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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo fornecer uma visão comparativa dos impactos que 

as três crises financeiras ocorridas nos últimos 20 anos tiveram na saúde econômico-financeira 

das empresas listadas na bolsa brasileira. Para a realização da pesquisa, foi efetuado um 

levantamento histórico das crises subprime de 2008, brasileira de 2015 e Coronavírus de 2020 

e,  por intermédio da aplicação da modelagem em painel de efeitos fixos e do estudo das 

estatísticas descritivas e matriz de correlação, foram analisados os dados históricos de 

rentabilidade, liquidez, endividamento e ciclo financeiro das empresas listadas na bolsa 

brasileira no período entre o primeiro trimestre de 2006 e o último trimestre de 2021, chegando-

se assim em um volume total de 822 ativos, 64 trimestres e 52.608 observações. Seguindo 

estrutura similar do artigo de Bukalska e Krol (2020), foram incluídas no modelo um total de 

nove dummies de tempo que propiciam a análise dos indicadores nos períodos pré, durante e 

pós crise para cada período estudado. Além disso, as regressões também foram avaliadas em 

subamostras de alta e baixa dependência de capital de terceiros, buscando identificar se as 

companhias com maior dependência bancária necessariamente são as mais prejudicadas em 

situações de instabilidade financeira. Os resultados encontrados corroboram com a literatura no 

que diz respeito à redução de performance em crises financeiras, trade-off ou relação negativa 

entre rentabilidade e liquidez e aumento de caixa precaucional em situações de incerteza. Nota-

se uma redução nos indicadores de rentabilidade em todos os períodos de crise, e uma 

recuperação de curto prazo após as crises de 2008 e 2020.  
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Ciclo Financeiro, Rentabilidade, Liquidez, Prazo Médio de Recebimento, Prazo Médio de 

Pagamento, Prazo Médio de Estocagem. 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to provide a comparative view of the impact the three 

financial crises over the past twenty years have had on the economic-financial health of the 

companies listed on the Brazilian stock exchange. In order to conduct this research, a historical 

mapping of the 2008 subprime, the 2015 Brazilian and 2020 COVID-19 crises was designed, 

and by applying a fixed-effect panel model and analyzing descriptive statistics and correlation 

matrix, historical data regarding profitability, liquidity, indebtedness and the financial cycle of 

the companies listed on the Brazilian stock exchange was investigated over a period of time 

that extends from the first quarter of 2006 to the last quarter of 2021, thus resulting in a total 

volume of 822 assets, 64 quarters and 52.608 observations. Following a structure similar to 

Bukalska and Krol’s 2020 article, it was included in the model a total of nine time dummies 

which foster the analysis of indicators over the pre-, mid- and post-crisis periods for each of the 

examined crises; moreover, regressions were also considered in subsamples of high and low 

dependency on third-party capital, aiming at assessing whether the enterprises with higher 

banking dependency are necessarily more impaired in situations of financial instability. The 

results presented corroborate the literature with regard to performance decrease in times of 

financial crises, trade-off or negative relation between profitability and liquidity and an increase 

in precautionary cash when facing uncertainty. It is noticeable that there is a decline in the 

profitability indicators within all periods of crisis, and a short-term recovery after the 2008 and 

2020 crises.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
A rentabilidade e liquidez das empresas são temas recorrentes em divulgações no meio 

acadêmico e no mundo corporativo. Esses conceitos são utilizados como base para tomada de 

decisão nos mais abrangentes contextos, seja em investimentos individuais ou corporativos, 

mercado financeiro e de crédito, fusões e aquisições, análises setoriais do comércio ou indústria, 

avaliação de políticas públicas entre outros. Em situações de crise financeira, as discussões 

relacionadas à solvência e performance das empresas obtém maior relevância para a tomada de 

decisão dado o cenário macroeconômico desafiador e seus impactos no comércio e indústria.   

Períodos de crise são comumente caracterizados por retração da atividade econômica,  

e acentuada aversão ao risco que potencializados pelo problema de assimetria informacional, 

impactam profundamente o funcionamento do ambiente macroeconômico e a correta alocação 

de recursos. Em decorrência desse cenário, diversos são os impactos em emprego e renda da 

população, fugas de capitais, interrupções de linhas de crédito nacionais e internacionais e 

desvalorização da moeda. (FREITAS, 2009; ROUBICEK, 2020).  

Nesse panorama, o ambiente microeconômico torna-se hostil para o desenvolvimento e 

prosperidade dos negócios. A contração na demanda decorrente da recessão econômica 

ocasiona paralização na geração de caixa das empresas, decréscimo nas receitas de vendas e 

aumentos do prazo médio de estocagem, gerando assim implicações na disponibilidade e 

necessidade de recursos das corporações. O impacto no emprego e renda também causa 

repercussão negativa contribuindo na elevação nos índices de inadimplência e gerando maiores 

dificuldades para os consumidores e empresas arcarem com suas responsabilidades financeiras 

(PADOVEZE; BENEDICTO, 2014; TSURUTA; UCHIDA, 2019). 

Avelar et al (2021) comentam que em contextos de dificuldade financeira os 

stakeholders tomam decisão de alocação e administração de recursos em ambientes de incerteza 

e fazem previsões de impacto nos investimentos e nos negócios com base nas informações 

disponibilizadas na mídia e no mercado. Nota-se portanto, a grande responsabilidade e 

relevância das informações econômico-financeiras das instituições nesse processo decisório 

auxiliando o stakeholder na leitura do cenário atual para realizar corretas simulações a respeito 

do futuro. 

Nos últimos 20 anos, as crises subprime de 2008, política de 2015 e Coronavírus 

(COVID-19) de 2020 foram as crises de maior notoriedade e impacto no ambiente econômico 

e devido à expressiva severidade de tais fenômenos, crescentes são os estudos que buscam 

examinar os efeitos de crises financeiras na gestão econômica das empresas e os impactos em 
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seu valor de mercado. Ao longo desses últimos anos, estudos como os de Araújo et al (2021),  

Avelar et al (2021), Bastos, Rosa e Pimenta (2017), Braga, Pinheiro e Pinheiro (2018), Bukalska 

e Krol (2020) Carvalho (2020), Costa et al (2010), Costa, Pereira e Lima (2021), Franzotti e 

Valle (2020), Hall, Beck e Toledo Filho (2012) e Ribeiro, Taffarel e Gerick (2016) utilizam 

indicadores de rentabilidade, liquidez, endividamento e ciclo financeiro para determinar 

magnitude e dispersão dos choques econômicos, porém ainda são poucos os estudos que o 

fazem de forma comparativa entre as crises e com diversas dimensões de análise 

A proposição da referida pesquisa tem interesse em contribuir com o conhecimento já 

construído em finanças corporativas, adicionando ao tema os ingredientes crises financeiras e 

dependência de capital de terceiros, compondo assim uma noção de comparabilidade da saúde 

financeira das instituições em períodos de recessão econômica dentro do contexto brasileiro e, 

nesse prisma, trazer luz aos efeitos dessa crise sem precedentes causada pelo Coronavirus.  

Tal investigação se faz necessária ao passo em que um declínio da atividade econômica  

provoca choques na demanda, interrupções nas linhas de crédito e elevação nas taxas de 

desemprego e como consequência de tais movimentos, as corporações experimentam impactos 

relevantes em sua rentabilidade , liquidez e ciclos de negócios, indicadores vitais à sua 

sustentabilidade e performance financeira. A relevância desse estudo é potencializada quando 

se percebe que dentro dos últimos 16 anos, de janeiro de 2006 a dezembro de 2021, passamos 

45% do tempo, ou aproximadamente 7 anos, dentro da ocorrência de crises ou em estado de 

recuperação de seus efeitos. Portanto, o entendimento da amplitude, intensidade e 

heterogeneidade de cada crise é essencial para a formação de expectativas e projeções em 

ambientes de incerteza e poder contar com esse tipo subsídio contribui para uma melhor tomada 

de decisão.  

Com base na exposição efetuada, a presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo 

de contribuir com a literatura e proposições já existentes no tema e para endereçar tal desafio, 

foram utilizadas análises gráficas, estatística descritiva e matriz de correlação e, foi  

desenvolvido modelo econométrico de dados em painel de efeitos fixos que conta com 10 

regressões distintas para que as análises propiciassem uma visão comparativa dos impactos 

causados pelas três crises. Em modelo análogo ao aplicado no artigo de Bukalska e Krol (2020), 

a presente pesquisa incluiu como dimensões de análise no modelo econométrico construído:  

diferentes proxies de liquidez e rentabilidade e variáveis de controle, subperíodos pré e pós 

crise que visam avaliar a exclusividade do choque e recuperação dos resultados no curto prazo, 

e subamostras que tornaram possível a avaliação de impactos nas organizações com maior e 

menor dependência de capital de terceiros. A classificação desssas subamostras foi realizada 
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por meio da separação das empresas com dívida bruta trimestral acima de R$ 5.989.676,2 e 

abaixo de R$ 30.305,2 que representam respectivamente 90º e 10º percentil do valor de dívida 

realizado nos trimestres não classificados como crise.  

Como dados amostrais, foram utilizados os dados históricos de rentabilidade, liquidez, 

endividamento e ciclo financeiro das empresas listadas na bolsa brasileira no período que 

compreende do primeiro trimestre de 2006 ao último trimestre de 2021, chegando-se assim em 

um volume total de 822 ativos, 64 trimestres e 52.608 observações.  

A pesquisa foi desenvolvida de maneira que os resultados pudessem contribuir e refletir 

a respeito das proposições já avaliadas na literatura. Portanto, dentre os movimentos esperados 

por parte das empresas em resposta ao choque de demanda, pode-se citar: 

➢ Aumento nos níveis de liquidez financeira (caixa, capital de giro ou 

liquidez corrente) para fins precaucionais ou para suprir uma possível 

paralisação na geração de caixa das operacões; 

➢ Redução da rentabilidade seja por conta  da redução de receitas sem a 

contrapartida de redução de custos na mesma proporção ou ainda por 

manter o foco da gestao financeira na manutenção da solvência em 

detrimento da rentabilidade ; 

➢ Maior alavancagem motivada pela redução nas receitas gerando maior 

necessidade de recursos para financiar as operações ou ainda pelo 

aumento de dívida causada pela valorização da moeda estrangeira; 

➢ Aumento do ciclo financeiro decorrente do choque de demanda que 

pode aumentar os níveis de estoque ou os prazos médios de recebimento 

em maior grau que o prazo médio de pagamento; 

➢ Avaliação se empresas com alto ou baixo grau de dependência de 

recursos de terceiros são prejudicadas ou beneficiadas em situações de 

crise; 

 

Os resultados gerais alcançados evidenciaram que o mercado brasileiro em situações de 

incerteza e risco fortalece seu caixa e eleva seu endividamento sacrificando temporariamente 

suas taxas de retorno. Esse panorama corrobora com o citado na literatura onde há acumulo de 

caixa em situações precaucionárias e decréscimo dos retornos seja por conta do trade-off 

liquidez-desempenho, pelo aumento do custo de capital ou ainda pela redução das receitas sem 

contrapartida proporcional nos custos (AVELAR et al, 2021; BUKASLKA e KROL, 2020). 

Por meio da análise das regressões identificou-se que houve aumento relevante em todos 

os indicadores de liquidez das empresas brasileiras na crise 2020, porém para a crise 2008 

somente o aumento de caixa foi relevante e não houve aumento sigificativo de liquidez durante 
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a crise 2015. Logo, em posse desses dados podemos portanto confirmar parcialmente a 

proposição de aumento de liquidez nas crises financeiras.  

Verificou-se também que a rentabilidade sobre patrimônio, ativo e vendas, representada 

respectivamente pelos indicadores ROE, ROA e ROS, foi altamente impactada em todas as 

crises com reduções expressivas principalmente nas variáveis ROE e ROA. Um componente 

inusitado é a rápida recuperação das crises de 2008 e 2020 que demonstra uma reabilitação de 

curto prazo no resultado desses períodos, e uma lenta recuperação da crise de 2015, onde foi 

identificado que o indicador segue negativo para o período pós crise de 2015, o que denota 

grande severidade dessa crise onde as empresas um ano após seu termino ainda estavam 

sentidos seu efeitos.  

Em relação à proposição de aumento no indicador de endividamento, o incremento no 

volume de recursos em situações de crise é esperado pela literatura e fica evidente pela leitura 

do gráfico de evolução anual que demonstra que os níveis de alavancagem se elevaram além da 

média em períodos de crise tendo picos de 23% em 2009, 26% em 2010, 38% em 2015, 37% 

em 2016 e 35,8% em 2020. Essa tendência também é confirmada nos trabalhos de Avelar et al 

(2021) e Bastos, Rosa e Pimenta (2017).  

Não foram encontrados resultados estatísticamente significantes que comprovem um 

aumento do ciclo financeiro durante as crises financeiras conforme o esperado. Tal resultado 

também foi encontrado nos trabalhos de Carvalho (2020) e Bukalska e Krol (2020) onde foi 

citado que o efeito individual encontrado entre os prazos médios de estoque, recebimento e 

pagamento foi representativo, porém foram compensados entre si de forma a anular o efeito no 

consolidado.  

Consolidando todas as análises efetuadas, nota-se que o mercado brasileiro de uma 

forma geral consegue manter um ritmo de crescimento de seus ativos e receitas consolidando 

um contexto nacional favorável no enfrentamento de crises por parte das empresas brasileiras, 

onde os setores maiores e possivelmente beneficiados pela crise são capazes de amenizar os 

impactos negativos no desempenho financeiro dos demais setores. 

Verifica-se também que a crise de 2008 se mostrou mais branda para todos os 

indicadores analisados, a crise de 2015 obteve fortes impactos em todos as esferas como 

endividamento, rentabilidade e foi menos representativa no quesito liquidez financeira que a 

crise COVID-19. A crise COVID-19 ocasionou além de impactos financeiros nos indicadores 

de endividamento e rentabilidade,  impactos sociais e psicológicos devido ao seu ineditismo, 

mas se mostrou mais relevante em comparação às demais crises no assunto liquidez financeira. 

Abordando os resultados encontrados nas subamostras das empresas de alta e baixa 
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dependência de recursos de terceiros, verificou-se como característica do grupo de empresas de 

maior dependência que estas eram maiores, mais alavancadas e possuíam maior tangibilidade. 

Possivelmente o seu maior poder de barganha, associado ao tamanho, propiciou menor ciclo 

financeiro com prazos de recebimento e estoque reduzidos e maiores prazos de pagamento, e, 

sua maior alavancagem e imobilização, acabam por resultar em menor rentabilidade. Como 

resultado das regressões, verificou-se que o incremento de liquidez nas crises de 2008 e 2015 e 

a queda na rentabilidade na crise de 2020 afetaram em maior grau esse grupo de empresas, não 

houve uniformidade nos resultados das demais variáveis.  

As companhias de baixa dependência de capital de terceiros, similar ao encontrado por 

Bukalska e Krol (2020), são menores, menos alavancadas e possuem menor tangibilidade. Sua 

menor dependência de capital externo resultaram em maior grau de liquidez e maior acúmulo 

de recursos internos em caixa e capital de giro e seu menor poder de barganha culmina em um 

ciclo financeiro mais extenso. Como resultado das regressões encontrou-se que para essa 

subamostra na crise de 2008  houve incremento de caixa em todos os períodos e redução do 

prazo médio de recebimento em 18 dias e, na crise de 2015, notou-se um acréscimo no capital 

de giro e caixa, redução do prazo médio de pagamento em 20 dias e aumcnto do ciclo financeiro 

em 62 dias no período pós crise. Para 2020 não foram encontrados resultados relevantes.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Crises financeiras e o ambiente econômico: aspectos gerais 

 
Crises financeiras sejam elas globais ou locais possuem características 

semelhantes que afetam a economia dos países e o ambiente de negócios. A assimetria 

informacional é citada por Franzotti e Valle (2020) como um fator prejudicial à 

adequada canalização de recursos e um motivador de choques na oferta de crédito, 

situações essas que se agravam em situações de crise e penalizam em maior grau 

empresas com restrições financeiras. Segundo Freitas (2009) a retração da atividade 

econômica comum em cenários de crise acentua a aversão ao risco e a preferência pela 

liquidez, o que pode ocasionar fuga de capitais e de investidores estrangeiros que 

passam a concentrar seus recursos em economias mais desenvolvidas. Como 

consequência desse movimento, podem ocorrer interrupções de linhas de crédito 

nacionais e internacionais e desvalorização da moeda de diversas economias, 

especialmente das emergentes. Nessa perspectiva, diante de um ambiente 
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macroeconômico adverso, os governos de diversos países em conjunto com seus 

respectivos bancos centrais e instituições financeiras públicas e privadas, implementam 

medidas para a retomada da economia onde um dos dispositivos disponíveis é a injeção 

de liquidez no sistema financeiro (ROUBICEK, 2020).  

Esse cenário macroeconômico hostil de recessão econômica, aumento de 

incerteza, e elevada aversão ao risco, pode resultar em suspensão de linhas de crédito e 

choques de demanda, impactando profundamente o funcionamento do ambiente 

microeconômico (CARVALHO, 2020; FRANZOTTI E VALLE, 2020). A contração 

na demanda por produtos e serviços ocasiona um decréscimo nas receitas e uma 

paralisação na geração de caixa da empresa. Esse movimento gera outras implicações 

para o negócio como elevação nos prazos médios de estoque, maior necessidade de 

recursos de terceiros, alavancagem mais onerosa dado o aumento de percepção do risco 

e maior custo do capital, dificuldades em cumprir os prazos médios de pagamento e 

uma queda na rentabilidade por conta do decréscimo do faturamento sem contrapartida 

de redução de custo na mesma proporção. A elevação nos níveis de inadimplência da 

população associada ao declínio de emprego e renda resultante desses cenários de 

dificuldade financeira, eleva o saldo de contas a receber e pode se configurar em uma 

expansão dos prazos médios de recebimento. (AVELAR et al, 2021; PADOVEZE; 

BENEDICTO, 2014; TSURUTA; UCHIDA, 2019). 

Gestores e investidores em momentos de crise tomam decisão de alocação e 

administração de recursos em ambiente de incerteza pois não sabem ao certo qual será 

o impacto da crise nos negócios (SALISU; VO, 2020).  Nesse contexto, esses 

stakeholders realizam previsões e análises com base nas informações disponíveis como 

auxílio à tomada de decisão. A volatilidade do mercado de capitais em momentos de 

crise reflete as expectativas dos investidores acerca dos impactos nas operações e as 

flutuações do valor de mercado das ações retratam essa precificação de risco. Essa 

avaliação leva em consideração as condições macro e microeconômicas, informações 

e movimentos de mercado divulgados na mídia, avaliações das estratégias 

organizacionais e análise cuidadosa dos indicadores de gestão econômico-financeira 

das empresas (AVELAR et al, 2021).  

Portanto, as características intrínsecas à própria crise e as divulgações de seus 

impactos econômicos e sociais na mídia, juntamente com a análise das informações 

financeiras das companhias são relevantes para a formação das expectativas dos 

investidores e consequentemente para o retorno das ações e inclusive impulsionam uma 
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heterogeneidade nos impactos entre setores, dado que a crise afeta diferentemente os 

setores produtivos. Os gestores empresariais utilizam dos mesmos subsídios para 

embasar a decisão de qual medida tomar no enfrentamento das crises (AVELAR et al, 

2021). 

Bukalska e Król (2020) ressaltam a importância da liquidez e rentabilidade 

como instrumentos de análise da situação econômica das empresas no que se refere à 

gestão de capital de giro e geração de lucros e, ressalta o trade-off enfrentado por 

empresários independentes e executivos em ter de definir como prioridade uma busca 

por crescimento e maior taxa de retorno nos negócios, representado pela rentabilidade, 

ou um maior foco na segurança financeira e solvência da empresa obtidos pela gestão 

da liquidez. Em situações de crise esse impasse se acentua, pois o aumento da incerteza 

e da volatilidade decorrentes das reduções no consumo, no investimento e na produção 

industrial, ocasionam um aumento no custo de capital que pode deteriorar as margens 

de lucro da empresa na manutenção de sua riqueza e, por outro lado, ao se observar 

uma quantidade de recursos insuficientes para fazer frente às obrigações financeiras, 

especialmente no curto prazo, a empresa pode ter sua reputação e classificação de riscos 

danificados e consequentemente prejudicar seu acesso ao crédito. 

A ocorrência de crises se acentua no Brasil e no mundo e dado o alto grau de 

relacionamento entre as economias, os seus efeitos rapidamente tornam-se globais. Nos 

últimos vinte anos podemos destacar três crises robustas de elevada notoriedade, as 

crises subprime de 2008, política de 2015 e Coronavírus (Covid-19) em 2020, dada a 

severidade apresentada nesses períodos, crescentes são os estudos que buscam 

examinar os efeitos de crises financeiras na gestão econômica das empresas e os 

impactos em seu valor de mercado e para tal, os indicadores de rentabilidade, liquidez, 

endividamento e ciclo financeiro são frequentemente utilizados para determinar 

magnitude e dispersão dos choques (CARVALHO, 2020).  

Portanto, levando em consideração a importância da gestão financeira para a 

tomada de decisão na alocação de recursos dos stakeholders e sua função de amparo a 

investidores e gestores na previsão do impacto de situações de desequilíbrio financeiro 

nos negócios, o presente trabalho tem por objetivo contribuir com a literatura 

apresentando uma análise da saúde econômico-financeira das empresas do mercado 

brasileiro em três períodos distintos de grave crise econômica que sirva de insumo para 

futuras tomadas de decisão. 
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2.2. Crises e gestão financeira : características, similaridades e diferenças 
 

As crises abordadas nesse estudo possuem grande distinção no que diz respeito 

a amplitude, intensidade, e contexto macroeconômico. Iremos apresentar nessa seção, 

as principais características de cada crise e os resultados das principais pesquisas 

efetuadas com o objetivo de investigar as consequências das situações de desequilíbrio 

e incerteza na saúde financeira das organizações. 

A crise subprime de 2008 originou-se nos Estados Unidos e tem como causa 

direta a concessão de crédito imobiliários feita por bancos americanos para 

consumidores com alto risco de inadimplência (segmento subprime), onde a hipoteca 

dos imóveis era utilizada como garantia da dívida. O cenário propício de baixa nos juros 

no ano de 2004, abrandou inicialmente a exigência dos bancos em relação à aceitação 

do risco. Porém, em 2006 houve uma modificação nesse contexto com um crescimento 

na taxa de juros americana combinada com uma redução nos preços dos imóveis, esses 

movimentos culminaram concomitantemente no não pagamento dos títulos por parte 

dos clientes e por consequência, na quebra de grandes bancos americanos. O auge da 

crise ocorreu em setembro de 2008 com a falência do banco americano Lehman 

Brothers (HALL, BECK E TOLEDO FILHO, 2012 ; RIBEIRO, TAFFAREL E 

GERIGK, 2016). 

Mesmo com o advento da recessão aguda da economia brasileira nos últimos 

meses de 2008, o ano finalizou com crescimento de 5,1% e o impacto no ano posterior 

foi moderado, encerrando 2009 com decréscimo de 0,1%, esse panorama faz com que 

a crise subprime seja considerada de baixa magnitude. Entretanto, este período se 

configurou em uma severa ruptura de um ciclo extenso de crescimento econômico 

iniciado em 2002 que perdurou por 5 anos. Essa recessão demonstrou rápida 

recuperação ao apresentar resultados negativos por apenas dois trimestres consecutivos 

e retornar a atividade econômica para patamares positivos no ano seguinte à crise com 

o resultado de 7,5% de crescimento no PIB em 2010. Como resultado dessa crise, 

vemos ainda uma depreciação cambial moderada e breve (partindo de R$ 1,6 em agosto 

e chegando em R$ 2,4 em dezembro de 2008 e que rapidamente volta ao patamar de 

R$ 1,80 em agosto de 2009), um aumento na percepção de risco que ocasionou uma 

grande contração no mercado de crédito e um modesto impacto na taxa de desemprego 

que reage com atraso ao choque e fecha 2008 em 6,8% (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2008 ; BNDES, 2019). 
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A crise política de 2015 foi caracterizada por um período de grande turbulência 

econômica e por um ritmo intenso de investigações de escândalos de corrupção 

liderados pela operação Lava Jato (BNDES, 2019). O ambiente macroeconômico 

encontrado em 2014 e 2015 estava prejudicado tanto por influências externas 

relacionadas à queda do preço das commodities, em especial o preço do barril de 

petróleo que obteve queda abrupta de mais de 50% em 2014, e também pelas 

consequências das políticas fiscais expansionistas tomadas no primeiro mandato da 

presidente Dilma Roussef que resultaram em uma severa recessão. A operação Lava 

Jato obteve grande exposição nacional e internacional ao trazer à tona os resultados das 

investigações das operações das principais empresas do país, entre elas, a Petrobrás e a 

Odebrecht e, as constatações de corrompimento por parte do governo estabeleceram 

um ambiente de incerteza e desconfiança nacional e internacional em relação à política 

brasileira. Um fator adicional  a esse contexto, é a crise política desencadeada pela falta 

de articulação da então presidenta com o Congresso, que culminou inclusive com o seu 

impeachment (BASTOS, ROSA E PIMENTA, 2017; BNDES, 2019 ; DE HOLANDA 

BARBOSA, 2015). 

Durante a crise política de 2015, o ambiente macroeconômico não apresentava 

a mesma trajetória de prosperidade econômica encontrada na crise de 2008. A recessão 

apresentou-se rigorosa e duradoura com decréscimo da atividade econômica em 3,5 e 

3,3% em 2015 e 2016 respectivamente e manutenção de oito trimestres consecutivos 

de declínio. Registrou também nesse período a maior variação negativa registrada desde 

1994 de -4,6% no segundo trimestre de 2016 e períodos pré e pós crise de estagnação 

e baixo crescimento apresentando expansão de 0,5% em 2014 e de 1,1% em 2017. O 

mercado de trabalho e o câmbio também foram alvos de choques mais robustos, onde 

a taxa de desemprego passa de 6,5% no quarto trimestre de 2014 para 12% no quarto 

trimestre de 2016 e a desvalorização cambial atinge a marca de R$ 4,20 em 2015 em 

comparação aos R$ 1,80 de setembro de 2009. Considerando o exposto acima, nota-se 

que na crise de 2015 a conjuntura econômica se apresentava mais desafiadora para os 

agentes econômicos (ARAÚJO ET AL, 2021; BNDES, 2019; BRAGA, PINHEIRO E 

PINHEIRO, 2018). 

A  crise do coronavírus de 2020 foi disruptiva em diversos sentidos, desde a sua 

origem que esta ancorada em uma crise sanitária que evoluiu para uma crise financeira, 

até as implicações da crise que exigiram isolamento social e fechamento das unidades 

de negócio na maior parte dos países do mundo, afetando a sobrevivência dos negócios 
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e o emprego e a renda das famílias. A crise se iniciou no final de 2019 com os primeiros 

casos na China em Wuhan e se disseminou globalmente, a rápida propagação do vírus 

e sua alta letalidade combinada com a inexistência de medicamentos de eficácia 

comprovada para conter seus avanços, fez crescer a necessidade de isolamento social 

para diminuir a contaminação e essa mobilização ocasionou choques de alta magnitude 

inicialmente na oferta, devido ao fechamento dos estabelecimentos comerciais e 

interrupções das cadeias internacionais de suprimentos, e posteriormente na demanda 

dada a redução do faturamento das empresas e da renda das familias (AVELAR et al, 

2021; IPEA, 2020).  

Outra peculiaridade dessa crise foi o impacto no mercado de capitais, onde na 

dificuldade de formar expectativas e projeções nesse panorama de elevada incerteza, os 

investidores  precificaram significativa queda no mercado e fizeram com que as bolsas 

de todo mundo tivessem redução expressiva em valor de mercado. A bolsa brasileira 

por exemplo, experenciou queda de mais de 800 bilhões no valor de mercado das ações 

em março de 2020, o que corresponde a mais de 30% de diminuição (AVELAR et al, 

2021). 

A crise covid-19 de 2020 foi uma crise sem precedentes inclusive no que tange 

o desempenho econômico, os choques de oferta e demanda e a suspensão do mercado 

produtivo resultam em indicadores econõmicos recessivos e elevado grau de incerteza 

do comércio e da indústria em relação às projeções futuras de retomada da atividade 

econômica (IPEA, 2020). Essa desestabilização econômica nos mercados produtivos e 

de capitais ocasionou grande impacto no desempenho econômico do país finalizando o 

ano de 2020 com produção negativa de 4,1% (BCB, 2021). Esse contexto de 

instabilidade e recessão se instala em um momento de baixo desempenho da atividade 

econômica, nos três anos antecessores à crise os crescimentos foram de 1,3%, 1,3% e 

1,1% para 2017, 2018 e 2019 respectivamente e verificou-se impacto expressivo no 

mercado de trabalho com uma redução de 4,9 milhões na população ocupada (IPEA, 

2020). 

Avelar et al (2021) sinaliza ainda que o impacto causado pelas crises financeiras 

na economia e no ambiente de negócios é heterogêneo, ou seja, a magnitude do choque 

e a dispersão entre os setores produtivos nem sempre são semelhantes. Na crise de 2020 

por exemplo, as empresas do setor de higiene e limpeza foram beneficiadas pela 

pandemia por conta do aumento das vendas de álcool em gel e sabonetes para 

higienização das mãos e proteção contra o vírus (COSTA, PEREIRA e LIMA, 2021). 
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A multiplicidade desses impactos também é influenciada pela assimetria informacional, 

onde quanto maior o nível de informação disponível e governança sobre uma 

determinada empresa ou negócio, melhor será o relacionamento desta com os agentes 

econômicos. Essa relação pode facilitar por exemplo, o acesso à recursos e melhores 

condições no que diz respeito a custo de capital, algo necessário para o bom 

funcionamento da empresa não só em momentos de crise, mas especialmente nesses 

períodos. 

Diversas foram as divulgações na mídia brasileira no início de 2020, auge da 

crise Covid-19, que tratavam a respeito da dificuldade do acesso ao crédito das 

empresas no mercado brasileiro, especialmente as micro e pequenas empresas. Gustavo 

Montezano, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) enfatiza que 

grandes empresas, que normalmente contam com maior nível de governança e 

transparência nos dados, conseguiram pagar suas contas na crise, porém obsevou-se 

uma grande dificuldade por parte do governo de garantir crédito às micro e pequenas 

empresas, segmentos de grande relevância para geração de emprego e renda no país 

(AGÊNCIA SENADO, 2020).  

Uma divulgação feita pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas) evidenciava que 60% dos empreendedores de pequens negócios 

tiveram seus pedidos de acesso ao crédito negados (SEBRAE, 2020). Portanto, de 

acordo com o contexto exposto acima, a análise econômico-financeira das empresas no 

que diz respeito a seus indicadores financeiros de liquidez e rentabilidade e a 

disponibilidade dessas informações para análise dos agentes econômicos, sejam eles 

investidores ou instituições financeiras, se configura em um importante aspecto para a 

efetividade das ações governamentais de recuperação da economia em crises 

financeiras, em especial àquelas relacionadas à concessão creditícia.  

Além do argumento de acesso ao crédito explicitado acima, uma boa condução 

econômico-financeira por parte da empresa é também importante para o sucesso dos 

negócios inclusive em momentos de crise. Ding at al (2020)  identificou em seu estudo 

que empresas com finanças mais sólidas no período anterior à crise de 2020, tiveram 

impacto mais suavizado na pandemia em relação à queda do preço de suas ações. Tal 

estudo demonstra relevância global ao analisar dados de 6,7 mil empresas em 61 

economias distintas e trouxe como contribuição a informação que companhias com 

maior volume de caixa, menor endividamento de curto e longo prazo e maior 

lucratividade tiveram resultado superior ou menor prejuízo, e enfretaram a crise com 
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maior tranquilidade.  

A maior incerteza associada ao mercado financeiro e ambiente de negócios em 

cenários de crise impacta a tomada de decisão dos stakeholders e como consequência 

pode causar a falência de milhares de companhias e o empobrecimento de diversas 

famílias e países, portanto entender tais mecanismos pode significar a sobrevivência e 

sucesso financeiros dos envolvidos. Nesse ínterim, esse estudo busca analisar dentro 

das especificidades do mercado brasileiro e dos cenários de crises globais e locais, 

como empresários priorizam decisões de liquidez, se tais resoluções implicam 

necessariamente em correlações negativas com a rentabilidade e se, em situações de 

crises, há uma tendência de comportamento ou propósito comum entre companhias na 

busca por maior rentabilidade ou na manutenção de sua solvência em diferentes 

contextos de necessidades de recursos.  

A seguir, serão explicitadas pesquisas com objetivo e estrutura similar ao 

presente trabalho para posterior comparação dos resultados. 

 

2.3. Crises e gestão financeira : pesquisas anteriores 
 

BNDES (2019) avalia em seu estudo o desempenho da indústria de 

transformação nas crises de 2008 e 2015 e a severidade dessas crises em sua 

performance. Para isso, ele compara as linhas de tendências do desempenho da indústria 

nos 12 meses anteriores e posteriores ao choque fazendo detalhamento por setor 

produtivo. O resultado encontrado foi que o desempenho da indústria não foi favorável 

entre 2008 e 2016 e que as duas crises tiveram impacto negativo e significativo para 

modificar a trajetória do desempenho realizado nos meses anteriores à crise, porém 

existe heterogeneidade nos efeitos intrasetoriais. O autor declara ainda que os setores 

têxtil; borracha e plástico; produtos de metal; aparelho e materiais elétricos; máquinas 

e equipamentos; veículos automotores; embarcações e aeronaves e produtos diversos 

são os que obtiveram maior perda nas duas crises e que os setores de alimentos; bebidas; 

fumo; vestuário; produto de madeira; derivados de petróleo; limpeza e higiene pessoal, 

perfurmaria e cosméticos; informática, ótica e eletrônicos foram os setores mais 

poupados. 

Ribeiro, Taffarel e Gerigk (2016) evidenciaram em seu estudo o 

comportamento da liquidez do setor de papel e celulose durante a crise de 2008. A 

estudo foi desenvolvido por meio da investigação das variáveis capital de giro líquido 
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e necessidade de capital de giro para as empresas Klabin, Suzano, Celulose Irani e 

Fibria que representam 93% do volume de vendas do setor. Os resultados indicam que 

os choques da crise reduziram o capital de giro disponível das empresas e que foi 

preciso aumentá-lo para suportar o período de turbulência e atenuar a necessidade de 

recursos. Tal atitude reduziu a necessidade de investimento em giro no pós crise, o que 

indica que a busca por recursos foi reduzida e que as organizações passaram a operar 

com mais cautela. 

Franzotti e Valle (2020) declaram em sua pesquisa que devido à assimetria 

informacional o acesso a recursos é desigual entre as companhias, as empresas restritas 

apresentam maior dificuldade no acesso a recursos e tal situação se intensifica em 

situações de crise. Por esse motivo, seu estudo buscou investigar o impacto das crises 

de 2008 e 2015 nos investimentos e financiamentos das companhias brasileiras restritas 

e não restritas no período de 2007 a 2016. Encontrou-se como resultado que somente a 

crise 2015 impactou negativamente os investimentos das companhias brasileiras e em 

maior grau as empresas restritas, porém para empresas restritas, a variável alavancagem 

obteve impacto maior e negativo na crise de 2008, tal movimento foi acompanhado de 

um aumento da dívida de curto prazo no mesmo período. 

A Polônia foi considerada um país resistente à crise de 2008, pois 

diferentemente da maioria das nações do mundo, ela obteve crescimento da produção 

em toda a duração da crise. O estudo realizado por Bukalska e Krol (2020) buscou 

analisar o efeito da crise Subprime nos indicadores de liquidez financeira, ciclos de giro 

e rentabilidade das empresas polonesas no periodo de 2005 a 2016. As regressões foram 

conduzidas utilizando diferentes proxies para liquidez, ciclos de giro e rentabilidade e 

avaliaram também se os impactos da crise para as corporações com maior dependência 

bancária foram mais expressivos em relação à amostra total. Como investigação 

adicional, para melhor isolamento do impacto da crise e avaliação da capacidade de 

recuperação pós crise das instituições, assim como no presente trabalho, foram 

incluídas dummies de tempo para períodos pré, durante e pós crise.  

Dentre os resultados alcançados por Bukalska e Krol (2020), no período pré-

crise, a rentabilidade aumenta ao passo que a liquidez financeira e ciclo financeiro 

reduzem, esse movimento demonstra que as companhias se sentiram seguras e puderam 

reduzir liquidez para focar em rentabilidade. Durante a crise, encontrou-se relações 

fracas entre os indicadores de rentabilidade e liquidez decorrente da situação estável da 

economia do país, decréscimo no caixa e elevação nos prazos médio de estoque e de 
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pagamento, demonstrando uma dificuldade das empresas em comercializar seus 

produtos e cumprir suas responsabilidades ao mesmo tempo em que sentem uma 

redução nos recursos oriundos das operações. Há extensão do choque nos indicadores 

de rentabilidade e elementos de giro no pós crise, evidenciando que os efeitos da crise 

se extendem por períodos mais longos (efeitos tardios) e por fim verificou-se também 

que as empresas com maior dependência bancária sofreram maior impacto na crise com 

resultados mais severos e significantes especialmente nos indicadores de rentabilidade 

nos períodos durante e pós crise. 

Costa et al (2010) apreciam em seu estudo o impacto da crise de 2008 no 

desempenho econômico-financeiro de 153 empresas industriais listadas na bolsa 

brasileira separadas em 15 setores distintos no período de 2000 a 2009. Para o 

desenvolvimento do trabalho foram analisadas as variáveis de liquidez, endividamento, 

rentabilidade e lucro por ação. Os resultdos obtidos apontaram uma reduções no 

endividamento, na liquidez corrente e seca e nos retornos sobre patrimônio e ativo 

(ROE e ROA respectivamente), tais sinalizações demonstram uma dificuldade por parte 

das empresas na captação de recursos, uma menor capacidade de pagamento no curto 

prazo e declínio acentuado na performance em resposta às consequências da crise. 

Hall, Beck e Toledo Filho (2012) analisam as especificidades do setor de 

agronegócio brasileiro no contexto da crise subprime. Foram consideradas no estudo as 

variáveis de endividamento, liquidez, ciclos de negócio (Prazos médios de estoque, 

pagamento e recebimento) e rentabilidade no período de 2005 a 2010. Por se tratar de 

um setor intensivo em capital de terceiros, esperava-se aumento no endividamento e 

reduções na rentabilidade dado o aumento do custo de capital e o possível aumento do 

custo da dívida em dólar em caso de desvalorização cambial. O desfecho do estudo 

corrobora com os movimentos esperados, demonstrando portanto elevação nos níveis 

de endividamento e de prazos médios de recebimento, trazendo concomitantemente 

reduções na liquidez e na rentabilidade. 

Bastos, Rosa e Pimenta (2017) investigaram os efeitos da crise de 2015 e os 

resultados da operação Lava Jato na performance da maior empresa brasileira, a 

Petrobrás. Para tal, os autores analisaram as demonstrações contábeis da companhia 

durante o período de 2012 a 2015 e concluiram que os ativos de longo prazo estão 

financiando os investimentos e o capital de giro, logo percebe-se um decréscimo no 

indicador de liquidez em especial de curto prazo. A valorização do dólar resultou em 

elevações no endividamento e queda na rentabilidade da empresa, por se tratar de uma 
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empresa com alta dependência de capital de terceiros, grandes investimentos são 

financiados de forma a dar tempo de gerar caixa para quitar a dívida.  

No estudo de Braga, Pinheiro e Pinheiro (2018), os indicadores de liquidez 

(seca, geral, corrente e imediata) e de rentabilidade (ROA, ROE, margem bruta, 

operacional e liquida) do setor de construção civil foram analisados no período de 2010 

a 2017 para que se pudesse mensurar o impacto da crise de 2015 na performance 

financeira do setor. Destacam-se como resultados leve queda da liquidez corrente média 

do período pré para pós crise de 2,58 para 2,55 e queda acentuada na rentabilidade com 

decréscimos nos indicadores ROE de 6 para -28%, ROA de 5 para -4% e ROS de 5 para 

-106%. Considerando a média, as empresas conseguiram remunerar o seu capital 

próprio no período pré-crise, no entanto, no período definido como pós-crise o 

indicador foi negativo, de forma que o resultado realizado não foi suficiente para 

remunerar o patrimônio líquido, pela visão da média do setor. 

Araújo et al (2021) buscaram analisar o impacto da severa crise de 2015 no 

desempenho financeiro das empresas do setor de consumo cíclico. Por se tratar de 

empresas de atividade não essencial, o objetivo foi avaliar se o impacto da crise seria 

mais representativo para tais companhias. Para construção do estudo, foi analisado 

individualmente os Indicadores de rentabilidade (ROA, ROE, ROS e giro do ativo) das 

empresas desse setor. Como resultado, verifica-se redução na rentabilidade no 

consolidado do setor, porém nas avaliações individuais não foi possível identificar 

diferenças estatísticamente significantes entre os períodos pré e pós crise. 

Avelar et al (2021) objetivou avaliar o impacto da recente crise COVID-19 

sobre a sustentabilidade econômico-financeira das empresas de capital aberto na bolsa 

brasileira. Dados os impactos sem precedentes que essa crise demonstrou em 2020, o 

autor buscou investigar a severidade do choque nos indicadores de endividamento, 

liquidez, ciclos de negócios e rentabilidade no período de auge da pandemia, ou seja, 

do terceiro trimestre de 2019 até o primeiro trimestre de 2020. Como resultado do 

referido trabalho, verifica-se uma redução na receitas e aumento dos ciclos de estoque, 

pagamento e recebimento que acabam por elevar também o ciclo financeiro médio das 

empresas. A paralisação na entrada de caixa oriundo das operacões somado ao aumento 

do ciclo de caixa, gera para as empresas uma maior necessidade de recursos. Observou-

se também, uma redução em todos os indicadores de rentabilidade e aumento no 

endividamento. A variável alavancagem é relacionada positivamente com as variáveis 

tamanho e tangibilidade, tal correlação demonstra que companhias maiores tem melhor 
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reputação junto ao credor e possuem maior diversificação dos negócios, o que pode 

gerar mais confiança entre a empresa e os agentes financeiros reduzindo assim a 

assimetria informacional e, que um maior grau de tangibilidade pode facilitar o acesso 

à recursos devido à diminuição do custo de agência dado que o bem pode ser 

empenhado como garantia. 

Dada a recomendação de constante higienização especialmente das mãos para 

evitar o contágio do coronavirus, a demanda por produtos de higiene pessoal aumentou 

expressivamente durante o período da crise, no início da pandemia foi dificil encontrar 

álcool em gel nas prateleiras de farmácias e supermercados. Considerando tal cenário, 

Costa, Pereira e Lima (2021) decidiram iniciar uma investigação para avaliar o impacto 

da pandemia COVID-19 na performance financeira das empresas do setor de higiene. 

Foram então avaliados os indicadores de endividamento, liquidez e rentabilidade das 

companhias Bombril e Natura e chega-se à conclusão que o choque positivo na 

demanda causou grande aumento de receitas das empresas o que gera recursos 

operacionais para investimento no negócio, diminuindo assim uma dependência de 

capital de terceiros. Sendo assim, o investimento na disponibilização de produtos acima 

da capacidade instalada não está gerando maior alavancagem para nenhuma das duas 

empresas. No que tange o indicador lucratividade, o ebitda das duas companhias 

cresceu expressivamente em relação ao ano anterior, consequência da alta na demanda, 

nas notas explicativas a Natura informa que fez um investimento em uma nova marca 

e por esse motivo alguns de seus indicadores de rentabilidade estão reduzidos, mas a 

empresa pôde sentir o impacto positivo do crescimento das vendas. 

Carvalho (2020) tinha por objetivo a avaliação do impacto da COVID-19 na 

gestão do capital de giro e na rentabilidade, representada nesse trabalho pelos 

indicadores de ciclo de conversão de caixa e pelos retornos sobre patrimônio (ROE) e 

sobre o ativo (ROA) respectivamente. Para o desenvolvimento do trabalho foram 

coletados os indicadores citados acima das demonstrações financeiras das companhias 

de capital aberto na bolsa brasileira do período entre o primeiro trimestre de 2015 e o 

segundo trimestre de 2020. Foram adicionadas ao modelo as variáveis de controle 

crescimento, alavancagem, tamanho e PIB e foi avaliada a contribuição da crise por 

meio da inclusão de uma dummy de tempo que recebe o número 1 para os períodos de 

disseminação da COVID-19 e 0 caso contrário. Os resultados encontrados apontam 

para um aumento nos níveis de caixa das empresas que representa um financiamento 

com menor risco de liquidez, e elevação nos prazos médios de estoque, pagamento e 
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recebimento durante a crise, efeitos derivados dos choques de demanda e oferta. Para a 

rentabilidade, o ROE e ROA tem relação negativa com as variáveis alavancagem, PIB 

e ciclo de caixa e relação positiva com as variáveis crescimento, liquidez corrente e 

tamanho. Esse resultado nos fornece duas abordagens, quanto maior a dívida e o ciclo 

financeiro, menor será o retorno e, quanto maior a empresa, o crescimento dos ativos e 

a liquidez de curto prazo, maior será o retorno.  

 

3 DADOS E METODOLOGIA 
 

Nessa seção serão apresentados os dados amostrais utilizados, o detalhamento 

das variáveis dependentes, independentes e de controle, a descrição dos modelos 

econométricos construídos e os respectivos testes de robustez.  

 

3.2. Descrição dos dados 

 
Para conduzir as análises propostas nesse estudo foram utilizados como dados 

amostrais os indicadores financeiros trimestrais de liquidez, rentabilidade e 

endividamento das empresas de capital aberto na bolsa de valores do Brasil no período 

de 2006 a 2021 (entre o primeiro trimestre de 2006 e último trimestre de 2021) e o 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro a preços de mercado do mesmo período. As 

origens utilizadas para a coleta das informações foram o software Economática® para 

os indicadores financeiros oriundos de balanços patrimoniais e demonstrações de 

resultado e site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para os valores 

do PIB.  

Similar ao estudo de Bukalska e Krol (2020), foram desconsideradas da amostra 

211 ativos dos segmentos financeiro, bancário e de seguros por apresentarem um 

formato de atuação e uma dinâmica de avaliação de resultados distintos dos demais 

segmentos avaliados. De forma complementar, 308 empresas que continham 

patrimônio líquido negativo também foram excluídas da amostra e como último 

tratamento dos dados, conforme o realizado em Carvalho (2020), foi aplicada a 

winsorização simétrica com 1% em cada cauda nas variáveis para reduzir o impacto 

dos outliers nos resultados. Chegou-se assim, em uma base de dados com um total de 

822 ativos, 19 segmentos distintos, 64 trimestres e um total de 52.608 observações.  

Assim como o realizado por Bukalska e Krol (2020), as regressões da presente 
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pesquisa são conduzidas na amostra total e em outras duas subamostras que 

categorizam as empresas em alto ou baixo grau de dependência de capital de terceiros 

de acordo com o driver dívida bruta, onde empresas com dívida maior que 

R$5.989.676,2  e menor que R$30.305,2 por trimestre, foram classificadas como alto e 

baixo grau de dependência de capital de terceiros respectivamente. Os valores de 

máximo e mínimo apresentados acima seguem o cálculo de 90º e 10º percentil do 

indicador dívida bruta da subamostra “período base”, tal subamostra compreende todos 

os trimestres não especificados como períodos pré, durante e pós crise.  

3.3. Descrição das variáveis 
 

O período escolhido considera fases de recessão e expansão econômica no 

contexto de três crises financeiras distintas: a crise do subprime de 2008, crise política 

de 2015 e a crise do COVID-19. A identificação desses ciclos econômicos no Brasil 

segue o conceito estabelecido pelo Comitê de Datação de Ciclos Econômicos 

(CODACE) do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). Portanto, será analisado o comportamento da liquidez e rentabilidade das 

empresas brasileiras listadas na bolsa durante os períodos de recessão econômica 

determinados pelo CODACE, tais períodos serão aqui descritos como períodos de crise. 

Para correto isolamento e identificação de duração dos choques, a avaliação dos 

impactos financeiros nos períodos de crise será efetuada considerando a dimensão 

tempo representada pela classificação de subperíodos :  

1) Avaliação do cenário pré crise, por meio da inclusão de uma dummy de 

tempo que registra o número 1 para os 4 trimestres anteriores aos períodos 

de crise e 0 caso contrário; 

2) Análise do desempenho das empresas durante o período de crise de acordo 

com a classificação do CODACE para recessões econômicas incluindo uma 

dummy de tempo que registra o número 1 para os períodos de crise e 0 caso 

contrário ; 

3) Análise da extensão e duração do choque no período pós crise de curto prazo 

incluindo uma dummy de tempo que registra o número 1 para os 4 trimestres 

posteriores aos períodos de crise e 0 caso contrário. 

 

Na figura 1 abaixo, será apresentada a evolução do PIB dessazonalizado 

brasileiro de 1980 a 2020, onde podemos verificar os períodos de declínio na atividade 
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econômica que serão aqui considerados como períodos de crise no presente estudo: 

 

Figura 1. Evolução trimestral PIB  

 
Fonte: CODACE, 2020. 

 

Os “períodos de crise” serão assim classificados seguindo os ciclos de recessões 

econômicas identificados no Brasil pelo CODACE e os “períodos pré e pós crise” serão 

assim categorizados nos intervalos de quatro trimestres anteriores e quatro trimestres 

posteriores aos períodos de crise. Os trimestres especificados como crises subprime de 

2008 e política de 2015 seguem lógica similar ao trabalho de Franzotti e Valle (2020). 

Na tabela 1 abaixo são detalhados os períodos considerados para cada crise financeira:  

 

Tabela 1. Demonstração períodos de crise financeiras  

 

Fonte para períodos de crise: CODACE, 2020. 

Nota: Nesta tabela consta a classificação dos períodos de tempo para inclusão das dummies de pré, durante e pós 

crise utilizadas nas regressões. 

 

Descrição Pré-crise Crise Pós-crise

Crise global Subprime (2008) 4ºTrim2007 - 3ºTrim2008 4ºTrim2008 - 2ºTrim2009 3ºTrim2009 - 2ºTrim2010

Crise política e local (2015) 2ºTrim2013 - 1ºTrim2014 2ºTrim2014 - 3ºTrim2016 4ºTrim2016 - 3ºTrim2017

Crise COVID-19 (2020) 1ºTrim2019 - 4ºTrim2019 1ºTrim2020 - 4ºTrim2020 1ºTrim2021 - 4ºTrim2021

Fonte: CODACE, 2020
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Assim como Bukalska e Król (2020), a construção do modelo de estimação foi 

efetuada elencando os indicadores de liquidez, rentabilidade e ciclos de giro das 

companhias como variáveis dependentes e definindo os períodos de análise de crise em 

conjunto com as variáveis de controle, como variáveis independentes. Como proxy para 

liquidez, foram considerados os mais famosos indicadores de disponibilidade de 

recursos utilizados para análise de solvência empresarial, como Liquidez Corrente, 

razão entre Caixa e o Ativo, razão entre Capital de Giro e o Ativo  e Ciclo de Conversão 

de Caixa ou Ciclo Financeiro (que consideram os prazos médios de estoque, 

recebimento e pagamento em seu cálculo). Para rentabilidade, foram utilizados os três 

principais índices de retorno calculados para empresas dos mais diversos setores para 

verificação da margem de lucro alcançada por suas operações e projetos. O retorno 

sobre os ativos (ROA), o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e o retorno sobre 

vendas (ROS).  

Explorando mais profundamente as variáveis independentes, descreveremos a 

seguir os períodos de análise e as variáveis de controle. Abordando primeiramente a 

variável de tempo, representada por dummies e cuja regra foi explicitada na tabela 1, a 

amostra foi classificada em subperíodos de análise de pré, durante e pós crises 

financeiras conforme abaixo:  

➢ “PRE2008” empregando 1 para o período entre 4º trimestre de 2007 ao 

3º trimestre de 2008 e 0 para demais períodos ;  

➢ “PRE2015” empregando 1 para o período entre 2º trimestre de 2013 ao 

1º trimestre de 2014 e 0 para demais períodos;  

➢ “PRE2020” empregando 1 para o período entre 1º trimestre de 2019 ao 

4º trimestre de 2019 e 0 para demais períodos;   

➢ “CRISE2008” empregando 1 para o período entre 4º trimestre de 2008 

ao 2º trimestre de 2009 e 0 para demais períodos ;  

➢ “CRISE2015” empregando 1 para o período entre 2º trimestre de 2014 

ao 3º trimestre de 2016 e 0 para demais períodos;  

➢ “CRISE2020” empregando 1 para o período entre 1º trimestre de 2020 

ao 4º trimestre de 2020 e 0 para demais períodos;  

➢ “POS2008” empregando 1 para o período entre 3º trimestre de 2009 ao 

2º trimestre de 2010 e 0 para demais períodos ;  

➢ “POS2015” empregando 1 para o período entre 4º trimestre de 2016 ao 

3º trimestre de 2017 e 0 para demais períodos;   
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➢ “POS2020” empregando 1 para o período entre o 1º trimestre de 2021 

ao 4º trimestre de 2021 e 0 para demais períodos.  

Como resultado da classificação demonstrada acima, do total de 64 trimestres 

que temos na amostra total, 12 trimestres foram classificados como pré crise, 12 

trimestres como pós crise, 17 trimestres como período de disseminação da crise e 23 

trimestres como período base, ou seja, que não estão categorizados em nenhuma das 

classificações acima. Um fator chama atenção após análise da categorização descrita 

acima, dos 64 trimestres ou 16 anos analisados, em 29 trimestres ou 7 anos (45%) 

estamos ou em crise ou nos recuperando de seus efeitos. Logo, se faz necessária a 

discussão dos impactos das crises nos negócios dado que passamos uma boa parte do 

tempo sob seus impactos ou tentando reagir a eles no curto prazo de 1 ano. 

Para reduzir a probabilidade de viés da variável omitida, variáveis de controle 

foram incluídas no modelo. Foram utilizadas proxys para tamanho (logaritmo 

neperiano do ativo); tangibilidade do ativo (razão entre imobilizado e ativos totais); 

investimento (variação anual do ativo total versus ano anterior) e crescimento (variação 

anual da receita de vendas versus ano anterior) e como controle da atividade econômica 

nacional foi adicionada a variável PIB (logaritmo neperiano dos valores do PIB a 

preços de mercado. São apresentadas na tabela 2 abaixo todas as variáveis e 

subamostras consideradas no modelo e suas formas de mensuração: 

 

Tabela 2. Contrução de variáveis 
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Nota: Tabela demonstra todas as variáveis utilizadas nas regressões e análises, incluem variáveis dependentes e 

de controle e as subamostras (as variáveis independentes de tempo foram retratadas na tabela 1). 

 

Correlacionando a seleção das variáveis adotadas na presente pesquisa ao empregado 

pela literatura apresentada, similar ao realizado por Avelar et al (2021), Bastos, Rosa e Pimenta 

(2017), Braga, Pinheiro e Pinheiro (2018),  Bukalska e Krol (2020), Costa et al (2010) e Hall, 

Beck e Toledo Filho (2012), foram utilizadas as variáveis liquidez corrente, ROE e ROA e 

relação dívida sobre ativo como como proxies de liquidez, rentabilidade e de endividamento 

respectivamente. A análise de dimensão temporal representata pelas dummies dos subperíodos 

de crise são encontradas análogamente no trabalho de Bukalska e Krol (2020). As variáveis 

ciclo de financeiro e prazos médios de estoque, pagamento e recebimento que representam os 

ciclos de giro, foram também empregadas nas pesquisas de  Bukalska e Krol (2020) e Carvalho 

(2020). Por fim, a utilização das variáveis de controle tamanho, investimento, crescimento, 

tangibilidade, alavancagem e PIB foram elencadas por influência principalmente da pesquisa 

de Carvalho (2020). 

3.4. Modelos de regressão  
 

TIPO VARIÁVEL PROXY NOME VARIÁVEL SIGLA FÓRMULA

Subamostra Endividamento Alta Dependência RFA 90º percentil amostra maior valor de empréstimo pré-crise

Subamostra Endividamento Baixa Dependência RFB 10º percentil amostra menor valor de empréstimo pré-crise

Dependente Liquidez Liquidez Corrente LC Ativo Circulante / Passivo Circulante

Dependente Liquidez Liquidez Seca LS Ativo Circulante (-) Estoques  / Passivo Circulante

Dependente Liquidez Caixa_Ativo CX Caixa / Total Ativo

Dependente Liquidez Capital Giro_Ativo CG (Ativos Circulante (-) Passivos Circulantes) 

Dependente Liquidez Prazo médio estoque PME Estoque * 360 / Custo Produto Vendido

Dependente Liquidez Prazo médio recebimento PMR Contas a receber * 360 / Receita Operacional Bruta 

Dependente Liquidez Prazo médio pagamento PMP Fornecedores * 360 / Receita Operacional Bruta 

Dependente Liquidez Ciclo Financeiro CF PME + PMR - PMP

Dependente Rentabilidade Retorno dos Ativos ROA Lucro Líquido / Ativo Total

Dependente Rentabilidade Retorno do patrimônio ROE Lucro Líquido / Patrimônio Líquido Médio

Dependente Rentabilidade Retorno sobre vendas ROS Lucro Líquido / Receita de Vendas

Controle Tamanho LogAtivo TAM Logaritmo do Ativo Total

Controle Tangibilidade Tangibilidade TANG Ativos Fixos ou imobilizado / Ativos Totais

Controle Investimento Crescimento Ativos INV Variação ano atual vs ano anterior do Ativo Total

Controle Crescimento Crescimento Vendas CRESC Variação ano atual vs ano anterior da Receita de Vendas

Controle PIB LogPIB PIB Logaritmo neperiano do PIB a preços de mercado

Fonte: criado pelo autor
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Dos procedimentos metodológicos adotados, foram efetuadas análises da estatística 

descritiva e da matriz de correlação das variáveis e como método de estimação, foram 

conduzidas regressões considerando estrutura dos dados em painel. Para garantir estimadores 

mais consistentes, assim como o utilizado por Franzotti e Valle (2020) foi utilizado método de 

estimação por efeitos fixos com erros padrões de White que são robustos e válidos na presença 

de heterocedasticidade. Em todas as regressões a letra 𝜖 refere-se ao termo de erro da equação, 

e os subscritos i e t referem-se à empresa e trimestre respectivamente. Abaixo serão 

apresentados os modelos de regressão adotados e mais à frente os resultados alcançados nas 

análises citadas: 

 

 

(𝟑. 𝟏) 𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆𝒊𝒓𝒐 (𝑪𝑭)𝒊,𝒕 =  𝛽0 +  𝛽1𝑃𝑟𝑒2008𝑡 +  𝛽2𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2008𝑡 +  𝛽3𝑃𝑜𝑠2008𝑡+ 

𝛽4𝑃𝑟𝑒2015𝑡+𝛽5𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2015𝑡 +  𝛽6𝑃𝑜𝑠2015𝑡 +  𝛽7𝑃𝑟𝑒2020𝑡 +  𝛽8𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2020𝑡 +
 𝛽9𝑃𝑜𝑠2020𝑡 +  𝛽10𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽11𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖,𝑡 +  𝛽12𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 +

 𝛽13𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡+𝛽14𝐴𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚𝑖,𝑡 + 𝛽15𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽16𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡 

 

(𝟑. 𝟐) 𝑷𝒓𝒂𝒛𝒐 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒔𝒕𝒐𝒒𝒖𝒆 (𝑷𝑴𝑬)𝒊,𝒕 =  𝛽0 +  𝛽1𝑃𝑟𝑒2008𝑡 + 𝛽2𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2008𝑡 +
 𝛽3𝑃𝑜𝑠2008𝑡+𝛽4𝑃𝑟𝑒2015𝑡+𝛽5𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2015𝑡 +  𝛽6𝑃𝑜𝑠2015𝑡 +  𝛽7𝑃𝑟𝑒2020𝑡 +
 𝛽8𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2020𝑡 + 𝛽9𝑃𝑜𝑠2020𝑡 +  𝛽10𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽11𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖,𝑡 +

 𝛽12𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽13𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽14𝐴𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚𝑖,𝑡 + 𝛽15𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽16𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 + 

𝜖𝑖,𝑡 

 

(𝟑. 𝟑) 𝑷𝒓𝒂𝒛𝒐 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (𝑷𝑴𝑷)𝒊,𝒕 =  𝛽0 +  𝛽1𝑃𝑟𝑒2008𝑡 +  𝛽2𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2008𝑡 +

 𝛽3𝑃𝑜𝑠2008𝑡+ 𝛽4𝑃𝑟𝑒2015𝑡 +𝛽5𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2015𝑡 +  𝛽6𝑃𝑜𝑠2015𝑡 +  𝛽7𝑃𝑟𝑒2020𝑡 +
 𝛽8𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2020𝑡 + 𝛽9𝑃𝑜𝑠2020𝑡 +  𝛽10𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽11𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖,𝑡 +

 𝛽12𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽13𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽14𝐴𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚𝑖,𝑡 + 𝛽15𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽16𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 + 

𝜖𝑖,𝑡 

 

(𝟑. 𝟒) 𝑷𝒓𝒂𝒛𝒐 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒄𝒆𝒃𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (𝑷𝑴𝑹)𝒊,𝒕 =  𝛽0 +  𝛽1𝑃𝑟𝑒2008𝑡 +

 𝛽2𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2008𝑡 + 𝛽3𝑃𝑜𝑠2008𝑡+ 𝛽4𝑃𝑟𝑒2015𝑡 +𝛽5𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2015𝑡 +  𝛽6𝑃𝑜𝑠2015𝑡 +
 𝛽7𝑃𝑟𝑒2020𝑡 +  𝛽8𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2020𝑡 +  𝛽9𝑃𝑜𝑠2020𝑡 +  𝛽10𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡 +
 𝛽11𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖,𝑡 +  𝛽12𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽13𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽14𝐴𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚𝑖,𝑡 +

𝛽15𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽16𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡 

 

(𝟑. 𝟓) 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 (𝑳𝑪)𝒊,𝒕 =  𝛽0 +  𝛽1𝑃𝑟𝑒2008𝑡 +  𝛽2𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2008𝑡 +
 𝛽3𝑃𝑜𝑠2008𝑡+ 𝛽4𝑃𝑟𝑒2015𝑡 +𝛽5𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2015𝑡 +  𝛽6𝑃𝑜𝑠2015𝑡 +  𝛽7𝑃𝑟𝑒2020𝑡 +
 𝛽8𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2020𝑡 + 𝛽9𝑃𝑜𝑠2020𝑡 +  𝛽10𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽11𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖,𝑡 +

 𝛽12𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽13𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽14𝐴𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚𝑖,𝑡 + 𝛽15𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽16𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 + 

 𝜖𝑖,𝑡 

 

(𝟑. 𝟔) 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑮𝒊𝒓𝒐/𝑨𝒕𝒊𝒗𝒐 (𝑪𝑮)𝒊,𝒕 =  𝛽0 +  𝛽1𝑃𝑟𝑒2008𝑡 +  𝛽2𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2008𝑡 +

 𝛽3𝑃𝑜𝑠2008𝑡+ 𝛽4𝑃𝑟𝑒2015𝑡 +𝛽5𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2015𝑡 +  𝛽6𝑃𝑜𝑠2015𝑡 +  𝛽7𝑃𝑟𝑒2020𝑡 +
 𝛽8𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2020𝑡 + 𝛽9𝑃𝑜𝑠2020𝑡 +  𝛽10𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽11𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖,𝑡 +
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 𝛽12𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽13𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡+ 𝛽14𝐴𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚𝑖,𝑡 + 𝛽15𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽16𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 +  

𝜖𝑖,𝑡 

 

(𝟑. 𝟕) 𝑪𝒂𝒊𝒙𝒂/𝑨𝒕𝒊𝒗𝒐 (𝑪𝑨)𝒊,𝒕 =  𝛽0 +  𝛽1𝑃𝑟𝑒2008𝑡 +  𝛽2𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2008𝑡 +  𝛽3𝑃𝑜𝑠2008𝑡+ 

𝛽4𝑃𝑟𝑒2015𝑡 +𝛽5𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2015𝑡 +  𝛽6𝑃𝑜𝑠2015𝑡 + 𝛽7𝑃𝑟𝑒2020𝑡 +  𝛽8𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2020𝑡 +
 𝛽9𝑃𝑜𝑠2020𝑡 +  𝛽10𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽11𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖,𝑡 +  𝛽12𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 +
 𝛽13𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡+ 𝛽14𝐴𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚𝑖,𝑡 +𝛽15𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽16𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡 

 

(𝟑. 𝟖) 𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎ô𝒏𝒊𝒐 (𝑹𝑶𝑬)𝒊,𝒕 =  𝛽0 +  𝛽1𝑃𝑟𝑒2008𝑡 +

 𝛽2𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2008𝑡 + 𝛽3𝑃𝑜𝑠2008𝑡+ 𝛽4𝑃𝑟𝑒2015𝑡 +𝛽5𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2015𝑡 +  𝛽6𝑃𝑜𝑠2015𝑡 +
 𝛽7𝑃𝑟𝑒2020𝑡 +  𝛽8𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2020𝑡 +  𝛽9𝑃𝑜𝑠2020𝑡 +  𝛽10𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡 +
 𝛽11𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖,𝑡 +  𝛽12𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽13𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡+ 𝛽14𝐴𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚𝑖,𝑡 +

𝛽15𝑃𝐼𝐵𝑡 +𝛽16𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 +𝛽17𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑖𝑟𝑜𝑖,𝑡  +𝛽18𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑖,𝑡 +𝛽15𝐿𝑖𝑞𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖,𝑡 + 

𝜖𝑖,𝑡 

  

 (𝟑. 𝟗) 𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝑨𝒕𝒊𝒗𝒐 (𝑹𝑶𝑨)𝒊,𝒕 =  𝛽0 +  𝛽1𝑃𝑟𝑒2008𝑡 +  𝛽2𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2008𝑡 +

 𝛽3𝑃𝑜𝑠2008𝑡+ 𝛽4𝑃𝑟𝑒2015𝑡 +𝛽5𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2015𝑡 +  𝛽6𝑃𝑜𝑠2015𝑡 +  𝛽7𝑃𝑟𝑒2020𝑡 +
 𝛽8𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2020𝑡 + 𝛽9𝑃𝑜𝑠2020𝑡 +  𝛽10𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽11𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖,𝑡 +
 𝛽12𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽13𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽14𝐴𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚𝑖,𝑡 +𝛽15𝑃𝐼𝐵𝑡 +𝛽16𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 

+𝛽17𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑖𝑟𝑜𝑖,𝑡  +𝛽18𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑖,𝑡 +𝛽15𝐿𝑖𝑞𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖,𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡 

 

 

(𝟑. 𝟏𝟎) 𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒅𝒂𝒔 (𝑹𝑶𝑺)𝒊,𝒕 =  𝛽0 +  𝛽1𝑃𝑟𝑒2008𝑡 +
 𝛽2𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2008𝑡 + 𝛽3𝑃𝑜𝑠2008𝑡+ 𝛽4𝑃𝑟𝑒2015𝑡 +𝛽5𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2015𝑡 +  𝛽6𝑃𝑜𝑠2015𝑡 +
 𝛽7𝑃𝑟𝑒2020𝑡 +  𝛽8𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒2020𝑡 +  𝛽9𝑃𝑜𝑠2020𝑡 +  𝛽10𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡 +

 𝛽11𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖,𝑡 +  𝛽12𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽13𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡  +  𝛽14𝐴𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚𝑖,𝑡 

+𝛽15𝑃𝐼𝐵𝑡 +𝛽16𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 +𝛽17𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑖𝑟𝑜𝑖,𝑡  +𝛽18𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑖,𝑡 +𝛽15𝐿𝑖𝑞𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖,𝑡 

+ 𝜖𝑖,𝑡 

 

 

3.5. Testes de validação do modelo  

 

Para efetuar a validação dos modelos de regressão empregados no presente estudo, 

foram efetuados os testes Breusch-Pagan, Breusch-Godfrey, Kolmogorov-Smirnov e Hausman 

para avaliação de homocedasticidade, autocorrelação, normalidade dos dados e da mais 

adequada modelagem em painel de efeitos fixos ou efeitos aleatórios respectivamente, os 

resultados dos testes citados são apresentados na tabela 3 abaixo. Dada a constatação de 

problemas de heterocedasticidade, procedeu-se a aplicação do modelo de efeito fixos com erros 

robustos de White que são validos na presença desse tipo de problemas. Foi avaliado também 

o teste VIF para detectar problemas de multicolineariedade e o maior valor encontrado é de 3,4 

para a variável PIB, todas as demais variáveis apresentam resultado abaixo de 2,2. Portanto, 
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não foram modificadas as variáveis da regressão dado que o indicado é fazê-lo para resultados 

acima de 5. 

 

Tabela 3. Tabela testes de validação do modelo 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

Nota: Teste Breusch-Pagan e Breusch-Godfrey com p-valor menor que 5%, rejeito a hipótese nula de 

homocedasticidade e ausência de autocorrelação respectivamente, no teste kolmogorov-Smirnov com p-

valor menor de 5% rejeito hipótese nula de normalidade dos dados e teste Hausman avalia o melhor 

modelagem em painel com p-valor menor que 5% rejeito a hipótese que o modelo de efeitos aleatórios é 

o mais apropriado 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1. Estatística descritiva e matriz de correlação 

 
A performance das empresas brasileiras de 2006 a 2021 é analisada nessa seção de três 

maneiras distintas: por meio de análise gráfica que demonstra a evolução anual dos principais 

indicadores de rentabilidade, liquidez, endividamento e ciclo de giro; avaliação da estatística 

descritiva das variáveis winsorizadas com auxílio do teste não paramétrico de  Mann- Whitney 

e matriz de correlação com inclusão das variáveis do modelo econométrico construído.  

Assim como em Bukalska e Krol (2020), o teste Mann-Whitney foi utilizado para 

comparação dos valores da amostra total em relação aos valores apresentados nas subamostras 

de alta e baixa dependência de capital de terceiros e período base. Esse teste é normalmente 

utilizado em duas amostras independentes onde não foi possível a verificação de normalidade 

em sua distribuição. 

Na gráfico apresentado abaixo, as informações em coluna demonstram a evolução anual 

dos valores do ativo, das receitas de vendas e do capital de giro das corporações (escala à 

esquerda) e as linhas exibem a taxa de crescimento desses indicadores (escala à direita). Tal 

recurso facilita a análise visual das oscilações do desempenho do mercado brasileiro nos 

períodos pré, durante e pós crise.  

 

CF PME PMP PMR LC CG CA ROE ROA ROS

Breusch-Pagan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Breusch-Godfrey 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Kolmogorov-Smirnov 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Hausman 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0.7577 0,000

Resultado dos 

Testes (p-valor)

AMOSTRA TOTAL



35 
 

Gráfico 1. Evolução Anual dos Indicadores Financeiros (Ativo, Receita de Vendas e Capital 

de Giro) 

 
 

Fonte: Realizado pelo autor 

Nota: Gráfico demonstra o valor absoluto e as taxas de crescimento das variáveis Ativo, Receita e Capital de Giro 

de 2006 a 2021. 

 

Observando o gráfico 1, nota-se que o mercado brasileiro de uma forma geral consegue 

manter um ritmo de crescimento de seus ativos e receitas. O ativo total e as receitas de vendas 

registraram R$ 25 e 9 bilhões no ano de 2021 respectivamente, ambos apresentando um 

crescimento acumulado de 11% e um valor absoluto quase 5 vezes maior que o registrado em 

2006. O capital de giro é mais suscetível à oscilações em períodos de crise, alcançando seu 

ápice nos anos de 2020 e 2021 pós crise Covid-19. Independente desse abrupto incremento do 

último biênio, o indicador exibe uma trajetória de crescimento na maior parte do período 

analisado, finalizando 2021 com R$2,5 bilhões, valor 9% e 3,6 vezes maior que o realizado em 

2006. Vemos portanto, um contexto favorável no enfrentamento de crises por parte das 

empresas brasileiras onde os setores maiores e possivelmente beneficiados pela crise são 

capazes de amenizar os impactos negativos no desempenho financeiro dos demais setores.  

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. Evolução Anual dos Indicadores Rentabilidade, Alavancagem e Capital de Giro  
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Fonte: Realizado pelo autor 

Nota: Gráfico demonstra o percentual historico dos indicadores alavancagem; caxa / ativo; ROE, ROA e ROS  

 

No gráfico 2, os indicadores de rentabilidade ROE, ROA e ROS e a relação caixa sobre 

ativo de 2006 a 2021 são apresentados em linhas, os percentuais históricos de alavancagem do 

mesmo período são apresentados em coluna.  

Avaliando os indicadores apresentados, nota-se uma estratégia de elevação na 

alavancagem em todos os períodos de crise atingindo o ápice da série nos anos de 2015 e 2020 

com 38% e 36% respectivamente. Há incremento relevante na variável caixa na crises de 2008 

e 2020 e nota-se declínio expressivo no patamar médio realizado das variáveis de retorno sobre 

ativo, patrimônio e vendas a partir de 2012 em 1,7, 4,7 e 5,6 pontos percentuais 

respectivamente, esse efeito se intensifica nos períodos de crise em especial em 2015 e 2020 

onde se chega aos picos de menor retorno da série.  

Portanto, verificou-se que o mercado brasileiro em situações de incerteza e risco 

fortalece seu caixa e eleva seu endividamento sacrificando temporariamente suas taxas de 

retorno. Esse panorama corrobora com o citado na literatura onde há acumulo de caixa em 

situações precaucionárias e decréscimo dos retornos seja por conta do trade-off liquidez-

desempenho, pelo aumento do custo de capital ou ainda pela redução das receitas sem 

contrapartida proporcional nos custos (AVELAR et al, 2021; BUKASLKA e KROL, 2020). 

Outro ponto de destaque dessa análise é o impacto desigual entre crises, onde a crise subprime 

de 2008 tem impacto mais brando em comparação as demais, onde vê-se um efeito muito mais 

suavizado na redução das rentabilidades e no incremento de alavancagem. 

 
Gráfico 3. Evolução Anual dos Indicadores Liquidez e ROE 
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Fonte: Realizado pelo autor 

Nota: Gráfico demonstra o percentual historico dos ROE, CapitalGiro/Ativo, Caixa/Ativo, o valor absoluto do 

indicador Liquidez Corrente e Seca.  

 
Objetiva-se demonstrar com o gráfico 3, a evolução dos principais indicadores de 

liquidez, sendo eles liquidez corrente e seca e relação caixa e capital de giro sobre o total de 

ativos, em comparação ao desempenho do retorno sobre o patrimônio. A escala dos indicadores 

de liquidez corrente e seca verifica-se à direita e dos demais indicadores à esquerda. Ponderando 

o exposto no gráfico, se fortalece a proposição de baixa rentabilidade nas crises de 2015 e 2020 

e redução de patamar realizado a partir de 2012 e adicionalmente, encontra-se pequena 

variabilidade nos indicadores liquidez corrente e seca em todo o período analisado. Pode-se 

ressaltar também, a redução gradual da participação do caixa e capital de giro no ativo total de 

2012 até 2019 em 2 e 4 pontos percentuais respectivamente, com a variável caixa retornando a 

um patamar mais alto a partir de 2020 com o advento da crise covid-19. 

Nota-se portanto, que as organizações em situações de dificuldade financeira acumula 

recursos precaucionários para dar continuidade às suas operações, porém esse movimento é 

acompanhado de alguma contrapartida nos passivos de forma que o índice de liquidez 

permaneça com baixa oscilação, esse combinado de movimentações tem efeito temporário de 

prejuízo à rentabilidade das empresas, na maior parte dos casos com recuperações no curto 

prazo. Buscando analisar mais profundamente o comportamento dos indicadores demonstrados 

acima, será apresentado a seguir nas tabelas 4, 5 e 6 a estatística descritiva das variáveis de 

controle e dependentes para a amostra total e subamostras de companhias de alta e baixa 

dependência bancária e do período base, avaliando a expressividade estatística das oscilações 

das variáveis a partir do resultado demonstrado no p-valor do teste Mann-Whitney. 

Tabela 4. Estatística Descritiva | Variáveis de Controle 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nota: Estatística descritiva das variáveis Investimento (crescimento dos ativos), Crescimento (crescimento das 

receitas), Alavancagem (dívida bruta sobre ativo total), Tamanho (logaritmo neperiano ativo), Tangibilidade 

(imobilizado sobre ativo) e PIB (logaritmo neperiano PIB valor de mercado) na amostra total e nas subamostras 

de alta e baixa dependência bancária (dívida maior que R$ 5,98MM no e menor que R$ 30,3mil no trimestre 

respectivamente) e período base (não classificado como pré, durante ou pós crise). Á direita, encontra-se o p-valor 

resultante do teste Mann-Whitney comparando a oscilação da mediana na amostra total em relação às subamostras. 

De acordo com o apresentado na tabela 4, pode-se verificar que o valor médio de 

Variáveis Controle Total
Cias Alta 

Depend. Cap. 

Cias Baixa 

Depend. Cap 3ºs

Periodo 

Base

Total x Cias 

Alta Dep.

Total x Cias 

Baixa Dep.

Total x 

Per. Base

Investimento (%) Mann-Whitney | p-valor

Média 0,01 0,01 0,02 0,01

Mínimo -0,32 -0,23 -0,39 -0,36

Máximo 0,63 0,42 1,13 0,74

Desvio Padrão 0,11 0,08 0,17 0,12

Mediana 0,01 0,00 0,00 0,01

Crescimento (%)

Média 0,39 0,36 0,44 0,43

Mínimo -0,84 -0,80 -0,90 -0,83

Máximo 4,34 3,54 5,77 4,26

Desvio Padrão 1,08 1,04 1,32 1,11

Mediana 0,36 0,35 -0,20 0,36

Alavancagem (%)

Média 0,28 0,42 0,06 0,30

Mínimo 0,00 0,10 0,00 0,00

Máximo 0,75 0,79 0,31 0,73

Desvio Padrão 0,20 0,15 0,07 0,17

Mediana 0,28 0,41 0,03 0,30

Tamanho (%)

Média 14,41 17,38 12,28 14,40

Mínimo 7,67 16,05 7,67 7,67

Máximo 18,69 20,52 15,33 18,78

Desvio Padrão 2,00 0,87 1,32 2,02

Mediana 14,54 17,22 12,27 14,40

Tangibilidade (%)

Média 0,24 0,32 0,28 0,25

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00

Máximo 0,92 0,88 0,97 0,92

Desvio Padrão 0,26 0,21 0,29 0,26

Mediana 0,16 0,31 0,17 0,18

PIB (%) - Logaritmo

Média 14,03 14,20 13,97 13,85

Mínimo 13,23 13,23 13,23 13,23

Máximo 14,63 14,63 14,63 14,41

Desvio Padrão 0,38 0,32 0,41 0,38

Mediana 14,15 14,28 14,06 13,92

p-value = 

0.6172

p-value = 

6.086e-05

p-value = 

0.4924

p-value = 

0.7789

p-value = 

0.1687

p-value = 

0.09253

p-value = 

2.2e-16

p-value = 

2.2e-16

p-value = 

3.601e-07

p-value = 

2.2e-16

p-value = 

2.2e-16

p-value = 

1.487e-10

p-value = 

2.2e-16

p-value = 

6.013e-13

p-value = 

0.02333

p-value = 

2.2e-16

p-value = 

2.604e-07

p-value = 

2.2e-16
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crescimento dos ativos, representado pela variável Investimento, é de 1%, com grande dispersão 

entre os dados com valor mínimo de -32% e máximo de 63%. Não há grandes oscilações do 

indicador entre as subamostras, sendo o resultado estatísticamente relevante a 1% somente na 

comparação entre amostra total e subamostra de companhias com baixa dependência de capital 

de terceiros com crescimento de 1 ponto percentual maior que na amostra total. O referido valor 

é próximo ao apresentado por Carvalho (2020) na avaliação das empresas brasileiras durante a 

pandemia COVID-19 de 2% e menos representativo do que apresentado por Bukalska e Krol 

(2020) com 5,3% de crescimento para as empresas polonesas no período pré, durante e pós a 

crise subprime. 

O crescimento médio das receitas das instituições registra 39% com grande afastamento 

entre os valores de mínimo e máximo de -84% à 434%, não demonstrando diferença 

significativa das medianas para as subamostras de alta e baixa dependência de capital de 

terceiros. A variável alavancagem possui na amostra total a média de 28% com desvio padrão 

de 20%, apresentando médias elevadas de 42% para a subamotra de alta dependência e de 

expressiva redução para um patamar de 6% na subamostra de baixa dependência, ambas com 

representatividade estatística de 1%, a variável apresenta também como destaque valor máximo 

de alavancagem de 75%. Para a tangibilidade, o valor médio encontrado foi de 24% para 

amostra total, 32% para a subamostra de alta dependência e 28% na subamostra de baixa 

dependência a um nível de relevância estatística de 1 e 5% respectivamente.  

Estudos similares que retratam as companhias brasileiras apresentaram resultados 

semelhantes, na versão de Carvalho (2020) verifica-se alavancagem de 27%,  Franzotti e Valle 

(2020) encontraram alavancagem de 30,8%, e 27,8% de tangibilidade. Considerando os 

resultados das empresas polonesas identificados por Bukalska e Krol (2020), encontrou-se 

alavancagem de 19% para média amostral, 40% para companhias de alta dependência e 7% 

para corporações de baixa dependência de recursos, percentuais de subamostras próximos ao 

apresentado na tabela 4. Para as variáveis crescimento e tangibilidade, nota-se crescimento 

menos expressivo das receitas polonesas de 15,6% e imobilização dos ativos em grande 

proporção compondo 50% de tangibilidade. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Estatística Descritiva | Variáveis dependentes de liquidez e rentabilidade 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nota: Estatística descritiva das variáveis dependentes de retorno sobre o ativo, patrimônio e venda (ROA, ROE e 

ROS) e de liquidez (Liquidez Corrente, razão Capital de Giro sobre Ativo total, razão Caixa sobre Ativo total) 

para a amostra total e para as subamostras de alta e baixa dependência bancária (dívida maior que R$ 5,98MM no 

e menor que R$ 30,3mil no trimestre respectivamente) e período base (não classificado como pré, durante ou pós 
crise). Á direita, encontra-se o p-valor resultante do teste Mann-Whitney comparando a mediana na amostra total 

em relação às subamostras. 

As variáveis de rentabilidade ROA, ROE e ROS apresentaram um retorno médio de 3%, 

Variáveis 

Dependentes
Total

Cias Alta 

Depend. Cap. 

Cias Baixa 

Depend. Cap 3ºs

Periodo 

Base

Total x 

Cias Alta 

Total x Cias 

Baixa Dep.

Total x 

Per. Base

ROA (%) Mann-Whitney | p-valor

Média 0,03 0,02 0,03 0,03

Mínimo -0,16 -0,07 -0,28 -0,14

Máximo 0,24 0,13 0,43 0,24

Desvio Padrão 0,05 0,03 0,08 0,05

Mediana 0,02 0,01 0,02 0,02

ROE (%)

Média 0,12 0,10 0,10 0,13

Mínimo -0,74 -0,60 -1,22 -0,61

Máximo 1,04 0,71 2,64 1,04

Desvio Padrão 0,24 0,18 0,44 0,22

Mediana 0,10 0,09 0,08 0,11

ROS (%)

Média 0,12 0,06 -0,31 0,14

Mínimo -1,89 -0,52 -35,28 -2,61

Máximo 4,33 0,45 8,99 5,97

Desvio Padrão 0,55 0,14 4,12 0,74

Mediana 0,07 0,04 0,06 0,08

Liquidez Corrente (und)

Média 3,36 1,58 3,37 3,61

Mínimo 0,07 0,40 0,03 0,06

Máximo 76,41 3,73 25,79 82,95

Desvio Padrão 9,00 0,69 4,12 10,03

Mediana 1,53 1,43 2,16 1,55

Capital Giro / Ativo (%)

Média 0,14 0,09 0,24 0,15

Mínimo -0,40 -0,16 -0,33 -0,41

Máximo 0,92 0,35 0,81 0,93

Desvio Padrão 0,22 0,11 0,26 0,23

Mediana 0,10 0,08 0,25 0,10

Caixa / Ativo (%)

Média 0,10 0,08 0,13 0,10

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00

Máximo 0,82 0,27 0,70 0,84

Desvio Padrão 0,13 0,06 0,17 0,14

Mediana 0,06 0,07 0,06 0,06

p-value = 

2.2e-16

p-value = 

0.02713

p-value = 

1.911e-10

p-value = 

6.919e-07

p-value = 

0.0001284

p-value = 

0.1719

p-value = 

0.01306

p-value = 

0.1955

p-value = 

2.2e-16

p-value = 

0.3985

p-value = 

0.005478

p-value = 

1.019e-14

p-value = 

2.2e-16

p-value = 

4.275e-08

p-value = 

1.809e-08

 p-value = 

2.2e-16

p-value = 

4.549e-15

p-value = 

2.2e-16
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12% e 12% respectivamente e uma dispersão nesses resultados de 5%, 24% e 55% 

respectivamente. A oscilação nas subamostras não se mostra muito expressiva, reduzindo de 1 

a 2 pontos percentuais para os indicadores ROA e ROE, porém torna-se expressivo no 

apresentado pela variável retorno sobre vendas (ROS), com redução de 50% na rentabilidade 

para empresas de alta dependência e demonstrando uma média de retorno negativo de 31% para 

as empresas de baixa dependência bancária com relevância estatística de 1% para ambos os 

resultados.  

Apesar de curioso, nota-se também no apresentado por Bukalska e Krol (2020) um 

retorno sobre vendas negativo para as empresas de baixa dependência de capital de terceiros, 

demonstrando 0,9% no ROA, 2,5% no ROE e 5,3% de ROS para a média amostral, 1% de 

ROA, 3,3% de ROE e 4,3% de ROS para empresas de alta dependência bancária e  8% de ROA, 

1,5% de ROE e -0,9% de ROS para as empresas de baixa dependência bancária. Carvalho 

(2020) apresentou resultados semelhantes para ROA e menos robustos para ROE , com de 2,3% 

e 4,7% respectivamente.  

 Avaliando a liquidez financeira, é apresentada nesse trabalho uma média de liquidez 

corrente de 3,36 na amostra total, valor maior que o observado por Carvalho (2020) de 2,07 e 

por Bukalska e Krol (2020) com 2,3. Na subamostra de alta dependência, encontra-se índice de 

1,58, próximo ao valor polonês de 1,8, as companhias de baixa dependência apresentaram maior 

liquidez com 3,4, tal resultado se reflete também para as empresas polonesas que demonstram 

um índice de  2,7. Ponderando o volume de reservas de capital de giro e de caixa em proporção 

em relação ao total de ativos, vemos que na média as empresas acumulam 14% e 10% do ativo 

total respectivamente. Esse percentual diverge bastante entre as subamostras com redução nas 

companhias de alta dependência para 9% e 8% e aumento para 24% e 13% respectivamente nas 

companhias de baixa dependência com relevância estatística de 1 a 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Estatística Descritiva | Variáveis dependentes de ciclos de giro 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nota: Estatística descritiva das variáveis dependentes de ciclos de giro operacional e financeiro (ciclo financeiro, 

prazo médio de estoque, prazo médio de pagamento e prázo médio de recebimento) para a amostra total e para as 
subamostras de alta e baixa dependência bancária (dívida maior que R$ 5,98MM no e menor que R$ 30,3mil no 

trimestre respectivamente) e período base (não classificado como pré, durante ou pós crise). Á direita, encontra-se 

o p-valor resultante do teste Mann-Whitney comparando a oscilação da mediana na amostra total em relação às 

subamostras.. 

 

 

Na tabela 6 apresenta-se para o mercado brasileiro um ciclo financeiro médio de 95 dias 

(pouco mais de 3 meses), prazos médios de estoque de 72,8 dias, de pagamento de 64,8 dias e 

de recebimento de 71 dias, tais resultados são próximos ao apresentado por Carvalho (2020) de 

115 dias para o ciclo financeiro, 90 dias de estoque, 63,7 de pagamento e 82 de recebimento. 

As empresas polonesas de Bukalska e Krol (2020) apresentaram ciclo financeiro reduzido com 

54 dias, 57 dias de estoque, 93 de pagamento e 74 de recebimento. A dinâmica de curto período 

de estocagem de 19 dias de “folga” financeira, onde pago meus fornecedores 19 dias depois de 

ter recebido do meu cliente, gera um ciclo financeiro bem menor que o praticado no Brasil.  

As subamostras também divergem, as empresas de alta dependência apresentam um 

ciclo financeiro de 28 dias com dinâmica parecida ao visto nas empresas polonesas, baixo 

Variáveis 

Dependentes
Total

Cias Alta 

Depend. Cap. 

Cias Baixa 

Depend. Cap 3ºs

Periodo 

Base

Total x 

Cias Alta 

Total x Cias 

Baixa Dep.

Total x 

Per. Base

Ciclo Financeiro (Dias) Mann-Whitney | p-valor

Média 95,34 28,05 219,07 102,33

Mínimo -455,01 -263,29 -11.055,48 -372,34

Máximo 1.794,84 182,93 13.694,17 2.212,33

Desvio Padrão 256,34 64,62 2.010,84 288,18

Mediana 36,36 22,66 52,73 38,49

PME (Dias)

Média 72,84 44,65 84,28 69,89

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00

Máximo 974,38 209,20 1.062,80 1.042,89

Desvio Padrão 145,78 50,04 167,29 143,14

Mediana 13,26 20,98 25,21 14,99

PMP (Dias)

Média 64,86 67,64 374,34 63,32

Mínimo 0,00 7,40 0,68 0,00

Máximo 869,49 395,70 19.965,89 875,87

Desvio Padrão 107,03 57,22 2.300,86 105,43

Mediana 41,29 51,37 30,95 40,56

PMR (Dias)

Média 71,70 50,96 368,46 83,75

Mínimo 0,00 3,13 0,00 0,00

Máximo 562,26 232,60 17.091,80 1.382,48

Desvio Padrão 79,87 31,06 2.010,86 154,16

Mediana 57,12 46,20 52,60 58,17

p-value = 

2.2e-16

p-value = 

2.2e-16

p-value = 

0.1059

p-value = 

2.2e-16

p-value = 

0.01056

p-value = 

0.05626

p-value = 

2.2e-16

p-value = 

1.347e-13

p-value = 

0.03504

p-value = 

6.873e-05

p-value = 

0.001524

p-value = 

0.03828
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estoque e prazo de pagamento maior que o prazo de recebimento, já as empresas de baixa 

depsndência, demonstram ciclos financeiros muito maiores com média de 219 dias e as 

principais diferenças nesse caso são nos prazos de pagamento e recebimento que aumentam 

substancialmente, ambos resultados comentados acima com expressividade estatística de 1 a 

5%. 

Vale destacar que no contexto geral as empresas de alta dependência de recursos 

financeiros são maiores, possuem maior grau de alavancagem e de imobilização de ativos com 

32%. O maior poder de barganha associado à tal condição culmina em uma menor necessidade 

de liquidez em índice e em reserva de recursos internos como caixa e capital de giro e em ciclo 

financeiro menor, com maiores negociações de prazos de pagamento e maior giro de estoque. 

A maior proporção de recursos de capital oneroso pode ter como consequência uma menor 

rentabilidade.  

Já as empresas de baixa dependência de recursos de terceiros confome citado por 

Bukalska e Krol (2020), são menores, possuem crescimento das receitas 5 pontos percentuais 

(p.p.) acima da média , alavancagem de somente 6% e maior tangibilidade de 28%  em relação 

à média de 24%. Empresas menores e com menor poder de barganha e reputação são mais 

dependentes de capital interno acumulando maior liquidez, possuem ciclo financeiro mais 

extenso devido maiores estoques e prazos para clitentes e menor negociação nos prazos de 

pagamento a fornecedores. 

 

 

Tabela 7. Matriz de correlação das variáveis 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nota: Esta tabela apresenta os coeficientes da matriz de correlação de Pearson para as variáveis estudadas 

(pós-winsorização), para um número total de 52.608 observações para cada variável. Os símbolos *, ** e *** 

representam estatísticas significantes ao nível de 10%, 5% e 1% respectivamente. 
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Foram apresentados na tabela 6 acima, a matriz de correlação entre as variáveis 

dependentes de liquidez e rentabilidade e as variáveis de controle. Com base na avaliação da 

referida tabela vê-se correlação positiva, significante a 1% e acima de 35% para as 

combinações:  

➢ ROE e ROA com 0,69;  

➢ ROA e ROS com 0,385 

➢ caixa e capital de giro com 0,556; 

➢ ciclo financeiro e prazo médio de estoque com 0,774 

➢ ciclo financeiro e prazo médio de recebimento com 0,638 

➢ tamanho e alavancagem com 0,388 

➢ PMR e PME com 0,38 

 

As correlações demonstradas acima nos fornecem reflexões importantes, por exemplo 

quanto maior o tamanho da empresa, maior será a alavancagem, a proposição faz sentido dado 

que organizações maiores são mais diversificadas e tem melhor reputação com os credores, o 

que diminui a assimetria informacional e a percepção de risco (CARVALHO, 2020). A 

literatura traz ainda uma segunda exposição de que companhias maiores  normalmente 

possuem mais ativos fixos e uma maior imobilização do ativo pode facilitar o acesso da 

empresa ao capital pela utilização dos bens como garantia, tal proposição sustentaria a 

correlação positiva entre tamanho e tangibilidade e entre tangibilidade e alavancagem. Tais 

resultados são suportados pelo exposto nos estudos de Avelar et al (2021), Bukalska e Krol 

(2020), Franzotti e Valle (2020). Importante salientar que a forte correlação entre as variáveis 

não implica em problemas de multicolineariedade dado o resultado do teste VIF apresentado 

na seção anterior.  

A seguir vamos descrever as correlações mais suaves e representativas a um nível de 1 

a 5%, pois elas também nos auxiliam no entendimento do relacionamento entre as variáveis e 

consequentemente no funcionamento dos negócios. É possível verificar na tabela que a 

variável ROE se mostrou positivamente relacionada com alavancagem, tamanho, caixa e 

investimento e tem correlação negativa com ciclo financeiro e prazos médios de estoque, 

pagamento e recebimento. Essas correlações nos demonstram que empresas maiores, mais 

alavancadas, em cenários de crescimento de seus ativos e com recursos de caixa disponível 

colherão maiores retornos. Para variável ROA, as variáveis caixa e capital de giro, 

investimento, tamanho e crescimento possuem correlação positiva e liquidez corrente, ciclos 
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de giro, alavancagem e tangibilidade possuem correlações negativas. Finalizando as 

correlações de rentabilidade, a variável ROS se relaciona positivamente com o ROE, ROA e 

liquidez corrente e negativamente com ciclo financeiro, PME, PMR, tangibilidade, tamanho e 

alavancagem.  

A correlação entre retorno e alavancagem se mostrou negativa no apresentado por 

Carvalho (2020) e Franzotti e Valle (2020), se distanciando do evidenciado nesse trabalho 

com a variável ROE, no artigo de Bukalska e Krol (2020) vê-se comportamento semelhante 

ao desse estudo e a justificativa apresentada é que a relação maior alavancagem resultando em 

maior retorno se sustenta quando há diminuição no ROA, onde a empresa se beneficia da 

diferença positiva entre ROE e ROA utilizando o endividamento com segurança.  

Todas as variáveis de giro tem correlação negativa e significativa com ROE, o que é 

suportado e apresentado pela literatura (BUKALSKA e KROL, 2020; CARVALHO, 2020), o 

ciclo financeiro tem relação positiva com ciclo de estoque e de recebimento, o que é intuitivo 

dada a fórmula do ciclo financeiro, pois espera-se que os ciclos de estoque e recebimento 

aumentem o ciclo de caixa. Avaliando o consolidado de liquidez financeira, que compreende 

as variáveis liquidez corrente, caixa e capital de giro, a unanimidade é a relação positiva desses 

indicadores com as variáveis investimento, crescimento e ROS e ciclos de giro exceto PMP, 

apresentando correlação negativa em relação às variáveis alavancagem, tamanho, 

tangibilidade e PMP. Logo, empresas maiores, com maior alavancagem e imobilização dos 

seus ativos possuem menor necessidade de acúmulo de recursos internos. 

 

4.2. Regressões ciclos de caixa, estoque, pagamento e recebimento 

 

Para identificar e comparar os choques oriundos da recessão econômica no período 

das crises de 2008, 2015 e 2020 no desempenho financeiro das empresas de capital aberto na 

bolsa brasileira, foi empregada uma  modelagem de efeitos fixos em dados em painel com erros 

robustos à heterocedasticidade como instrumento de análise.  Na seção metodologia, 

descrevemos detalhadamente as 10 regressões desenvolvidas no presente trabalho e o resultado  

do modelo construído examinaremos a seguir.  

Para facilitar as análises, estamos apresentando os resultados em três grandes grupos: 

Ciclo financeiro, considerando as regressões dos indicadores ciclo financeiro, prazo médio de 

estoque, prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento, Liquidez financeira, 

considerando as regressões dos indicadores caixa, capital de giro e liquidez corrente e  



46 
 

Rentabilidade, considerando as regressões dos indicadores ROE, ROA e ROS. Os resultados 

das regressões desses três grupos de análise serão apresentados nas tabelas 8, 9 e 10 abaixo.  

 

Tabela 8. Resultados grupo Ciclo Financeiro das regressões 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 – Modelagem 

em painel de efeitos fixos com erros de White 

 

Fonte: produzido pelo autor 

Nota: Esta tabela evidencia como as variáveis dependentes Ciclo Financeiro (CF), Prazo médio de estoque 

(PME), Prazo médio de pagamento (PMP) e Prazo médio de recebimento (PMR) são afetadas nos períodos 

pré, durante e pós as crises de 2008, 2015 e 2020. Adicionou-se incrementalmente ao modelo as variaveis 

de controle Tamanho, Tangibilidade, Investimento, Crescimento, Alavancagem, PIB e ROE. O modelo 
foi aplicado sobre a amostra total e também nas subamostras de empresas com alta e baixa dependência 

de recursos de terceiros. Os símbolos *, ** e *** representam estatísticas significantes ao nível de 10%, 

5% e 1% respectivamente. 

 

Na tabela 8 disponibilizada acima, são apresentados os resultados das regressões do 

grupo ciclo financeiro que tratou de endereçar a avaliação do impacto das crises de 2008, 2015 

CF PME PMP PMR CF PME PMP PMR CF PME PMP PMR

Pre2008 10.726 16.166*** -1.281 -7.889*** 0.683 6898 3.253 -0.391 25.400 16.824 -4350 -11.046

-10.361 -6.080 -2.486 -3.058 -8.910 -6.697 -5.549 -2.919 -33.790 -12.003 -5.780 -7.383

Crise2008 -1.405 10.861* 1.473 -11.092*** 5.719 7.217** 3.296 1.886 27.695 16.909 -2.611 -17.955***

-12.053 -6.102 -3.740 -3.503 -6.131 -3.427 -6.843 -3.020 -35.879 -16.135 -8.289 -4.734

Pos2008 -5.506 -6.849 -4.383 -4.816 5.305 -1.857 -7.490* -0.619 46.629 12.605 -2.117 -26.213*

-8.416 -4.501 -2.734 -3.079 -4.565 -1.812 -4.126 (0.976) -44.934 -16.651 -6.024 -15.467

Pre2015 -5.836 -5.662 -1914 -0.156 -13.177 -3.246 10.165 -2.233 2.713 -11.961 -21.261 -2.940

-7.519 -4.197 -3.799 -2.008 -8.506 -2.463 -11.569 -2.125 -26.249 -9.272 -13.578 -7.390

Crise2015 1.056 0.725 -6.839** -2415 -0.216 -3.065** -4.590 -4.543* 21.909 5.225 -20.262** -2.322

-6.499 -3.205 -2.823 -1.961 -6.227 -1.403 -6.824 -2.683 -27.554 -6.856 -9.589 -5.761

Pos2015 8.605 7.382 -8.285*** -3.502* -2.432 -4.358** -5.291 -4.153* 61.918** 42.699* -9.943 -4.477

-7.050 -4.644 -2.672 -2.064 -4.548 -1.786 -4.644 -2.182 -28.793 -24.394 -8.511 -6.602

Pre2020 -1.176 7.721* -0.147 -10.843*** 12.385 3770 -12.730 -7.081** -22.658 0.607 23.340 -11.414

-8.527 -4.500 -3.376 -2.637 -8.399 -2.706 -9.010 -3.494 -58.455 -29.767 -19.188 -12.573

Crise2020 -1.288 8.894* 2.713 -9.812*** 18.325 3.767 -20.365 -10.043** -10.513 13.752 25.777 -12.047

-8.900 -4.635 -4.513 -2.930 -12.395 -3.940 -12.740 -4.701 -50.776 -22.369 -16.392 -10.446

Pos2020 -3.845 10.515* 5.578 -7.537* 30.267** 5.891** -29.614* -10.996* -44.311 24.578 33.738* -7.181

-10.778 -5.764 -4.374 -4.079 -15.183 -2.487 -16.569 -6.155 -91.477 -43.597 -17.739 -28.558

Tamanho 9.849 -6.211 2.608 13.063*** -39.057* 7.637** 49.988** 11.263 96.818* 27.750 -4.787 19.618*

-11.888 -5.336 -6.271 -4.450 -21.753 -3.144 -23.114 -8.158 -51.280 -29.597 -17.069 -11.918

Tangibilidade -30.371 -3.244 14.913 3.657 -20.471 -16.253* 38.110* 27.894*** -154.212* -44.241 90.757* -17.666

-25.202 -12.324 -13.476 -6.884 -22.254 -8.576 -21.624 -8.877 -90.707 -41.684 -49.762 -17.348

Investimento -11.208 29.733** 62.844*** 11.214** 1.805 27.776*** 50.176*** 24.609*** -27.068 3.910 10405 1.734

-21.583 -13.633 -12.064 -5.574 -14.306 -7.643 -16.823 -6.129 -47.166 -18.889 -24.757 -13.672

Crescimento -1.443 -0.335 0.556 0.241 -1.858** -0.803 0.832* -0.129 2329 0.815 -2.227 0.287

-1.100 (0.685) (0.567) (0.319) (0.779) (0.682) (0.464) (0.196) -4.417 -2.050 -1.696 -1.199

Alavancagem 16.215 -39.891* -47.952** 24.007* 133.177* 19.172* -124158 -40347 -77.471 -27.074 28676 65.788

-43.247 -21.604 -20.646 -13.014 -73.892 -11.026 -82.218 -30.715 -169.530 -84.225 -107.664 -136.077

PIB -36.852 4.854 7.349 -14.000** -12.079 -17.898*** -7604 -4964 -160.707 -69.003 15880 -7.585

-24.676 -10.979 -8.950 -6.906 -16.580 -5.449 -16.549 -5.370 -107.496 -45.967 -16.749 -15.235

ROE -38.630** -34.991***-23.099***-17.055*** 6.426 1044 -7618 -8.328** -37.738 -63.568* -42.752* -18.887

-18.703 -10.097 -8.729 -6.540 -12.148 -4.994 -11.906 -4.092 -75.763 -36.706 -24.908 -16.514

Observações 17,152 17,211 17,212 17,433 2,144 2,149 2,149 2,156 2,144 2,165 2,165 2,296

R² 0.006 0.016 0.023 0.030 0.120 0.079 0.119 0.131 0.049 0.046 0.054 0.027

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

VARIÁVEIS 

INDEPENDE

NTES

VARIÁVEIS DEPENDENTES

AMOSTRA TOTAL
EMPRESAS ALTA DEPENDÊNCIA 

CAPITAL TERCEIROS ¹

EMPRESAS BAIXA DEPENDÊNCIA 

CAPITAL TERCEIROS²

Efeitos Fixos Efeitos Fixos Efeitos Fixos
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e 2020 nos prazos médios de estoque, pagamento e recebimento de vendas que compõe o ciclo 

de caixa das empresas e reflete a gestão de capital de giro empregada diariamente pelos 

gestores. De acordo com a literatura apresentada, é esperado encontrar como consequência de 

período de crises,  uma elevação no ciclo de caixa resultante principalmente do aumento dos 

níveis de estoque, devido à contração da demanda por produtos e serviços, e da expansão nos 

prazos médios de recebimento por conta de concessão de maior prazo aos clientes em situação 

de dificuldade financeira (AVELAR et al, 2021).  

Para a variável ciclo financeiro (CF) não há alteração com significância estatística 

para sustentar a hipótese de aumento de ciclo de caixa, tal resultado segue em linha com o 

apresentado por Bukalska e Krol (2020) e Carvalho (2020) a respeito das crises 2008 e 2020 

respectivamente. Analisando a regressão na ótica das empresas de alta dependência bancária, 

vemos um aumento de 30,3 dias a uma significância de 5% no ciclo financeiro dessas empresas 

no período pós crise 2020 e, na subamostra de baixa dependência bancária, há aumento 

significativo a um nível de 5% de 62 dias no ciclo financeiro no período pós crise de 2015. Não 

há portanto resultados representativos estatísticamente para a variável ciclo financeiro na 

amostra total, mas ocorre o efeito esperado de elevação do ciclo de caixa nas subamostras de 

alta e baixa dependência bancária.  

Analisando a variável prazo médio de estoque (PME), encontramos, em consonância 

com Avelar et al (2021) e Carvalho (2020), o movimento esperado de elevação nos níveis de 

estoque durante as crises de 2008 e 2020 a um nível de significância de 10%. No período de 

2008 um movimento de elevação nos níveis de estoque se inicia no período pré-crise a um nível 

de 1% e esse cenário de aumento permanece no período de início da crise incrementando 11 

dias no ciclo de estoque. Na crise de 2020, o valor encontrado no período pré crise é positivo e 

significante a 10% e mantém a significância estatística no período de início da crise com 

incremento de 8,9 dias, fornecendo subsídios para afirmar que o aumento não é consequência 

exclusiva do choque de demanda, a tendência de aumento se propaga também para o pós crise 

2020 com 10 dias incrementais no subperíodo. Para a subamostra das empresas de alta 

dependência de recursos, encontra-se também aumento nos níveis de estoque nos períodos crise 

2008 e no pós 2020, todos a uma significância de 5% e para as empresas de baixa dependência, 

há aumento de 42,7 dias no pós 2015 a um nível de 10%. 

Para a variável prazo médio de pagamento (PMP), vê-se diminuição dos prazos 

médios de pagamento de 7 e 8,5 dias nos períodos durante e pós crise de 2015 a um nível de 

significãncia de 5 e 1% respectivamente. Para as empresas dependentes de recursos, encontra-
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se sinal negativo e significativo em 10% nos períodos pós 2008 e pós 2020 e para as empresas 

de baixa dependência, vê-se diminuição relevante de 20 dias no PMP a um nível de 5% durante 

a crise 2015 e um aumento de 34 dias a um nível de 10% no período pós 2020. 

No prazo médio de recebimento de vendas (PMR) nota-se uma clara diminuição do 

indicador nas crises 2008 e 2020 a uma significância de 1%. Porém, em ambos os casos a 

redução de 11 e 10 dias em 2008 e 2020 respectivamente, foi precedida por um evento de 

redução significativo a 1% nos períodos pré crise, logo não é possível afirmar que tal 

decréscimo é consequência exclusiva da crise. No caso da crise COVID-19, a queda do PMR 

perdurou com significância de 10% até o período pós 2020. Para as empresas com alta 

dependência bancária nota-se redução do PMR nos períodos crise 2015 (-4,5 dias a 10% 

significância), pós 2015 (-4 dias a 10%), pré 2020 (-7 dias a 5%), crise 2020 (-10 dias a 5%) e 

pós 2020 (-10,9 dias a 10%).  

Em avaliação às variáveis de controle da regressão, vimos que o ciclo financeiro 

possui correlação positiva com as variáveis tamanho e alavancagem e relação negativa com 

tangibilidade, investimento, crescimento, PIB e ROE. De todos os movimentos citados, 

somente o ROE é estatísticamente significativo a 5% , portanto a analogia seria que a cada 1% 

de ROE ganho reduziria o ciclo financeiro em 38,6 dias.  

Para a variável PME, vemos relação positiva com investimento e PIB , já para as 

variáveis crescimento, tamanho, tangibilidade, alavancagem e ROE a correlação é negativa, 

sendo representativo e positivo o efeito da variável investimento (30 dias e 5% de significância) 

e representativos e negativos os impactos dos indicadores alavancagem e ROE (40 e 35 dias e 

10% e 1% de significância respectivamente).  

Para a variável PMP, há relação positiva com tamanho, tangibilidade, investimento, 

crescimento e PIB , e, para as variáveis alavancagem e ROE a correlação é negativa, sendo 

representativo e positivo o efeito da variável investimento (63 dias e 1% de significância)  

representativos e negativos os impactos dos indicadores alavancagem e ROE  (48  e 23 dias e 

5% e 10% de significância respectivamente).  

Por fim, examinando os resultados da variável PMR, encontrou-se correlação positiva 

com tamanho, tangibilidade, investimento, crescimento e alavancagem, são negativas as 

correlações com PIB e ROE. São representativos e positivos os efeitos das variáveis tamanho, 

investimento e alavancagem (13 , 11 e 24 dias e 1%, 5% e 10% de significância) e são 

representativos e negativos os impactos dos indicadores PIB e ROE (14 e 17 dias com  5%  e 
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1% de significância respectivamente). 

Em resumo, analisando os resultados das regressões do grupo ciclo financeiro 

verifica-se que o desfecho diverge do esperado pela literatura que preconiza um aumento do 

ciclo financeiro, prazos médios de estoque , pagamento e de recebimento em situações de 

dificuldades econonômicas. Não foi encontrado aumento significativo para a variável ciclo 

financeiro e para os prazos médios de pagamento e recebimento o resultado foi inverso e pode-

se observar diminuições significativas para esses dois indicadores, somente o prazo médio de 

estoque atendeu ao esperado para situações de crise 

Um destaque adicional na análise do resultado desse grupo são as correlações 

negativas e representativas do ROE com todas as variáveis do grupo ciclo financeiro que 

representam a gestão de capital de giro conduzida pelos gestores e são responsáveis pela 

liquidez operacional das organizações. Tal resultado dialoga com a literatura que prescreve uma 

correlação negativa entre rentabilidade e liquidez representando um trade-off importante para 

os gestores (BUKALSKA e KROL, 2020). 

 

4.3. Regressões liquidez financeira 

 

Na tabela 9 disponibilizada abaixo, foram apresentados os resultados das regressões 

do grupo liquidez financeira que buscou avaliar o impacto das crises 2008, 2015 e 2020 nas 

variáveis caixa, capital de giro e liquidez corrente das empresas, refletindo assim, as decisões 

relacionadas à manutenção da solvência da empresa, aspecto importante à sustentabilidade da 

empresa considerado por exemplo em avaliações de risco de crédito. De acordo com a literatura 

pesquisada, em situações de crise, dado o aumento de percepção de risco e a contração no 

mercado de crédito em conjunto com o choque de demanda que reduz as vendas e por 

conseguinte a geração de caixa operacional, as empresas deveriam aumentar suas posições de 

liquidez para fins precaucionais (AVELAR et al, 2021; BUKALSKA e KROL, 2020; 

CARVALHO, 2020).  
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Tabela 9. Resultados grupo liquidez financeira das regressões 3.5, 3.6 e 3.7 – Modelagem em 

painel de efeitos fixos com erros de White 

 

Fonte: produzido pelo autor 

Nota: Esta tabela evidencia como as variáveis dependentes Liquidez Corrente (LC), Capital de Giro sobre Ativo 

(CG) e Caixa sobre ativo (CA) são afetadas nos períodos pré, durante e pós crises de 2008, 2015 e 2020, adicionou-

se incrementalmente ao modelo as variaveis de controle Tamanho, Tangibilidade, Investimento, Crescimento, 

Alavancagem, PIB e ROE. O modelo foi aplicado sobre a amostra total e também nas subamostras de empresas 

com alta e baixa dependência bancária. Os símbolos *, ** e *** representam estatísticas significantes ao nível de 

10%, 5% e 1% respectivamente. 

Para o grupo liquidez financeira a unanimidade é a crise de 2020 que tem efeito 

LC CG CA LC CG CA LC CG CA

Pre2008 0.173 0.015** 0.030*** -0.120 -0.010 0.015 0.747 0.025 0.054***

(0.140) (0.006) (0.005) (0.112) (0.017) (0.015) (0.752) (0.015) (0.018)

Crise2008 -0.092 -0.004 0.026*** -0.147 -0.019 0.013 -0.733 0.013 0.073***

(0.113) (0.007) (0.006) (0.128) (0.013) (0.014) (0.584) (0.019) (0.018)

Pos2008 -0.028 -0.007 0.031*** -0.057 -0.023** 0.020** -0.068 -0.009 0.066***

(0.100) (0.005) (0.004) (0.094) (0.012) (0.008) (0.605) (0.014) (0.017)

Pre2015 0.149 0.009* -0.002 -0.024 -0.016* -0.004 0.896* 0.028** -0.009

(0.102) (0.005) (0.003) (0.065) (0.009) (0.008) (0.509) (0.014) (0.011)

Crise2015 -0.008 -0.001 0.005 -0.103** -0.027*** -0.004 -0.062 0.024** 0.018

(0.062) (0.005) (0.003) (0.051) (0.008) (0.006) (0.303) (0.012) (0.013)

Pos2015 -0.111 -0.015*** 0.005 -0.173*** -0.032*** -0.004 0.078 -0.006 0.002

(0.073) (0.005) (0.003) (0.045) (0.008) (0.007) (0.308) (0.015) (0.012)

Pre2020 0.130* 0.005 0.010*** -0.058 -0.007 -0.005 0.322 -0.007 -0.005

(0.078) (0.005) (0.004) (0.079) (0.008) (0.006) (0.255) (0.020) (0.017)

Crise2020 0.261** 0.018*** 0.031*** 0.010 0.009 0.010 0.851 0.002 0.018

(0.117) (0.006) (0.004) (0.072) (0.009) (0.008) (0.775) (0.026) (0.021)

Pos2020 0.366*** 0.033*** 0.033*** 0.053 0.009 -0.003 0.735 -0.006 0.013

(0.122) (0.008) (0.006) (0.079) (0.011) (0.008) (0.895) (0.037) (0.032)

Tamanho -0.236 -0.005 -0.016** 0.138 0.004 -0.009 0.185 -0.057** -0.049*

(0.198) (0.008) (0.006) (0.098) (0.015) (0.015) (0.492) (0.027) (0.027)

Tangibilidade -1.758*** -0.143*** -0.120*** -0.382 -0.102** -0.060* -2.949** -0.277** -0.327**

(0.403) (0.022) (0.020) (0.302) (0.043) (0.035) -1463 (0.135) (0.146)

Investimento -0.114 0.024* 0.060*** -0.113 0.002 0.041*** -1108 0.001 0.056**

(0.299) (0.014) (0.009) (0.149) (0.019) (0.014) -1464 (0.043) (0.022)

Crescimento 0.013 -0.0001 0.001* -0.014*** -0.001* 0.001 0.097 0.001 -0.002

(0.016) (0.001) (0.0005) (0.004) (0.001) (0.001) (0.094) (0.002) (0.002)

Alavancagem -2.438*** -0.132*** 0.011 0.274 0.020 0.064 -10.126*** -0.659*** -0.492

 (0.546) (0.033) (0.021) (0.347) (0.044) (0.045) -3301 (0.200) (0.305)

PIB -0.483 -0.061*** -0.051*** -0.300* -0.045** -0.016 -1348 -0.050 -0.034

(0.297) (0.013) (0.016) (0.170) (0.022) (0.014) (0.900) (0.037) (0.070)

ROE 0.017 0.068*** 0.021** 0.362** 0.083*** 0.032*** -0.049 0.060 0.031

(0.177) (0.014) (0.011) (0.176) (0.019) (0.009) (0.662) (0.037) (0.039)

Observações 17,499 17,500 17,500 2,161 2,161 2,161 2,324 2,325 2,325

R² 0.023 0.087 0.102 0.062 0.123 0.070 0.013 0.180 0.149

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

VARIÁVEIS 

INDEPENDENTE

S

VARIÁVEIS DEPENDENTES

AMOSTRA TOTAL
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DEPENDÊNCIA CAPITAL 
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EMPRESAS BAIXA 

DEPENDÊNCIA CAPITAL 

TERCEIROS²

Efeitos Fixos Efeitos Fixos Efeitos Fixos
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positivo e representativo em todos os indicadores, algo que não ocorre nas outras duas crises. 

Iniciando a avaliação pela variável liquidez corrente (LC) encontra-se o movimento esperado 

de aumento de liquidez em todos os subperíodos da crise 2020 a um nível de significância de 

10%, 5% e 1% para os períodos pré, durante e pós 2020 respectivamente. Nas crises de 2008 e 

2015 não há nenhum período estatísticamente significativo para essa variável, mas os valores 

demonstrados nos períodos durante e pós crise refletem uma diminuição nas posições de 

liquidez.  

Para as empresas de alta dependência bancária, há redução da liquidez corrente 

significativa a um nível de 5% durante a crise 2015 e impacto se alonga para o pós 2015. Na 

subamostra das empresas de baixa dependência bancária há alteração estatísticamente 

significativa somente no período pré 2015. Bukalska e Krol (2020) não encontraram em seu 

estudo movimentos significativos para a variável liquidez nas subamostras de alta e baixa 

dependência bancária na crise de 2008 e na amostra total identificaram um movimento leve de 

acréscimo na liquidez e essa branda movimentação se manteve no pós crise, divergindo do 

encontrado no presente estudo para 2008 e convergindo com o encontrado para o período de 

2020. A extensão dos efeitos para os períodos pós crise pode ser atribuído à consequências 

tardias das crises. 

Para a variável capital de giro (CG) nota-se um período pré crise positivo para 2008, 

2015 e 2020, sendo estatísticamente significante o resultado dos dois primeiros. No período de 

disseminação das crises, somente a crise 2020 é significativa e positiva a um nível de 1% e o 

efeito se propaga para o pós 2020 também positivo e representativo a 1% . Para o período da 

crise de 2015, o durante e pós crise são negativos, porém somente o pós 2015 é significante a 

um nível de 1%. Para a subamostra de alta dependência bancária, o capital de giro é negativo 

para todos os períodos de 2008 e 2015 e positivo no durante e pós 2020. Os movimentos são 

significantes nas reduções do pós 2008 (5% significância) e na crise 2015 que atingiu 

negativamente todos os períodos (a um nível de 10%, 1% e 1% de significância estatística). 

Para a subamostra de baixa dependência de capital de terceiros, somente os períodos pré e 

durante a crise de 2015 são significativos, ambos registram aumento de capital de giro a 5% de 

significância. 

Analisando a variável caixa (CA) verifica-se aumento de caixa para todos os períodos 

de 2008 e 2020 significativos a um nível de 1%, para os períodods da crise 2015 os movimentos 

são positivos para o durante e pós crise, porém não são representativos estatisticamente. Para 

as subamostras das empresas de alta dependência bancária, somente o período pós 2008 é 
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significante e positivo (a um nível de 5%), e, para as companhias de baixa dependência de 

recursos, todos os períodos da crise 2008 apresentam relações positivas com o caixa a uma 

significância de 1%, os períodos crise 2015 e 2020 são positivos mas não são representativos, 

portanto não podemos afirmar que houve de fato elevação nos níveis de caixa nesses períodos. 

A liquidez corrente tem correlação positiva com as variáveis crescimento e ROE e 

correlação negativa com tamanho, tangibilidade, investimento, alavancagem e PIB. São 

significativas e negativas as correlações com tangibilidade. São significativas e negativas as 

correlações com tangibilidade (-1,76 e 1% de significância) e alavancagem (-2,4 e 1% de 

significância). 

Avaliando as correlações da variável capital de giro chega-se a impacto positivo nas 

variáveis investimento e ROE (2,4% e 6,8%  a um nível de 10%, e 1% respectivamente) e 

existem correlações negativas com impacto significativo em tangibilidade, alavancagem e PIB 

(-14,3% , -13,2% e -6,1% com 1%, 1% e 1% de significância estatística respectivamente). 

Para a variável caixa aprecia-se correlação positiva e significativa com as variáveis 

investimento, crescimento e ROE ( 6%, 0,1% e 2,1% a um nível de 1%, 10% e 5% 

respectivamente) e correlações negativas e significativas nas variáveis tamanho, tangibilidade 

e PIB (-1,6%, -12% e -5%  com níveis de significância de 5%, 1% e 1%).  

Analisando o consolidado dos resultados encontrados para o grupo liquidez 

financeira, avalia-se que não houve um consenso na ampliação dos níveis de liquidez para todas 

crises e todos indicadores analisados. A unanimidade nesse caso foi a crise COVID-19, onde 

nota-se a mobilização de todos os indicadores para um aumento robusto e significante de 

liquidez durante a crise. Na crise 2008, houve sensibilização similar à crise 2020, mas somente 

para a variável caixa, as variáveis liquidez corrente e capital de giro não são representativas e 

apontam para uma redução no período. Para a crise política de 2015, não houve aumento 

expressivo de nenhuma métrica de liquidez. Logo, a proposição que as corporações em 

situações de dificuldade financeira elevam seu patamar de liquidez nas organizações para fins 

precaucionais ou para suprir uma paralização na geração de recursos operacionais não foi 

unanimidade nos resultados encontrados. Um resultado complementar desse grupo de análise 

que deve ser enfatizado, são as correlações positivas do ROE com todas as variáveis do grupo 

liquidez financeira que apresenta  relevância estatística para as variáveis caixa e capital de giro 

de 1% e 5% respectivamente. A análise especificada acima tenta apurar a proposição da 

literatura de existência de correlação negativa entre rentabilidade e liquidez representando um 

trade-off importante para os gestores (BUKALSKA e KROL, 2020). 
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4.4. Regressões ciclos de rentabilidade 
 

Na tabela 10 foram apresentados os resultados das regressões do grupo rentabilidade 

que compreende os indicadores retorno sobre patrimônio (ROE), retorno sobre ativos (ROA) e 

retorno sobre vendas ou margem líquida (ROS). Esses indicadores tem relevância interna e 

externa às organizações, internamente os gestores conseguem verificar se  as estratégias 

desenhadas por eles para os negócios são lucrativas podendo assim incentivar as decisões 

acertadas ou corrigir a rota se necessário e, externamente os investidores e o mercado como um 

todo tem a possibilidade de avaliar as opções mais ou menos lucrativas de investimento ou 

ainda compreender similaridades e diferenças entre empresas e setores de melhor ou pior 

desenvolvimento econômico.  

Os resultados desse grupo possuem função relevante de responder uma questão 

importante apresentada por muitos estudos na literatura pesquisada, a afirmação que as 

situações de crises financeiras resultam em redução da rentabilidade dos negócios. Ao passo 

que um choque na demanda pode causar uma queda abrupta nas receitas sem a contrapartida de 

redução de custos na mesma proporção ou ainda, que nessas situações o gestor opte por focar 

na manutenção da solvência da empresa para que se consiga honrar seus compromissos e não 

prejudicar a reputação e avaliação de risco da companhia, tais circunstâncias podem 

desfavorecer temporariamente a rentabilidade da organização que não estará focando em 

investir em projetos com maiores taxas de retorno (AVELAR et al, 2021; BUKALSKA e 

KROL, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10. Resultados grupo rentabilidade das regressões 3.8, 3.9 e 3.10 – Modelagem em 

painel de efeitos fixos com erros de White  
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Fonte: produzido pelo autor 

Nota: Esta tabela evidencia como as variáveis dependentes ROE, ROA e ROS são afetadas nos períodos pré, 

durante e pós as crises de 2008, 2015 e 2020, adicionou-se ao modelo as variáveis de controle Tamanho, 

Tangibilidade, Investimento, Crescimento, Alavancagem, PIB, Caixa, Capital de Giro, Ciclo Financeiro e Liquidez 

ROE ROA ROS ROE ROA ROS ROE ROA ROS

Pre2008 0.010 0.002 -0.001 0.056*** 0.008** 0.010 -0.019 0.001 -0.044

(0.010) (0.002) (0.018) (0.020) (0.003) (0.014) (0.028) (0.006) (0.102)

Crise2008 -0.026* -0.005*** -0.017 -0.007 -0.003 0.013 -0.042 -0.007 -0.128

(0.013) (0.002) (0.026) (0.032) (0.005) (0.024) (0.053) (0.009) (0.156)

Pos2008 0.018** 0.003* 0.004 0.005 0.0004 0.023 0.006 0.002 -0.074

(0.008) (0.001) (0.015) (0.025) (0.004) (0.018) (0.025) (0.006) (0.104)

Pre2015 0.007 -0.002 0.006 -0.031* -0.007** -0.024* 0.036* 0.009 -0.022

(0.008) (0.002) (0.017) (0.019) (0.003) (0.013) (0.020) (0.006) (0.050)

Crise2015 -0.027*** -0.008*** -0.007 -0.029* -0.005* -0.015 0.005 -0.001 -0.004

(0.007) (0.001) (0.012) (0.017) (0.003) (0.013) (0.019) (0.006) (0.050)

Pos2015 -0.037*** -0.008*** -0.022 -0.025 -0.002 0.020 0.017 -0.007 -0.062

(0.010) (0.001) (0.015) (0.019) (0.003) (0.014) (0.025) (0.005) (0.070)

Pre2020 0.012 -0.003* 0.005 0.029** 0.002 0.007 0.022 0.003 -0.009

(0.009) (0.002) (0.014) (0.015) (0.002) (0.010) (0.023) (0.007) (0.083)

Crise2020 -0.008 -0.009*** -0.051** -0.041 -0.010*** -0.066*** 0.017 0.002 -0.047

(0.012) (0.002) (0.022) (0.027) (0.004) (0.025) (0.034) (0.010) (0.100)

Pos2020 0.052*** 0.003 0.027 0.106*** 0.012** 0.018 0.072 0.017 0.119

(0.015) (0.003) (0.024) (0.036) (0.005) (0.014) (0.053) (0.010) (0.160)

Tamanho 0.007 -0.005 0.059* -0.043 -0.007 -0.022 0.147*** 0.021*** 0.373***

(0.013) (0.003) (0.032) (0.036) (0.006) (0.033) (0.040) (0.007) (0.100)

Tangibilidade -0.088*** -0.007 -0.108* -0.209*** -0.023* 0.008 -0.156 -0.033 -0.324

(0.028) (0.006) (0.066) (0.076) (0.013) (0.047) (0.102) (0.031) (0.265)

Investimento 0.018 0.004 0.026 0.030 0.002 -0.006 0.056 0.028 0.527*

(0.028) (0.007) (0.068) (0.042) (0.008) (0.030) (0.101) (0.023) (0.320)

Crescimento 0.002*** 0.007*** -0.002 0.002 0.005*** 0.002 0.003 0.009*** 0.001

(0.001) (0.0004) (0.002) (0.002) (0.001) (0.001) (0.003) (0.001) (0.008)

Alavancagem -0.102** -0.060*** -0.293*** -0.312*** -0.102*** -0.526*** -0.138 -0.017 -0.148

  (0.042) (0.008) (0.080) (0.112) (0.018) (0.116) (0.342) (0.062) (0.511)

PIB -0.077*** -0.001 -0.096* -0.072 -0.007 0.002 -0.176*** -0.027* -0.336**

(0.023) (0.005) (0.055) (0.054) (0.011) (0.048) (0.065) (0.014) (0.132)

Caixa -0.045 -0.019* 0.101 0.160 0.036 0.125 -0.141* -0.022 0.141

(0.047) (0.011) (0.121) (0.155) (0.023) (0.108) (0.086) (0.020) (0.233)

Cap Giro 0.248*** 0.048*** 0.129* 0.691** 0.116*** 0.334** 0.377*** 0.087*** 0.235

(0.048) (0.008) (0.076) (0.278) (0.033) (0.166) (0.146) (0.023) (0.223)

Ciclo Financ -0.0001***-0.00002*** -0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 -0.00001 -0.00001 -0.0003

(0.00002) (0.00000) (0.0001) (0.0002) (0.00004) (0.0001) (0.00004) (0.00001) (0.0003)

Liq Corrente -0.005*** -0.001 0.0005 -0.046 -0.013** -0.008 -0.001 -0.0005 -0.0003

(0.002) (0.001) (0.011) (0.048) (0.005) (0.037) (0.002) (0.001) (0.015)

Observações 17,151 17,326 17,314 2,144 2,151 2,150 2,143 2,18 2,172

R² 0.061 0.103 0.022 0.179 0.202 0.156 0.112 0.109 0.063

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

VARIÁVEIS 

INDEPENDE

NTES

VARIÁVEIS DEPENDENTES

AMOSTRA TOTAL

EMPRESAS ALTA 

DEPENDÊNCIA CAPITAL 

TERCEIROS ¹

EMPRESAS BAIXA 

DEPENDÊNCIA CAPITAL 

TERCEIROS²

Efeitos Fixos Efeitos Fixos Efeitos Fixos
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Corrente. O modelo foi aplicado na amostra total e nas subamostras de cias com alta e baixa dependência bancária.  

 

Levando em consideração a severidade das crises, avaliando primeiramente o 

indicador ROE vê-se no coeficiente da crise de 2008 uma diminuição de 2,6% na variável ROE 

com 10% de significância, para a crise 2015 a redução é similar e fica com -2,7% e no pós 2015 

aumenta para 3,7% e na crise 2020 a queda se mostrou mais branda com -0,8%. As recuperações 

pós crise também exibem comportamento interessante, o período pós 2008 traz um aumento de 

1,8% na rentabilidade ao passo que a crise 2020 trouxe 5,2% (com 5% e 1% de significância 

respectivamente). Para o indicador ROA os efeitos foram mais suaves, a crise 2008 representou 

uma diminuição de 0,5% e uma recuperação no pós crise de +0,3%, a crise 2015 teve impacto 

de -0,8% e o pós 2015 manteve o mesmo impacto e para a crise de 2020 tivemos um redutor de 

0,9% na rentabilidade e no pós 2020 uma recuperação de +0,3%. O indicador ROS obteve 

relevância estatística somente durante a crise 2020 com perda de 5,1% de rentabilidade e uma 

recuperação de +2,7% não significativa, apesar de não existir resultado significativo para essa 

variável nas crises 2008 e 2015, ela seguiu a mesma tendência apresentada pelo ROA e ROE.  

Na análise consolidada desses resultados vemos portanto, que ao menos para os 

indicadores apresentados pudemos verificar as oscilações antecipadas pela literatura nos 

estudos de Avelar et al (2021); Bastos, Rosa e Pimenta (2017); Braga, Pinheiro e Pinheiro 

(2018), Costa et al (2010); Costa, Pereira e Lima (2021) de redução da rentabilidade em 

situações de crise.  

Para a subamostra das empresas com alta dependência de recursos de terceiros, vimos 

comportamento similar ao apresentado na amostra total, porém a redução do indicador na crise 

de 2008 não é estatisticamente significante. Para a crise de 2015, a redução de rentabilidade já 

é exibida desde o período pré crise e se mantém para os demais períodos, mas tal resultado não 

é significante para o pós 2015. Para as empresas não dependentes, não existem movimentos de 

redução de rentabilidade com representatividade estatística para comentar. 

Analisando a correlação das variáveis dependentes em relação às variáveis de 

controle, o ROE apresentou correlação positiva e significativa com as variáveis crescimento e 

capital de giro ( 0,2% e 24,8% com 1% de significância ) e correlação negativa e significativa 

com as variáveis tangibilidade, alavancagem, PIB, ciclo financeiro e liquidez corrente (8,8%, 

10,2%, 7,7%, 0,001% e 0,5% com 1%, 5%, 1%, 1% e 1% respectivamente).  

A variável ROA demonstrou correlação positiva e significativa com as variáveis 

crescimento e capital de giro ( 0,7% e 4,8% com 1% de significãncia ) e correlação negativa e 
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significativa com as variáveis alavancagem, caixa e ciclo financeiro ( 6%, 1,9% e 0,002% com 

siginificância de 1%, 10% e 1% respectivamente).  

Foi identificada correlação positiva e significativa da variável ROS com as variáveis 

tamanho e capital de giro ( 6% e 12,9% com significância de 10% ) e correlação negativa e 

significativa com as variáveis tangibilidade, alavancagem e PIB ( 10,8%, 29,3% e 9,6% com 

significância de 10%, 1% e 10% respectivamente).  

Dentre as variáveis que contribuem para o resultado das empresas, nota-se a variável 

crescimento das receitas como um fator positivo para todas as medidas de rentabilidade e a 

destaca-se a  alavancagem como variável desfavorável ao apresentar correlação negativa com 

todas as variáveis de rentabilidde. 

 

5 DISCUSSÕES FINAIS 

 
O presente estudo teve por objetivo analisar a saúde-financeira das empresas do 

mercado brasileiro em três períodos distintos de grave crise econõmica e identificar 

seus impactos nos principais indicadores de liquidez, rentabilidade, endividamento e 

ciclos de giro. O período analisado compreende as últimas três importantes crises 

financeiras ocorridas nos últimos 20 anos, a crise subprime de 2008, a crise política de 

2015 e a crise Coronavirus de 2020 e a ideia principal do trabalho foi identificar 

similaridades e diferenças que esses três choques causaram nas companhias brasileiras 

de capital aberto. 

As investigações realizadas procuraram entender e avaliar as proposições da 

literatura pesquisada a respeito dos efeitos esperados em crises econômicas no 

planejamento financeiro das firmas. As proposições indicam que em resposta aos 

choques de demanda oriundos das crises e à diminuição de receitas decorrente de tais 

impactos, as empresas fortaleceriam as suas posições de liquidez; absorveriam grande 

impacto de perda de rentabilidade; elevariam o seu ciclo financeiro e seus prazos 

médios de estoque, pagamento e recebimento; aumentariam o patamar de seu 

endividamento; incorreriam em um trade-off em ter de escolher entre o foco na 

manutenção da solvência ou o investimento em projetos de maior taxa de retorno.  

Como resposta às indagações do estudo a respeito do incremento de liquidez, 

verificou-se que as organizações em situações de dificuldade financeira aumentaram 

suas posições de caixa nas crises de 2008 e 2020 e de capital de giro somente na crise 
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de 2020, encontrou-se porém que os acúmulos de recursos precaucionários não 

necessariamente impactaram o aumento dos índices de liquidez corrente das empresas. 

Acredita-se portanto, que o movimento de incremento de recursos é acompanhado de 

alguma contrapartida nos passivos de forma que o índice de liquidez permaneça com 

baixa oscilação. 

 Foi verificado, por meio da análise das regressões do grupo rentabilidade e 

também pela leitura dos gráficos de evolução anual, que a rentabilidade representada 

pelos indicadores ROE, ROA e ROS foi altamente impactada em todas as crises. Um 

comportamento inusitado nesse caso é o de recuperação das crises que demonstra uma 

reabilitação de curto prazo do resultado para as crises de 2008 e 2020 e uma extensão 

nos resultados em 2015, que indica que a severidade dessa crise se alongou até o pós 

crise e que as empresas um ano após seu termino ainda estavam sentidos seu efeitos. 

Uma das medidas adotadas pelas empresas em reação à situações de incerteza é 

o aumento de recursos disponíveis por intermedio da alavancagem. Esse 

comportamento fica evidente pela leitura do gráfico de evolução anual que demonstra 

que os níveis de alavancagem se elevaram além da média em períodos de crise tendo 

picos de 23% em 2009, 26% em 2010, 38% em 2015, 37% em 2016 e 35,8% em 2020, 

essa tendência também é confirmada nos trabalhos de Avelar et al (2021) e Bastos, 

Rosa e Pimenta (2017). 

Analisando os resultados das regressões dos ciclos de giro, verifica-se que o 

desfecho diverge do esperado pela literatura que preconiza um aumento do ciclo 

financeiro, prazos médios de estoque , pagamento e de recebimento em situações de 

dificuldades econonômicas, tal divergência também é encontrada nos trabalhos de 

Carvalho (2020) e Bukalska e Krol (2020). Não foi encontrado aumento significativo 

para a variável ciclo financeiro e para os prazos médios de pagamento e recebimento o 

resultado foi inverso o esperado, observando-se diminuições significativas para esses 

dois indicadores, somente o prazo médio de estoque atendeu ao esperado para situações 

de crise. 

Consolidando todas as análises feitas até o momento, nota-se que o mercado 

brasileiro de uma forma geral consegue manter um ritmo de crescimento de seus ativos 

e receitas consolidando um contexto nacional favorável no enfrentamento de crises por 

parte das empresas brasileiras, onde os setores maiores e possivelmente beneficiados 

pela crise são capazes de amenizar os impactos negativos no desempenho financeiro 

dos demais setores e abordando os resultados da subamostra das empresas de alta 
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dependência de recursos de terceiros, verificou-se que o incremento de liquidez nas 

crises de 2008 e 2015 e a queda na rentabilidade na crise de 2020 afetaram em maior 

grau esse grupo de empresas, todos os demais resultados foram ambíguos 

Como extensão desse trabalho para futuras pesquisas indica-se a avaliação dos 

cenários aqui descritos no nível setorial e regional brasileiro, a comparação entre 

diversos países ou ainda avaliar impactos em subamostras de instituições que possuem 

receita em dólar. 
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