem, 

resultando em uma relação negativa entre caixa e alavancagem. Da mesma forma 

que utilizado por Ozkan e Ozkan (2004), Bates (2009), Kim et al. (2011), Al-Najjar 

(2013), Arata et al. (2015), Shabbir et al. (2016) e Jebran et al. (2019) foi utilizado 

endividamento total divido pelo ativo total. 

 

Oportunidade de crescimento 

Segundo Jebran et al. (2019), a maioria dos estudos afirma que as empresas 

com maiores oportunidades de crescimento têm um maior nível de caixa, porque elas 

são mais propensas a manter mais reservas de caixa para aproveitar as oportunidades 

de aquisição, assim como para Ozkan e Ozkan (2004). Entretanto, nos estudos 

realizados por Bates et al. (2009) os resultados indicam que há uma relação negativa 

entre o excesso de caixa e o futuro crescimento da liquidez e, em linhas gerais, a 

evidência pareceu ser inconsistente com a noção de que o aumento da liquidez ao 

longo do tempo pode ser sistematicamente atribuído a problemas de agência. 

Seguindo Ozkan e Ozkan (2004), Ferreira e Vilela (2004), Bates et al. (2009), Bigelli, 

e Sánchez-Vidal (2012), Arata et al. (2015) e Shabbir et al. (2016), foi utilizado como 

proxy para crescimento o valor do ativo total menos o valor do capital social, mais o 

valor de mercado da companhia, dividido pelo ativo total. 

 

Pagamento de dividendos 

Para Al-Najjar (2013), as empresas que distribuem dividendos para seus 

acionistas são mais capazes de levantar fundos a custos mais baixos quando 

necessário, reduzindo seus dividendos pagos, tese reforçada por Ozkan e Ozkan 

(2004) pela qual argumentam que custos para levantar endividamento podem ser 

evitados pelas empresas que enfrentam situação de baixos recursos de financiamento 
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interno emitindo capital ou mesmo reduzindo o pagamento de dividendos. Nos 

estudos realizados por Bates et al. (2009), foi possível observar também um maior 

nível de caixa nas empresas que não tinham por prática o pagamento de dividendos 

regulares. Na amostra foram identificadas empresas que apresentaram prejuízos em 

alguns períodos, esse fato impossibilita utilizamos dummy para pagamento de 

dividendos uma vez que a dummy seria distorcida na elaboração do cenário em 

análise cross sectional. Outro ponto que vale destacar é que como no Brasil na lei nº 

6.404/76, conhecida como a Lei das SA’s, há um valor mínimo de dividendo a ser 

pago pelas empresas que apresentam resultados positivos, foi utilizado dividendos 

pagos sobre o ativo total, como em Ozkan e Ozkan (2004).  

 

Capital de Giro (net working capital) 

Nos estudos realizados por Shabbir et al. (2016), a métrica do capital de giro 

líquido de caixa como uma proxy para substitutos de ativos líquidos como esses ativos 

podem ser vistos como substitutos de caixa uma vez que podem ser facilmente 

convertidos em caixa, assim como nos resultados apresentados por Ferreira e Vilela 

(2004) e  Ozkan e Ozkan (2004). Neste último, a liquidez apresentou um impacto 

negativo no saldo de caixa retido pelas companhias, o que pode indicar que as 

companhias devem usar ativos com liquidez, mas que não são caixa como substitutos 

de caixa. Seguindo Ozkan e Ozkan (2004), Ferreira e Vilela (2004), Kim et al. (2011), 

Al- Najjar (2013), Arata et al. (2015), Shabbir et al. (2016) e Jebran et al. (2019), 

liquidez é representada pelo valor do ativo circulante menos o passivo circulante, 

menos caixa equivalente de caixa, dividido pelo ativo total. 

 

Fluxo de caixa 

Segundo Kim et al. (2011), não há um consenso nos estudos empíricos a 

respeito dos resultados da relação entre fluxo de caixa e o saldo de caixa. Conforme 

nos estudos demonstrados por Oplet et al. (1999), quanto maior o fluxo de caixa, maior 

a tendência de a companhia reter caixa. Mas, segundo Kim et al. (2011), um aumento 

dos fluxos de caixa das operações, libera o gerenciamento de caixa fornecendo uma 

fonte que pode ser mais facilmente acessada de financiamento. Seguindo esse 

racional, o resultado deve ser uma relação negativa entre fluxo de caixa e reservas de 

caixa, uma vez que um aumento na primeira reduz a necessidade potencial deste 

último Assim como Opler et al. (1999), Bates (2009), Kim et al. (2011), Arata et al. 
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(2015) e Jebran et al. (2019), o fluxo de caixa foi definido como ganhos depois de 

juros, impostos, antes de depreciação e amortização, menos dividendos, dividido pelo 

ativo total. 

 

Volatilidade 

Para Bigelli e Sánchez-Vidal (2012), o caixa pode ser considerado um 

amortecedor para absorver choques adversos e aumentar a probabilidade de 

sobrevivência durante os períodos de pobreza. O motivo de precaução para liquidez 

também está relacionado a potenciais preocupações sobre ter que cortar dividendos 

ou sofrer perdas potenciais de desinvestimentos forçados de ativos para obter 

dinheiro. Segundo Bates et al. (2009), empresas que experimentam um grande 

aumento na volatilidade do fluxo de caixa, tendem a ter um aumento dos índices de 

caixa. Assim como para Bates et al. (2009), Bigelli e Sánchez-Vidal (2012), Arata et 

al. (2015), Shabbir et al. (2016) e Jebran et al. (2019), para o estudo foi utilizado o 

desvio padrão do saldo de caixa dos últimos 10 anos, de cada empresa divido pelo 

ativo total. 

 

Investimentos (Capital Expenditures) 

De acordo com Bates et al. (2009), uma vez que a necessidade de retenção 

de caixa está inversamente relacionada com a facilidade de obtenção de 

empréstimos, empresas que tem alto nível de gasto com investimentos (capital 

expenditures, capex) é esperado que tenham menores níveis de saldo de caixa. Em 

Kim et al. (2011) capex pode melhorar ou criar novos ativos para uma empresa e, uma 

vez que esses ativos podem tornar-se colaterais se necessário, também aumentam a 

capacidade de endividamento e reduzem a necessidade de reter dinheiro.  Para Opler 

er al. (1999), empresas com mais excesso de caixa têm maiores gastos de capital e 

gastam mais sobre aquisições, mesmo quando elas têm poucas oportunidades de 

investimento. Como em Opler et al. (1999), Bates (2009), Kim et al. (2011) e Arata et 

al. (2015), utilizamos o valor de investimento do ano dividido pelo ativo total. 

 

Grau de internacionalização  

Segundo Arata et al. (2015), as empresas internacionalizadas possuem mais 

oportunidades de investimento e enfrentam mais adversidades em seus negócios. O 

grau de internacionalização é um determinante de caixa, em que o nível de caixa 
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aumenta de forma quadrática à medida que o grau de internacionalização da empresa 

aumenta. Assim como para Arata et al. (2015), foi utilizado o valor de receitas 

realizadas com operações fora do país, dividido pelo ativo total. Vale lembrar que no 

Brasil as companhias não são requisitadas a reportar o percentual de receitas de 

vendas externas, como já mencionado por Arata et al. (2015). 

 
Tabela 2 – Variáveis 

Variável Trade-Off 
Financial 
Hierarchy  

Definição Referências 

Saldo de caixa - 
variável 
dependente  
(Cash) 

    
Ln (Caixa e equivalente 
de caixa dividido pelo 
ativo total) 

Kim et al. (2011) 

Setores regulados 
monopolista 
(reg_m) 

    

Variável dummy, igual a 
1 para setor de energia 
elétrica, saneamento, 
rodovias e petróleo. 

Ramalho (2009), dos 
Santos et al. (2012), 
Silva et al. (2015)  

 Setores regulados 
concorrência 
(reg_c) 

    
Variável dummy, igual a 
1 para setor de aviação 
civil e telecomunicações 

Ramalho (2009), dos 
Santos et al. (2012), 
Silva et al. (2015)) 

Tamanho 
(size) Negativo Positivo Ln (ativo total) 

Opler et al. (1999)  
Ozkan e Ozkan (2004), 
Bates et at (2009), Kim et 
al. (2011),  Al-Najjar 
(2013), Arata et al.  
(2015) 

Endividamento 
 (lev)   Negativo Endividamento total 

dividido pelo ativo total 

Bates (2009), Kim et al. 
(2011), Al-Najjar (2013), 
Arata et al. (2015), 
Shabbir et al. (2016), 
Jebran et al. (2019) 

Oportunidade de 
crescimento  
(grth) 

Positivo Positivo 

Valor do ativo total 
menos o valor do capital 
social, mais o valor de 
mercado, dividido pelo 
ativo total 

Ozkan e Ozkan (2004), 
Ferreira e Vilela (2004), 
Bates et al. (2009), 
Bigelli, e Sánchez-Vidal 
(2012), Arata et al. 
(2015), Shabbir et al. 
(2016)  

Dividendos 
(divd) Negativo   Dividendos pagos sobre 

o ativo total  Ozkan e Ozkan (2004)  
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Capital de giro  
(nwcap) Negativo   

Total do ativo circulante 
menos total do passivo 
circulante dividido pelo 
ativo total 

Ozkan e Ozkan (2004), 
Ferreira e Vilela (2004), 
Kim et al. (2011), Al- 
Najjar (2013), Arata et al. 
(2015), Shabbir et al. 
(2016), Jebran et al. 
(2019) 

Fluxo de caixa 
(op_flow) Negativo Positivo 

Ganhos depois de juros, 
impostos, antes de 
depreciação e 
amortização, menos 
dividendos, dividido pelo 
ativo total. 

Opler et al. (1999), Bates 
(2009), Kim et al. (2011), 
Arata et al. (2015), 
Jebran et al. (2019)  

Volatilidade do 
fluxo de caixa 
(vfc) 

Positivo   Desvio padrão do fluxo 
de caixa com 10 anos da 
última observação. 

Bates et al. (2009), 
Bigelli, e Sánchez-Vidal 
(2012), Arata et al. 
(2015), Jebran et al. 
(2019)       

Capital 
expenditure 
(cpxa) 

Negativo Positivo 
Valor despendidos com 
investimentos, dividido 
pelo ativo total. 

Opler et al. (1999), Bates 
(2009), Kim et al. (2011), 
Arata et al. (2015) 

Grau de 
internacionalização 
(doi) 

    Receitas estrangeiras 
dividida pelo ativo total Arata et al.  (2015) 

 Nota: Dados do autor. 

 
3.3 Dados da amostra 

 

O processo de análise e estudos do trabalho foram realizados com base na 

metodologia mista quantitativa. Uma vez que para apresentação dos resultados foram 

analisados tantos dados de indicadores financeiros, através de uma análise em painel, 

quanto informações referentes a regulação de alguns setores definidos como ‘setores 

regulados detalhados mais à frente. 

Para análise foram utilizados dados de 262 empresas brasileiras de 2015 até 

2019, coletados através das bases de dados do Economática e Refinitiv, assim como 

do website de relação de investidores das companhias, desconsideradas empresas 

financeiras e bancos. O período escolhido foi para evitar impactos da MP 579, editada 

no final do ano de 2012, convertida em lei nº 12.783. Segundo Sauer (2015), a MP 

tentou corrigir a trajetória de explosão tarifária do setor ao tentar reduzir tarifas sem 

redução dos custos estruturais, fato que causou muita volatilidade de caixa no setor 

elétrico como um todo, um dos principais grupos da amostra. 
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 As informações são todas de acesso público, tendo em vista que só devem 

ser divulgadas pelas companhias à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), órgão 

regulador do mercado de capitais no Brasil. Assim como para Ozkan e Ozkan (2004), 

companhias do setor financeiro foram excluídas da amostra.  

Dentro da amostra foi possível identificar os seguintes setores regulados e a 

respectiva distribuição conforme demonstrado na tabela 3: 

 
Tabela 3 – Número de empresas por setor regulado 

Setores  #Empresas 

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica  35 

Petróleo e gás natural  6 

Telecomunicações  5 

Atividades transporte terrestre  5 

Água, esgoto e outros sistemas  3 

Transporte aéreo regular  2 
Nota: Fonte Economática. 

 

Na tabela 4 são demonstrados os dados de estatística descritiva referentes a 

média, desvio padrão valores máximos e mínimos de três grupos: (i) referente a todos 

os dados da amostra (coluna Amostra); (ii) referente as companhias reguladas que 

tem regimes predominantemente de monopólio (coluna reg_M)  e (iii) companhias 

reguladas com regimes que mais se assemelham a concorrência de mercado (coluna 

reg_C). Pode-se observar que no saldo médio de caixa mantido pelas empresas da 

amostra em relação ao ativo total (Cash) é de 7,3%, com desvio padrão de 9,1% o 

que demonstra uma dispersão dos dados enviesados mais para a direita, reforçando 

a necessidade do uso do erro padrão robusto para o modelo. Alem disso, sobre a 

variável Cash vale destacar os valores apresentados pelos setores regulados quando 

comparados a amostra total. Sendo que os valores médios da coluna reg_M 

apresentaram ser menores que a média total da amostra, enquanto os valores da 

coluna reg_C apresentaram um valor médio para a variável Cash maior que o valor 

médio da amostra. Fato corrobora com o que foi demonstrado na revisão de literatura, 

uma vez que empresas em regime de monopólio tendem a ter maior previsibilidade e 

estabilidade em suas respectivas áreas de atuação quando comparado com as 

demais companhias. 

Em seguida, vale destacar que na maior parte das informações analisadas as 

tanto as companhias da coluna reg_M como da reg_C apresentaram comportamentos 
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similares em relação à média da amostra. Isso pode ser verificado para as variáveis:  

size, lev, op_flow, cpxa, vfc e doi. Cabendo destacar alguns pontos em relação a essas 

variáveis como por exemplo em relação à média do tamanho das empresas (size) 

pode-se observar que as empresa reguladas em geral apresentam valores médios 

maiores que a média da amostra, como observado por exemplo nos valores 

apresentados na coluna de máximos, em que pode ser observado que o maior valor 

da amostra é de uma companhia regulada. O valor médio da alavancagem das 

companhias (lev) é de 44%, sendo acima dos valores verificados pelas companhias 

reguladas, apresentando um grande nível de dispersão, muito em função do valor 

máximo encontrado na amostra. Para a variável geração de caixa operacional 

(op_flow) observamos que em média as empresas apresentaram um valor negativo 

em relação ao ativo total, diferente do apresentado pelas companhias reguladas. Os 

gastos com investimento (cpxa) se apresentaram maior em média para ambos os 

setores regulados em comparação à média da amostra, reforçando aqui um ponto 

importante da regulação sobre a necessidade de manutenção e expansão dos 

serviços. 

Analisando os resultados da variável da volatilidade do fluxo de caixa (vfc) 

verifica-se uma variação considerável do desvio padrão da amostra, uma hipótese de 

explicação é que, algumas empresas podem ter sofrido alterações, como fusões, 

aquisições ou entrado em processo de recuperação judicial durante o período, 

afetando assim os dados amostrais. Por fim, para a variável de internacionalização 

das empresas (doi), apresentou um valor médio maior para amostra como um todo 

em comparação aos outros dois grupos. Resultado já esperado uma vez que a maior 

parte das receitas das companhias reguladas é originada dentro do país. 

As variáveis de capital de giro (nwcap), crescimento (grth) e dividendos (divd) 

apresentaram comportamento invertido para as companhias reguladas em relação a média 

da amostra. Para a variável de capital de giro (nwcap) foi verificado um valor médio mais 

negativo em ralação a amostra para companhias da coluna reg_C, e um valor médio menos 

negativo em relação a amostra para as companhias reguladas com regime de monopólio. Fato 

similar aconteceu com o pagamento de dividendos (divd), mostrando que as companhias da 

coluna reg_M pagam mais dividendos em relação a amostra. Ambos os itens ajudam a 

entender um pouco mais comportamento do saldo de caixa das empresas desses 

setores, ambos reforçando a necessidade a maior necessidade de caixa das 

companhias reguladas em regime de concorrência.
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Tabela 4 – Estatística descritiva 
     Média        Des. P.        Min        Max   

Variável Amostra reg_M reg_C   Amostra reg_M reg_C   Amostra reg_M reg_C   Amostra reg_M reg_C 

Cash 0,073 0,063 0,149   0,091 0,071 0,214   0,000 0,000 0,029   0,953 0,473 0,953 

Size 14,793 16,043 16,249   1,952 1,400 2,621   7,787 10,911 8,563   20,646 20,646 18,500 

Lev 0,441 0,338 0,285   1,866 0,167 0,275   0,000 0,000 0,000   41,201 0,768 0,897 

Newcap -0,079 -0,034 -0,126   0,581 0,200 0,229   -6,467 -1,250 -0,743   0,927 0,626 0,420 

Grth 1,005 1,231 -0,826   3,426 1,168 6,690   -73,243 -10,896 -30,364   6,716 6,118 1,921 

op_flow -0,008 0,026 0,096   0,316 0,140 0,211   -8,256 -1,438 -0,403   2,221 0,321 0,776 

Divd -0,019 -0,028 -0,012   0,035 0,046 0,015   -0,381 -0,381 -0,057   0,000 0,000 0,000 

Cpxa -0,040 -0,058 -0,072   0,047 0,048 0,043   -0,704 -0,394 -0,157   0,000 0,000 0,000 

Vfc 0,080 0,044 0,062   0,263 0,037 0,070   0,000 0,000 0,015   5,104 0,227 0,304 

Doi 0,075 0,015 0,022   0,190 0,083 0,052   0,000 0,000 0,000   1,000 0,603 0,149 

Observações 1281 255 31                         

Fonte: Economática, Refinitiv e sites de relações com investidores. Cash é o saldo de caixa disponível para empresa no fim do exercício dividido pelo ativo total. 
A variável size é o logaritmo natural do ativo total. Variável lev é o saldo final da dívida total da companhia ao final do período dividido pelo ativo total. Variável 
nwcap é o total do ativo circulante menos total do passivo circulante dividido pelo ativo total. Variável grth é o valor do ativo total menos o valor do capital social, 
mais o valor de mercado, dividido pelo ativo total. Variável op_flow é ganho depois de juros, impostos, antes de depreciação e amortização, menos dividendos, 
dividido pelo ativo total. Variável divd é o total de dividendos pagos pela companhia ao término do exercício, dividido pelo ativo total. Variável cpxa é valor total 
da saída de caixa das companhias dependidos com investimentos ao final do exercício, dividido pelo ativo total. A variável vfc desvio padrão do fluxo de caixa 
das empresas, divido pelo ativo total; e a variável doi receitas estrangeiras divididas pelo ativo total. Nas colunas são demonstrados os valores de cada indicador 
referente ao total da amostra, os valores referentes somente a companhias reguladas com regimes predominantemente monopolistas (reg_M: energia elétrica, 
saneamento básico, rodovias e petróleo) e empresas reguladas em concorrência de mercado (reg_C: aviação civil e telecomunicações). 
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3.4  Modelo 
 

Para investigar a hipótese, com base nos indicadores demonstrados na tabela 

1, foram realizadas análises de estatística descritiva comparando os resultados dos 

grupos de indicadores, assim como uma regressão para verificar os impactos das 

variáveis independentes na variável a ser analisada. O modelo a seguir foi o utilizado 

para a análise: 

 

Cashit = β0 + β1sizeit + β2levit + β3grthit + β4ldivdit + β5nwcapit + β6op_flowit + 

β7vfcit + β8cpxait + β9doiit + β10reg_mi +β11reg_ci + ai + bt + εit    

 

Onde na equação β0 é o valor do intercepto; β1 até β15 são os coeficientes 

de sensibilidade das variáveis; εit é o componente de erro; i captura o valor das 

companhias de 1 a 262 enquanto t representa os valores no tempo de 2015 à 2019, 

ai e bt foram efeitos não observados pelo modelo. Cash é o saldo de caixa e 

equivalentes de caixa dividido pelo valor do ativo total; size é logaritmo natural do ativo 

total; lev é o saldo de endividamento total dividido pelo valor do ativo total; grth é valor 

do ativo total menos o valor do capital social, mais o valor de mercado da companhia, 

dividido pelo ativo total; divd dividendos pagos sobre o ativo total, nwcap é o saldo do 

capital de giro, ativo circulante menos passivo circulante dividido pelo ativo total; 

op_flow lucro líquido, menos depreciação e amortização, menos dividendos dividido 

pelo ativo total; vfc desvio padrão do fluxo de caixa das empresas, divido pelo ativo 

total; cpxa é o valor gasto pela companhia em investimento dividido pelo valor do ativo 

total; doi receitas estrangeiras dividida pelo ativo total. As variáveis reg_m e reg_c, são as 

variáveis dummy que representam os grupos de setores regulados: energia elétrica, 

saneamento básico, petróleo, rodovias e ferrovias, segmentos predominantemente 

monopólio e telecomunicações e aviação civil, para segmentos predominantes de 

concorrência. 

De modo a testar a hipótese proposta, foram realizados testes considerando 

modelos diferentes de regressão assim como o realizado por Opler (1999), Fereira e 

Vilela (2004) e Hardin et al. (2009).  

  Como o objetivo central do estudo é a verificação do comportamento das 

variáveis dummy que representam os setores regulados, foi utilizado a regressão de 
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mínimos quadrados utilizando as variáveis dummy como representação de cada setor 

assim como o utilizado por Opler, Ferreira e Vilela (2004), Hardin et al. (2009). Modelo 

de efeitos fixos não foi utilizado pois, segundo Torres-Reyna (2007), o modelo de 

efeitos fixos controla para todos os invariantes no tempo diferenças entre os indivíduos, 

então a estimativa coeficientes dos modelos de efeitos fixos não podem ser 

enviesados por causa de características invariantes no tempo omitidas tais como 

cultura, religião, gênero, raça. Ainda segundo Torres-Reyna (2007), um efeito colateral 

dos recursos dos modelos de efeitos fixos é que eles não podem ser usados para 

investigar causas invariáveis no tempo das variáveis dependentes. Tecnicamente, 

características invariantes no tempo dos indivíduos são perfeitamente colineares com 

a pessoa [ou entidade] dummy. Substancialmente, os modelos de efeitos fixos são 

projetados para estudar as causas das mudanças dentro de uma pessoa [ou entidade]. 

Principais características das variáveis que pretendesse analisar no presente estudo. 

Segundo modelo utilizado na análise foi o modelo cross-sectional, 

considerando o valor médio das variáveis de controle do modelo, conceito foi similar 

ao utilizado por Opler (1999), Ferreira e Vilela (2004), Ozkan e Ozkan (2004) e All- 

Najar (2013). 

O terceiro modelo utilizado, foi o de Fama-Macbeth, assim como em Ferreira 

e Vilela (2004) e Opler (1999). O modelo consiste em uma regressão transversal 

estimada a cada ano. O método elimina o problema de correlação serial nos resíduos 

de uma regressão transversal de série temporal. O modelo Fama-MacBeth trata 

eficazmente cada ano como uma seção transversal independente (OPLER, 1999). 

Para verificar questões referente a hetorecedasticidade dos modelos, foi 

realizado o teste de Breusch-Pagan para identificar heterocedasticisadade do modelo 

com em Arata et al. (2015). O valor de p foi verificado menor que 0,01, indicando 

rejeição da hipótese nula de homocedasticidade ao nível de significância de 0,01 e a 

necessidade de correção para erros heterocedásticos, nos modelos de regressão dos 

mínimos quadrados e na amostra cross-sectional. De modo a reduzir esse 

comportamento, assim como em Opler et al. (1999), Kim et al. (2011) foi aplicado o 

erro padrão robusto como em Bates et al. (2009), Kalcheva (2007), Ozkan e Ozkan 

(2004). 

Assim como questões envolvendo heterocedasticidade, foi verificado também 

possíveis problemas com multicolinearidade no modelo, foi realizado do teste 
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Variance Inflator Factor (VIF) como o utilizado por Al-Najjar (2013), Kim et al. (2011). 

Os resultados apresentados ficaram abaixo de 10, demonstrando assim que o modelo 

não apresenta forte multicolinearidade, resultados são apresentados na tabela 6 do 

anexo desse estudo. 

Apesar do uso de três modelos distintos para verificar o comportamento dos 

níveis de caixa das companhias regulas, a de se reconhecer as limitações dos 

modelos expostos quando se trata a respeito de problemas relativos a 

endogeneidade, comum em modelos que tratam de finanças corporativas. Segundo 

Barros et al. (2020) o problema de endogeneidade no contexto de finanças 

corporativas decorre normalmente da existência de variáveis omitidas, erros de 

mensuração das variáveis incluídas no modelo e/ou simultaneidade entre variáveis 

dependentes e independentes  
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4 RESULTADOS 

Na tabela 4 os coeficientes, os valores do erro padrão (erro padrão robusto), 

o valor de R² e o número de observações referentes a cada um dos modelos descritos 

na seção anterior.  

 
Tabela 5 – Resultados das regressões 
 OLS  Cross sectional  Fama Macbeth 

 Coef. 
erro 

padrão 
 Coef. erro padrão  Coef. 

erro 
padrão 

size 0,163*** 0,033  0,128** 0,060  0,169*** 0,029 

lev -0,100** 0,049  -0,076 0,048  -0,324* 0,146 

nwcap 0,809*** 0,157  0,357 0,309  0,822*** 0,158 

grth -0,058*** 0,019  0,098* 0,055  -0,102 0,051 

op_flow 0,075 0,273  -0,415 0,952  0,631 0,445 

divd -5,343*** 1,226  -5,909* 3,170  -5,661** 1,711 

cpxa -6,163*** 1,194  -9,221*** 2,947  -6,663*** 1,214 

vfc 0,195 0,369  5,868** 2,339  -0,321 0,562 

doi 1,192*** 0,187  1,016*** 0,337  1,150*** 0,126 

reg_m -0,287** 0,135  -0,245 0,219  -0,352** 0,103 

reg_c 0,730*** 0,221  0,038 0,321  0,549*** 0,090 

Cons. -6,238*** 0,503   -6,033 0,913  -6,177 0,360 

Observ 1281     262     1281   

R² 0,196   0,297   0,242  

Variável dependente Cash é o saldo de caixa disponível para empresa no fim do exercício dividido pelo 
ativo total em logaritmo natural. A variável size é o logaritmo natural do ativo total. Variável lev é o saldo 
final da dívida total da companhia ao final do período dividido pelo ativo total. Variável nwcap é o total 
do ativo circulante menos total do passivo circulante dividido pelo ativo total. Variável grth é o valor do 
ativo total menos o valor do capital social, mais o valor de mercado, dividido pelo ativo total. Variável 
op_flow é ganho depois de juros, impostos, antes de depreciação e amortização, menos dividendos, 
dividido pelo ativo total. Variável divd é o total de dividendos pagos pela companhia ao término do 
exercício, dividido pelo ativo total. Variável cpxa é valor total da saída de caixa das companhias 
dependidos com investimentos ao final do exercício, dividido pelo ativo total. A variável vfc desvio 
padrão do fluxo de caixa das empresas, divido pelo ativo total; e a variável doi receitas estrangeiras 
divididas pelo ativo total. Variáveis reg_m, reg_c, são as dumies para os setores regulados em regime 
predominantemente de monopólio (energia elétrica, saneamento básico, rodovias e petróleo) e 
concorrência de mercado (aviação civil e telecomunicações) respectivamente. Variável _cons é a 
constante da equação. Para intervalo de confiança de p:* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. Para equação 
foi utilizado erro padrão robusto. 
 

 Cabe dizer que para cada um dos modelos apresentados, foram realizados 

testes de sensibilidade com as variáveis de controle e a inserção de cada variável 
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dummy individualmente até que se chegasse nos modelos finais, que são os objetos 

de análises realizadas a seguir. Os resultados das análises de sensibilidade para cada 

um dos modelos são apresentados nas tabelas do anexo deste estudo vale a cautela 

ao analisar os resultados em função da questão de endogeneidade do modelo já 

mencionada anteriormente. 

 Os resultados obtidos através da variável que representa o tamanho das 

empresas (size), apresentaram um comportamento estatisticamente significativo e 

positivo em relação ao saldo de caixa das empresas nos três modelos, indo de 

encontro com o exemplificado na teria de hierarquia financeira (pecking order theory). 

Como em Al-Najjar (2013) pode-se argumentar que as grandes empresas têm menos 

assimetria de informação (comparada às pequenas empresas), e assim seus gestores 

têm melhor flexibilidade nas políticas financeiras e, por sua vez, essas empresas 

reterão mais caixa. Em uma linha semelhante, para Ozkan e Ozkan (2004) se o 

tamanho da empresa é um proxy para assimetria de informação, refletindo os custos 

de financiamento externo, então uma relação negativa com a liquidez deve ser 

esperada. Para Opler et al. (1999) empresas maiores tiveram mais sucesso, portanto, 

devem deter mais caixa.  

A variável que representa a necessidade de liquidez das empresas (nwcap), 

capital de giro, ativo circulante menos passivo circulante menos caixa e equivalentes 

de caixa dividido pelo ativo total, diferentemente do esperado pela teoria, demonstrou 

um comportamento positivo em relação ao saldo de caixa em duas das três 

regressões realizadas, com alto nível de significância estatística. Como descrito por 

Ferreira e Vilela (2004), segundo a teoria trade-off, é esperado que companhias 

utilizem outros ativos líquidos além de dinheiro que possam ser liquidados quando 

houver necessidade, atuando assim como substitutos de caixa.   

Neste estudo, a variável para o pagamento de dividendos sobre o ativo total 

(divd) a qual é um indicador da política de pagamento de dividendos da empresa, 

apresentou o mesmo comportamento para o coeficiente em todas as equações. O 

coeficiente negativo mostra que as firmas que pagam dividendos têm menos dinheiro 

e títulos negociáveis. Os resultados são consistentes com a proposição apresentada 

por Ferreira e Vilela (2004) e Opler et al. (1999): empresas pagadoras de dividendos 

podem levantar fundos a um custo baixo, reduzindo seus pagamentos de dividendos. 
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Se uma empresa não paga dividendos, ela não terá esse “plano de backup” disponível 

em momentos de necessidade, e pode ficar à mercê do mercado de capitais.  

O comportamento da variável de capex (cpxa) mostrou-se significante ano 

nível de 1% em todos os modelos. O impacto negativo das despesas de capital sobre 

os níveis de caixa sugere que as empresas com maiores despesas de capital mantêm 

menos caixa. Esta relação é consistente com o argumento de Bates et al. (2009) de 

que um aumento nas despesas de capital leva à redução da liquidez porque as 

melhorias feitas por meio das despesas de capital muitas vezes podem ser usadas 

para garantir o empréstimo. Para empresas, os gastos de capital que melhoram os 

ativos físicos e propriedades também aumentam a capacidade de endividamento, 

reduzindo o motivo de retenção de caixa.  

 Assim como o capex, a variável que representa o grau de 

internacionalização das empresas (doi) também apresentou elevado grau de 

significância e resultados consistentes nos três modelos calculados. Entretanto, 

quando avaliamos as variáveis de controle alavancagem (lev), crescimento e variação 

do fluxo de caixa (vfc) encontramos níveis de significância diferentes entre os modelos. 

Já a variável de fluxo de caixa operacional (op_flow) não se mostrou ser significativa 

em nenhum dos três modelos calculados. 

 Ao analisar as variáveis representando os setores regulados, o resultado 

esperado dos coeficientes deveria seria negativo em relação ao coeficiente médio 

apresentado pelas demais empresas, demonstrando assim uma manutenção de saldo 

de caixa menor por parte das empresas reguladas em relação as demais empresas, 

fato que foi possível ser verificado para as empresas regulados em regime de 

monopólio (reg_m). Uma das razões dessa relação esperada deve-se principalmente 

à função da regulação das companhias e ao acesso a informação. Segundo Opler et 

al. (1999) a assimetria de informação torna mais difícil levantar fundos externos. 

Pessoas de fora querem ter certeza de que títulos que compram não são 

superfaturados e, consequentemente, descontam-nos adequadamente em função da 

assimetria de informação. Uma vez que os estranhos sabem menos do que a gestão, 

seu desconto pode subestimar os valores mobiliários, dadas as informações da 

administração.  

 Em função do maior nível de informação prestado as agências reguladoras 

e maior nível de informação conforme descrito segundo Pacheco (2006) a regulação 
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visa equilibrar as perspectivas dos investidores, do governo e dos usuários nas áreas 

de infraestrutura, que muitas vezes constituem monopólios naturais diante da longa 

maturação dos altos investimentos requeridos, dos requisitos tecnológicos e da 

decorrente necessidade de assegurar regras estáveis para atrair investidores privados, 

que é o típico caso das distribuidoras de energia elétrica. 

 A criação de uma agencia reguladora independente sinaliza aos 

empreendedores a existência de uma estabilidade de regras e de respeito a contratos 

que poderão ser celebrados hoje e que vão ser honrados no futuro, reconhecidos para 

além do governo ou partido que detém o poder no momento da celebração. Para os 

que consideram fazer investimentos em infraestrutura, a presença de uma agencia 

reguladora neutra e independente representa, por exemplo, a redução do risco de 

contenção artificial do nível das tarifas ou de exigências de qualidade que não estavam 

previamente contratadas, os quais poderiam, de outro modo, surgir ao sabor da 

conjuntura política (SALGADO e MOTTA, 2008). Pontos esses relacionados 

diretamente a exigências diretas de caixa, conforme mencionado na tabela 1 do 

presente estudo. 

 Ainda Segundo Salgado e Motta (2008), decisões menos arriscadas são 

mais rápidas de serem implementadas que as de maior risco. Desta forma, quando a 

redução do risco é visualizada pelos potenciais empreendedores, o custo do 

investimento tende a se reduzir. Isso vale também para os provedores de capital de 

terceiros, como os bancos e fundos de pensão nacionais e internacionais, entendem 

que emprestar recursos para empresas e empreendimentos de risco mais baixo 

poderá levá-los a pedir menos pelo capital emprestado. Assim, tanto do lado do equity 

(investidores diretos), quanto do debt (dívida contraída com capital de terceiros como 

o de bancos) o custo tende a ficar mais baixo diante de um risco menor. Impactando 

diretamente as exigências indiretas de caixa do setor (custo de financiamento) 

conforme demonstrado na tabela 1 deste estudo. 

  Desta forma, pode-se ver que mesmo entre setores regulados, as 

respectivas dinâmicas de funcionamento, seja monopólio natural ou regime de 

concorrência, e principalmente a maturidade e consolidação da regulação, vem a 

pesar nos impactos da gestão de caixa das empresas desses setores.  Como 

mencionado por Salgado e Motta (2005), em setores de infraestrutura, isso é crucial 
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para dar segurança aos investidores. Dados os longos prazos de maturação dos 

investimentos, há sempre um receio de comportamentos oportunistas do estado. 

Por outro lado, a variável dummy para os setores regulados em regime de 

concorrência (reg_c), apresentou um resultado estatisticamente significativo em todos 

os cenários, entretanto, ao contrário do esperado. Empresas demonstraram ter um 

nível de caixa maior em relação as demais empresas, em função de terem de manter 

o nível de investimentos (exigências diretas de caixa) e de participarem de um 

mercado concorrencial (exigências indiretas de caixa) como demonstrado na tabela 1. 

Segundo Ramalho (2009) e Motta (2003), a necessidade da regulação econômica 

diminui à medida que aumenta a concorrência no setor regulado. Na cadeia produtiva 

de certos serviços públicos, há segmentos mais competitivos atuando com típicos 

monopólios naturais, dependendo em cada setor da combinação de condicionantes 

econômicos e tecnológicos, a aviação civil e os serviços aéreos tornam-se regimes 

mais dinâmicos em regime competitivo.  

 Ainda segundo Ramalho (2009), ainda existem diferenças entre os níveis de 

regulação e os setores regulados. Setores como o de energia elétrica por exemplo, é 

um dos mais consolidados, enquanto o de aviação civil ainda necessita de maior 

evolução. Na esfera de construção institucional – institutional building –, os desafios 

são imensos. Mesmo em setores em que as agências se encontram razoavelmente 

consolidadas, o mesmo não se pode dizer, necessariamente, dos seus ministérios 

supervisores. E ainda há agências em que o povoamento e a consolidação correm 

contra o tempo – como no caso da área de aviação civil. Há de se ponderar também 

se os órgãos envolvidos estão adequadamente estruturados, se há coordenação entre 

eles, se existe transparência e accountability. A dimensão de coordenação é vital para 

a mudança de patamar das instituições que moldam o ambiente regulatório nacional. 

Para Peci et al. (2018) é de se esperar, que fatores como independência do Judiciário, 

estabilidade política, confiabilidade das instituições, qualidade dos órgãos de controle, 

cultura de accountability, composição dos cargos de confiança ou estabilidade dos 

servidores públicos são algumas das dimensões que podem influenciar, de forma 

direta ou indireta, a atuação das agências reguladoras, empresas estatais ou bancos 

públicos, impactando positiva ou negativamente a percepção do risco regulatório.  

Segundo Salgado (2005), outro processo que impactou mais especificamente o setor 

de aviação civil, foi o “Programa Federal de Desregulamentação”, com início em 1992, 
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no qual as empresas passaram a atual com mais liberdade nos preços praticados, e 

das áreas de atuação.  

Além da política de preços concorrenciais, Salgado (2005) também menciona 

o fato de grande volume de despesas das companhias estarem atreladas ao dólar 

como por exemplo, os gastos com arrendamento de aeronaves e combustível de 

aviação, trazendo maior vitalidade as necessidades de caixa ao caixa das companhias. 

Isso dá-se em função da crise que impactou o setor neste ano, além disso a 

reportagem ainda complementa que o setor não deve registrar um saldo positivo de 

caixa até o ano de 2022.  

Outro setor que compõe a variável é o setor de telecomunicações, que 

segundo Salgado e Motta (2005), apresentou um rápido progresso tecnológico, que 

embora tenha reduzido o custo de fornecimento dos serviços e aumentou a 

diversidade destes, ajudando a aumentar a competição, impactando assim as 

necessidades indiretas de caixa. Segundo Fernandes et al. (2018), o setor de 

telecomunicações, bem como suas empresas, são grandes usuários e promotores do 

desenvolvimento e inovação tecnológica que representam um importante princípio 

para a competitividade.  

Ainda segundo Fernandes et al. (2018), pode-se dizer que o mercado de 

telecomunicações é desenvolvido tanto na oferta, quanto na diversificação de 

produtos e serviços, com destaque para a existência da captação de recursos 

financeiros que podem ser utilizados para acelerar as inovações e financiar mudanças 

dentro do setor. Reforça-se assim a necessidade de caixa tanto de forma direta, 

através de investimentos, quanto de forma indireta de modo a posicionar-se em um 

mercado competitivo.  
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5 CONCLUSÃO 

Para análise foram utilizados dados de 262 empresas brasileiras de 2015 até 

2019, utilizado três modelos de regressão diferentes os quais permitiram verificar que 

a relação do saldo médio de caixa sobre o ativo, com a maior parte das variáveis de 

controle se mostraram significativas para o estudo nos cenários analisados, ratificando 

algumas vezes comportamentos já esperados, apesar das questões relativas a 

endogeneidade, mencionados anteriormente. 

Como por exemplo, o comportamento enfático das variáveis de investimento 

em capital fixo e pagamento de dividendos, ante o nível de caixa das companhias. 

Comportamentos podem ser ratificados através de algumas ações tomadas pelas 

companhias no ano de 2020 em função da crise provocada pela COVID-19, como é 

demonstrado em reportagem do jornal Valor Econômico, que empresas estão 

pretendendo reter dividendo para poupar caixa em razão da crise de 2020,  a 

reportagem diz que “A retenção de dividendos e redução de despesas operacionais 

fazem parte das medidas que vêm sendo tomadas pelas empresas para preservar o 

caixa para, entre outros compromissos, cumprir contratos financeiros.” (BRANDAO e 

SCHINCARIOL, 2020). 

 Entretanto, foi verificado também um comportamento não esperado, que é o 

caso da variável de controle capital de giro, utilizada no estudo, que demonstrou ter 

um comportamento crescente a medida que o nível de caixa aumenta, contrariando o 

que é visto na literatura. Outros fatores podem estar associados ao comportamento 

do capital de giro, uma hipótese para esse comportamento, como o descrito em Ozkan 

e Ozkan (2004) pode dizer que empresas que enfrentam custos mais elevados de 

financiamento externo, tendo ganhos mais voláteis, e as empresas com retornos 

relativamente mais baixos sobre os ativos mantêm um valor significativamente de 

ativos líquidos. Estudo feito por Arata et al. (2015) que cotem as mesmas variáveis de 

controle, apresentou resultado inverso, entretanto, no estudo foram excluídas da 

amostra analisada as companhias classificadas como de serviço de utilidade pública, 

em função do impacto da regulação.  

 No estudo também foi possível verificar comportamentos divergentes entre 

as variáveis dummy que representam os setores regulados, tanto nos modelos de 

regressão, quanto na análise da estatística descritiva dos setores. 
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O setor regulado em regime de monopólio apresentou uma necessidade de 

saldo caixa menor em relação as companhias do segmento não regulado. Este 

resultado vem de encontro com dados levantados na seção de revisão da literatura. 

Os setores apresentam um nível de maturidade mais desenvolvido no que tange a 

regulação, quando comparado ao setor de aviação civil por exemplo, propiciando um 

ambiente de maior estabilidade para os investidores, com tendência de reduzir a 

assimetria de informação, conforme descrito anteriormente, trazendo mais 

transparência e menos incertezas para consumidores e para investidores, resultando 

em uma menor necessidade de caixa para esses segmentos. Além disso, foi visto 

também que existem instrumentos de financiamento que facilitam o acesso ao 

dinheiro para empresas de infraestrutura, reduzindo assim a necessidade de 

carregamento de altos níveis de caixa enquanto comparado com segmentos não 

regulados. Como demonstrado por exemplo em reportagem do jornal Valor 

Econômico, em que destaca a emissão de debentures de infraestrutura voltadas para 

investimentos. Segundo a reportagem as emissões de debêntures incentivadas 

captaram R$ 2,97 bilhões em setembro de 2020, valor distribuído em nove séries 

vinculadas ao setor de Energia (distribuição, transmissão, eólicas, termelétricas e gás 

canalizado), ainda segundo a reportagem, essas emissões estão associadas ao um 

“ total de Capex (Capital Expenditure – quantidade de capital das empresas destinado 

a investimentos em bens de capital), dos projetos já autorizados pelas portarias desde 

2012, remonta ao valor de R$ 542,9 bilhões, sendo que, desse montante, R$ 332,2 

bilhões estão vinculados às emissões de debêntures de infraestrutura. ” (VALOR 

ECONÔMICO, 2020). 

Outro ponto que apoia os resultados encontrados, no qual há um menor saldo 

de caixa em relação a setores não regulados, é que um mercado com característica 

predominante de monopólio natural, traz maior estabilidade de oferta e demanda, 

possibilitando uma melhor visibilidade com relação a incertezas do futuro. Pode-se 

verificar tal fato com por exemplo através da notícia vinculada no jornal Valor 

Econômico que demonstra que a importância das emissões de dívidas privadas para 

a infraestrutura brasileira pode ser medida quando se compara com o total dos 

desembolsos do BNDES para o setor. “As empresas do setor de energia, nos seus 

diferentes segmentos, são os principais emissores, com cerca de 71,5% do valor total; 
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transportes e logística ficam com 23,5% e saneamento com apenas 4%” (LACERDA 

e MUNIZ, 2020).  

Por outro lado, a companhias reguladas representada em concorrência, 

embora sejam companhias reguladas, apresentam característica bem distintas se 

comparadas aos outros segmentos. O grupo apresentou uma necessidade de saldo 

caixa maior em relação as companhias do segmento não regulado. O resultado 

corrobora com o descrito na revisão de literatura, uma vez que é um segmento em 

que a gestão de caixa assemelha-se as empresas de mercado, entretanto impactado 

pela necessidade regulatória da manutenção do nível de serviço, e por várias 

mudanças de diretrizes regulatória ao longo dos anos. Ao longo do estudo, pode-se 

verificar que o mercado concorrencial, o alto nível de investimentos e o nível de 

maturidade da agencia reguladora, muito associado a várias mudanças no modelo 

regulatório, ou a desregulamentação de alguns setores, como o de aviação civil por 

exemplo, trazem mais incerteza a investidores e administradores, reforçando a teoria 

inicial do modelo trade off, quanto maior o fator de incerteza, maior a tendência das 

companhias em carregar maior saldo de caixa. É possível verificar comportamento 

empírico, através de reportagem publicada pelo jornal Valor Econômico, que 

menciona o uso do capital de giro como uma das formas das companhias atuarem 

perante a forte pressão no caixa em função da crise provocada pela COVID -19, 

segundo a reportagem  empresas como a companhia Azul Linhas Aéreas “reduziu os 

voos em 90% e a folha de pagamento de abril em 65%, pediu linhas de crédito ao 

BNDES e à Caixa e renegocia prazos de pagamento com empresas de arrendamento, 

fabricantes de aviões e bancos”. (AZEVEDO et al., 2020).  Além disso, ainda segundo 

a reportagem entre outras iniciativas de redução de custo e fortalecimento da posição 

de liquidez está a gestão de todas as despesas de capital de giro. Segundo 

reportagem do jornal Valor econômico, “O setor aéreo vai queimar US$ 77 bilhões de 

caixa durante o segundo semestre de 2020, ou quase US$ 13 bilhões por mês, a 

despeito de terem reiniciado suas operações” (BOUÇAS, 2020). 

Como o estudo foi realizado em um espaço amostral de um período 

determinado, pode sofrer impacto de fatores exógenos à análise, entretanto como na 

amostra há empresas de vários setores e em um período de cinco anos, o objetivo é 

que esses efeitos possam ser minimizados. Vale dizer ainda, que o setor regulado 
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brasileiro é bem recente, considerando de fato a criação das primeiras agências 

reguladoras no ano de 1996.  

Cabe ressaltar também que o estudo não é de cunho conclusivo, verificou-se 

o comportamento de indicadores empresariais em um determinado momento com 

diferentes setores e diferentes particularidades, além de limitações no modelo 

econométrico referente a endogeneidade. O trabalho abre possibilidades para que 

novos estudos sejam realizados, visando o detalhamento do comportamento de 

gestão em um setor especifico por exemplo. 
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6 ANEXO 

Tabela 6 – Teste de VIF (Variance Inflation Factor) para multicolinearidade 
 OLS  Cross sectional 

 VIF p value  VIF p value 

size 1,480 0,000  1,65 0,032 

lev 1,070 0,041  1,12 0,109 

nwcap 1,690 0,000  3,16 0,25 

grth 1,340 0,002  8,97 0,078 

op_flow 1,190 0,784  3,23 0,663 

divd 1,070 0,000  1,14 0,064 

cpxa 1,080 0,000  1,37 0,002 

vfc 1,300 0,598  8,45 0,013 

doi 1,170 0,000  1,2 0,003 

reg_m 1,290 0,033  1,41 0,264 

reg_c 1,080 0,001  1,31 0,907 

_cons   0,000     0,000 

N 1281     262   
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Tabela 7 – Sensibilidade OLS 
 1 2 3 4 
size 0,149*** 0,176*** 0,139*** 0,163*** 
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
     
lev -0,101** -0,0993** -0,101** -0,0997** 
 (0,039) (0,043) (0,038) (0,041) 
     
nwcap 0,819*** 0,800*** 0,827*** 0,809*** 
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
     
grth -0,0602*** -0,0630*** -0,0553*** -0,0584*** 
 (0,002) (0,001) (0,003) (0,002) 
     
op_flow 0,0905 0,0918 0,0709 0,0749 
 (0,745) (0,742) (0,794) (0,784) 
     
divd -4,896*** -5,333*** -4,988*** -5,343*** 
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
     
cpxa -6,023*** -6,454*** -5,764*** -6,163*** 
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
     
vfc 0,207 0,173 0,226 0,195 
 (0,575) (0,643) (0,536) (0,598) 
     
doi 1,297*** 1,115*** 1,352*** 1,192*** 
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
     
reg_m  -0,342***  -0,287** 
  (0,009)  (0,033) 
     
reg_c   0,851*** 0,730*** 
   (0,000) (0,001) 
     
_cons -6,069*** -6,401*** -5,940*** -6,238*** 
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
Obervações 1281 1281 1281 1281 

Variável dependente Cash é o saldo de caixa disponível para empresa no fim do exercício dividido pelo 
ativo total em logaritmo natural. Primeira equação considera somente as variáveis de controle. 
Equações de 2 e 3 foram incluídas as variáveis dummies dos setores regulatórios para efeito de 
sensibilidade do modelo. Na quarta equação, são incluídas todas as variáveis dummies dos setores 
regulatórios. O  p-value é demonstrado entre parênteses. Para intervalo de confiança de p:* p<0.10, ** 
p<0.05, *** p<0.01. Para equação foi utilizado erro padrão robusto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 
Tabela 8 – Sensibilidade cross sectional (CS) 
 1 2 3 4 
size 0,111** 0,129** 0,109** 0,128** 
 (0,038) (0,025) (0,046) (0,032) 
     
lev -0,0776 -0,0762 -0,0780* -0,0764 
 (0,101) (0,109) (0,100) (0,109) 
     
nwcap 0,367 0,356 0,370 0,357 
 (0,239) (0,248) (0,239) (0,250) 
     
grth 0,101* 0,0974* 0,103* 0,0977* 
 (0,066) (0,078) (0,063) (0,078) 
     
op_flow -0,414 -0,412 -0,428 -0,415 
 (0,666) (0,665) (0,658) (0,663) 
     
divd -5,325* -5,911* -5,354* -5,909* 
 (0,089) (0,063) (0,088) (0,064) 
     
cpxa -8,457*** -9,264*** -8,315*** -9,221*** 
 (0,001) (0,001) (0,002) (0,002) 
     
vfc 5,996** 5,867** 5,996** 5,868** 
 (0,011) (0,013) (0,011) (0,013) 
     
doi 1,155*** 1,011*** 1,168*** 1,016*** 
 (0,000) (0,002) (0,000) (0,003) 
     
reg_m  -0,248  -0,245 
  (0,224)  (0,264) 
     
reg_c   0,172 0,0377 
   (0,526) (0,907) 
     
_cons -5,805*** -6,044*** -5,771*** -6,033*** 
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
Obervações 262 262 262 262 

Variável dependente Cash é o saldo de caixa disponível para empresa no fim do exercício dividido pelo 
ativo total em logaritmo natural. Primeira equação considera somente as variáveis de controle. 
Equações de 2 e 3 foram incluídas as variáveis dummies dos setores regulatórios para efeito de 
sensibilidade do modelo. Na quarta equação, são incluídas todas as variáveis dummies dos setores 
regulatórios. O  p-value é demonstrado entre parênteses. Para intervalo de confiança de p:* p<0.10, ** 
p<0.05, *** p<0.01. Para equação foi utilizado erro padrão robusto. 
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Tabela 9 – Sensibilidade Fama Macbeth 
 1 2 3 4 
size 0,149*** 0,179*** 0,140*** 0,169*** 
 (0,002) (0,003) (0,003) (0,004) 
     
lev -0,323* -0,323* -0,324* -0,324* 
 (0,090) (0,091) (0,090) (0,091) 
     
nwcap 0,837*** 0,815*** 0,843*** 0,822*** 
 (0,005) (0,006) (0,005) (0,006) 
     
grth -0,0909 -0,107 -0,0862 -0,102 
 (0,126) (0,102) (0,143) (0,115) 
     
op_flow 0,619 0,658 0,591 0,631 
 (0,245) (0,221) (0,254) (0,229) 
     
divd -4,977** -5,685** -5,031** -5,661** 
 (0,034) (0,030) (0,033) (0,030) 
     
cpxa -6,440*** -6,927*** -6,188*** -6,663*** 
 (0,008) (0,005) (0,009) (0,005) 
     
vfc -0,216 -0,350 -0,195 -0,321 
 (0,695) (0,573) (0,719) (0,598) 
     
doi 1,303*** 1,092*** 1,350*** 1,150*** 
 (0,000) (0,001) (0,000) (0,001) 
     
reg_m  -0,394**  -0,352** 
  (0,017)  (0,027) 
     
reg_c   0,713*** 0,549*** 
   (0,001) (0,004) 
     
_cons -5,941*** -6,299*** -5,825*** -6,177*** 
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
Observações 1281 1281 1281 1281 

Variável dependente Cash é o saldo de caixa disponível para empresa no fim do exercício dividido pelo 
ativo total em logaritmo natural Primeira equação considera somente as variáveis de controle. 
Equações de 2 e 3 foram incluídas as variáveis dummies dos setores regulatórios para efeito de 
sensibilidade do modelo. Na quarta equação, são incluídas todas as variáveis dummies dos setores 
regulatórios. O  p-value é demonstrado entre parênteses. Para intervalo de confiança de p:* p<0.10, ** 
p<0.05, *** p<0.01.  
 


