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 RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é analisar se as empresas brasileiras de capital aberto 

gerenciam suas reservas de caixa quando expostas a um choque exógeno, por meio de um 

experimento quase natural, provocado pela pandemia da COVID-19. A amostra do estudo 

contemplou 273 empresas brasileiras, listadas na B³ e utilizou o método de Regressão OLS com 

estimativa de difference-in-differences. Os resultados da pesquisa são que a pandemia de 

COVID-19 impactou positivamente as reservas de caixa das empresas analisadas, tanto 

utilizando o ano de 2019 quanto o ano de 2018 como período pré choque exógeno. Foi 

identificado também que variáveis macroeconômicas como PIB, Taxa de juros e inflação 

exercem influência na retenção de caixa em período de crises sanitárias. Entende-se que esse 

crescimento das reservas de caixa pós choque exógeno deve-se principalmente a presença de 

incertezas na geração dos fluxos de caixa futuros, incentivando o aumento dos níveis de 

reservas de caixa para gerenciamento dos custos fixos e de manutenção do negócio e evitando 

a necessidade de recorrer ao capital de terceiros, dado a preferência pela liquidez. Foi 

identificado também que as empresas restritas financeiramente retiveram caixa em menor 

proporção do que as empresas irrestritas.  

Palavras-Chave: Retenção de Caixa; Cash Holding; finanças corporativas, choque exógeno, 

quase experimento, COVID-19. 

  



 
 

ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze whether Brazilian publicly traded companies 

manage their cash reserves when exposed to an exogenous shock, through an almost natural 

experiment, caused by the pandemic of COVID-19. The study sample included 273 Brazilian 

companies, listed on B³ and used the OLS Regression method with an estimate of difference-

in-differences. The survey results are that the COVID-19 pandemic positively impacted the 

cash reserves of the companies analyzed, both using the year 2019 and the year 2018 as an 

exogenous pre-shock period. It was also identified that macroeconomic variables such as GDP, 

interest rates and inflation have an influence on cash retention in times of health crises. It is 

understood that this growth in cash reserves after exogenous shock is mainly due to the presence 

of uncertainties in the generation of future cash flows, encouraging an increase in the levels of 

cash reserves to manage fixed costs and business maintenance and avoiding the need to use 

third party capital, given the preference for liquidity. It was also identified that financially 

restricted companies retained cash to a lesser extent than unrestricted companies. 

Key words: Cash Holding; corporate finance, exogenous shock, almost-experiment, COVID-

19.  
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1 INTRODUÇÃO 

Decisões sobre reservas de caixa corporativo estão entre as mais importantes 

preocupações gerenciais, devido a sua relação com outras políticas fundamentais da firma, 

como financiamento, alavancagem, distribuição de dividendos (payout) e investimentos 

(Bouchut, 2018; Cruz, Kimura e Sobreiro, 2019). 

A literatura aponta que um dos principais motivos de existirem reservas de caixa é 

assegurar as operações diárias da empresa e manter investimentos a longo prazo (Almeida, 

Campello, Cunha & Weisbach 2014; Opler, Pinkowitz, Stulz & Williamson, 1999; Bates, Kahle 

& Stulz, 2009).  

Adicionalmente, Phan, Nguyen, Nguyen e Hegde (2019), defendem que as reservas de 

caixa crescem conforme aumentam as incertezas econômicas, principalmente em razão da 

precaução por parte dos gestores das empresas. Cowling, Brown e Rocha (2020) corroboram 

essa ideia demonstrando a importância das reservas de caixa nas políticas preventivas de crises 

para as pequenas e médias empresas.  

Em ambientes onde as decisões sobre reservas de caixa são tomadas com base nas 

características internas da empresa e do gestor, a literatura tem apresentado motivos ligados à 

incerteza existente nos fluxos de caixa e ao perfil avesso ao risco do gestor, que, por precaução, 

mantém reservas de ativos líquidos em caixa e equivalentes a caixa (Bates et al., 2009; Keynes, 

1936; Opler et al., 1999).  

Neste ambiente, as escolhas por manter caixa retido são fundamentadas por teorias que 

defendem a escolha pela preferência do caixa em relação à dívida onerosa (Pecking Order); a 

escolha por manter um certo nível de caixa retido considerado como o ideal (Static Trade-off) 

e ainda, questões que giram em torno das decisões determinadas pela discricionariedade do 

gestor (Teoria da Agência) (Bates et al., 2009; Myers, 1977; Opler et al., 1999).  

Entretanto, em cenários onde todas as empresas estão expostas ao mesmo risco, tal como 

um choque exógeno não diversificável, como uma crise financeira, crise sanitária, uma nova 

regulação, de que forma são tomadas as decisões sobre manter reservas de caixa? Nesta 

conjuntura, fundamenta-se teoricamente que a escolha pelo aumento da retenção de caixa é 

tomada com base na incerteza existente no ambiente (de Vitto & Goméz, 2020; Phan et al., 

2019). 

Nesta perspectiva, incertezas produzidas por choques exógenos afetam a economia 

como um todo e compreender as decisões de retenção de caixa das empresas diante desses 
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choques tornou-se um assunto em destaque nas pesquisas em finanças (Qin et al. 2020; Lemos, 

Almeida-Filho & Firmo, 2020). 

Em 2020, o mundo experimentou um forte e inesperado choque exógeno causado pela 

pandemia de COVID-19 que gerou uma ampla crise sanitária e afetou a economia de diversos 

países. O novo coronavírus, patógeno da COVID-19, foi descoberto na província de Wuhan, na 

China, no final de dezembro de 2019, e em um curto período de tempo, espalhou-se por todos 

os continentes, demonstrando ser uma doença com transmissibilidade superior às doenças 

existentes (McKibbin & Fernando, 2020; Schuchmann et al., 2020, OMS, 2020).  

À medida que o cenário causado pela COVID-19 foi tornando-se preocupante, 

autoridades mundiais foram forçadas a estabelecer regras para conter a disseminação do vírus 

e o controle da COVID-19. Dentre as providências apresentadas, o isolamento social, o 

fechamento de empresas do setor não essencial e estratégia de restrição da circulação de pessoas 

através de lockdown, foram recomendadas para manter pelo menos um terço da população 

mundial em casa, a fim de reduzir o espalhamento do vírus e gerenciar a capacidade de 

tratamento da doença pelos sistemas de saúde (OMS, 2020). 

Em consequência, as medidas de contenção da doença tiveram impacto nas economias 

mundiais. No nível macro, o Produto Interno Bruto (PIB) de países como EUA, China e da 

Zona do Euro apresentaram quedas expressivas. O PIB dos Estados Unidos caiu 5% no primeiro 

trimestre de 2020, seguido por uma queda de 31,4% no segundo trimestre, fechando o ano com 

um aumento de 4,3% no quarto trimestre, de acordo com dados do Bureau of Economic Analysis 

(BEA).  Na zona do Euro, o PIB encolheu 3,3% no primeiro trimestre de 2020 e 11,2% no 

segundo trimestre, seguido por um crescimento de 11,7% no terceiro trimestre e uma queda de 

0,5% no quarto trimestre, segundo dados da Eurostat. O PIB chinês reduziu 6,8% também no 

primeiro trimestre de 2020, seguido por um crescimento de 3,2% no segundo trimestre, 4,9% 

no terceiro trimestre e 6,5% no quarto trimestre, segundo dados do National Bureau of Statistic 

of China.    

No Brasil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

o PIB sofreu uma queda de 4,1% em relação ao ano anterior, fechando o ano em 7,4 trilhões de 

Reais. Essa retração de crescimento foi a maior dos últimos 4 anos, ficando próxima da queda 

no PIB de 4,5% registrada no segundo semestre de 2016.  

No nível micro, 32,9% das empresas brasileiras participantes da pesquisa PNAD 

COVID-19, indicaram redução nas vendas e serviços na segunda quinzena de agosto de 2020. 

Entretanto, as empresas brasileiras de capital aberto negociadas em bolsa, apresentaram um 

crescimento de 10% na receita em relação ao ano anterior e retiveram em média 31% dos 



14 
 

 

recursos financeiros em reservas de caixa no ano de 2020, medidas pelo percentual da razão 

média de caixa (caixa e equivalentes à caixa, dividido pelo ativo total líquido de caixa e 

equivalentes, em reais), conforme observa-se na Figura 1.  

 
Figura 1  
Comportamento histórico da retenção de caixa das empresas brasileiras listadas na B³, entre 
2006-2009 e 2017-2020.  

 
Fonte: Thomson Reuters Eikon (2021).  

A Figura 1 apresenta dois recortes temporais, um com o comportamento de retenção de 

caixa das empresas nos períodos entre 2006 e 2009 e outro entre 2017 e 2020, com o objetivo 

de capturar os volumes relativos de caixa retido em relação aos ativos totais das empresas 

durante as crises financeiras de 2007 e a crise provocada pela Pandemia da COVID-19. O 

crescimento histórico das reservas de caixa das empresas de capital aberto, listadas na Bolsa de 

Valores brasileira Brasil, Bolsa, Balcão (B³), no período de 2006-2009 e 2017-2020, foram 

extraídos da base de dados Thomson Reuters Eikon, com elaboração própria. 

Percebe-se que o caixa retido pelas empresas em 2007, período inicial da crise financeira 

mundial, foi de 7,3% em média por ano. A crise financeira gerou escassez de dinheiro, 

influenciou a alta dos juros e o encarecimento do crédito no mercado. Isso por sua vez, 

dificultou e desestimulou o acesso ao crédito pelas empresas e incentivou a retenção de caixa 

como forma de financiamento corporativo.  

Diferentemente da crise financeira de 2007, a pandemia provocada pela COVID-19, por 

sua vez, gerou uma crise sanitária que por força das restrições impostas às atividades não 

4,2%

7,3%
2,1% 3,2%

1,3%

1,6%

11,7%

31,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2006 2007 2008 2009 2017 2018 2019 2020

COMPORTAMENTO DAS RESERVAS DE CAIXA 

Média de retenção de caixa



15 
 

 

essenciais, como o distanciamento social e o fechamento de empresas, afetou a geração de 

receitas das empresas e consequentemente impactou negativamente a economia dos países.  

Embora a disponibilidade de crédito não tenha sido amplamente afetada e os juros 

tenham declinado, as empresas não conseguiram acessar os recursos em função de restrições 

financeiras e devido as incertezas associadas à volatilidade do fluxo de caixa futuro do negócio, 

preferiram reter caixa (Almeida, Campello & Weisbach, 2004; Acharya, Davydenko & 

Strebulaev, 2012; Acharya et al., 2014; Costa, Paz & Funchal, 2008; Ferreira, Zanolla & Díaz, 

2018; Iquiapaza, Amaral & Souza, 2006; Monteiro, 2017). 

Estudos recentes têm discutido os efeitos da COVID-19 sobre as políticas financeiras 

corporativas, quando um choque exógeno de tamanha proporção se consolida. Ferreira Junior 

e Rita (2020) apontam que a crise da COVID-19 expôs fragilidades na economia, acarretou 

declínio nos preços de commodities e do petróleo, aumentou o desemprego e a dívida pública, 

enfraqueceu a moeda e trouxe um ambiente de recessão no Brasil e mundialmente.   

Pak et al. (2020) apresentaram um estudo acerca das consequências econômicas do surto 

de COVID-19 no mundo e a necessidade de uma preparação para enfrentamento de pandemias. 

Os resultados apresentaram a correlação entre o aumento do número de casos da COVID-19 e 

a queda das principais bolsas de valores do mundo.   

Dentre as políticas financeiras corporativas, as decisões de liquidez tornam-se centrais 

na presença de incertezas, uma vez que, as reservas de caixa asseguram a liquidez das operações 

corporativas, dando suporte contra possíveis choques no fluxo de caixa e servindo como fontes 

de recursos para a realização dos investimentos de longo prazo (Cruz et al., 2019). 

Qin, Huang, Shen e Fu (2020), estudaram o impacto da pandemia de COVID-19 na 

retenção de caixa das empresas listadas nas bolsas de valores de Xangai e Shenzhei, na China, 

utilizando o efeito moderador do goodwill. Os autores encontraram evidências de que as 

reservas de caixa cresceram motivadas pela crise sanitária existente.  

Desta forma, o choque exógeno causado pela pandemia de COVID-19 torna-se um 

cenário propício para o delineamento de um quase experimento pois permite a observação do 

comportamento das empresas em relação às suas decisões de liquidez e a compreensão das 

condições determinantes de tais decisões, preservando a validade externa dos resultados da 

pesquisa.  

A literatura tem apontado que diante de cenários inesperados, as empresas com mais 

chances de sobreviver são aquelas que mantém boas reservas de caixa e irrestrição financeira 

(de Vito & Gómez, 2020). Com a pandemia da COVID-19, as empresas atravessaram um 

período de fechamento obrigatório que causou uma contração nas receitas e consequentemente 
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nos seus fluxos de caixa. Mesmo sem funcionamento, elas tiveram que arcar com os custos 

fixos, o que potencializou a probabilidade de dificuldades financeiras e aumentou o risco de 

falência (Cowling et al., 2020).  

Outro ponto relevante é que em momentos de crise, independente de qual seja sua 

origem, tanto a oferta quanto a demanda do crédito sofrem efeitos imediatos (Cowling, Brown 

& Rocha, 2020). O fechamento das atividades não essenciais em função do novo coronavírus, 

provocou um choque exógeno no fluxo de caixa dessas empresas, aumentando drasticamente o 

risco de liquidez e manutenção das operações (Cowling et al., 2020).  

No caso das pequenas e médias empresas, esses riscos aumentam em função das 

restrições naturais de acesso ao crédito, seja por falta de ativos que podem servir como 

covenants, seja pela volatilidade dos fluxos de caixa presentes em empresas desse porte.  

Dentro do contexto apresentado, fundamenta-se no argumento teórico que o motivo 

precaucional é apontado como o maior responsável pelo aumento das reservas de caixa das 

empresas de capital aberto nos últimos anos (Opler et al., 1999; Bates et al., 2009; Almeida et 

al., 2014) e, que, as reservas de caixa podem ser relevantes em períodos de crises (Almeida et 

al., 2014; Ferreira, 2018).  

Neste sentido, esta pesquisa busca responder: Qual é o comportamento das empresas 

brasileiras não financeiras de capital aberto relacionado às decisões de reservas de caixa na 

presença de um choque exógeno, como o da pandemia de COVID-19?  

O objetivo desta pesquisa é compreender o comportamento das empresas brasileiras não 

financeiras de capital aberto relacionado às reservas de caixa corporativas quando expostas a 

um choque exógeno, como o provocado pela pandemia da COVID-19.   

Estudar o comportamento das empresas sob condições de choque exógeno justifica-se 

por permitir ampliar os estudos sobre decisões de retenção de caixa das empresas diante de 

situações adversas e inesperadas, entendendo melhor como crises provocadas por fatores 

extrínsecos, incontroláveis e não diversificáveis direcionam as políticas financeiras de liquidez 

nas organizações. 

Outro ponto importante, é a contribuição da academia para compreender um fenômeno 

real. Segundo dados da pesquisa PNAD COVID-19, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), divulgados no terceiro trimestre de 2020, apresentados na Figura 2, cerca 

de 33,5% das empresas brasileiras ativas declararam que sofreram efeito negativo da pandemia 

nas suas operações, na 2ª quinzena de agosto em relação à anterior.  

Entretanto, 28,6% das empresas apresentaram efeito positivo da COVID-19 nas 

operações, o que demonstra que a pandemia gerou efeitos distintos nas empresas. Ainda, na 1ª 
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quinzena de junho de 2020, início da pesquisa realizada, 70% das empresas entrevistadas 

afirmaram que sentiram efeito negativo da pandemia nas suas atividades, número que foi 

decrescendo ao longo das quinzenas durante a pesquisa devido a flexibilização das medidas de 

contenção da COVID-19 e do comércio através da internet.  

Figura 2 
Efeito da COVID-19 nas empresas brasileiras no 2º trimestre de 2020. 

Fonte: Dados da pesquisa PNAD COVID, IBGE, (2020).  

Desse modo, dado o cenário atual, estudar as decisões de políticas de caixa tomadas 

pelas empresas em períodos de crise, contribui para a literatura, à medida que busca evidências 

empíricas sobre quais são os fatores determinantes dessas decisões, bem como suas implicações 

práticas, fornecendo insumos para que as empresas possam se prevenir para próximas crises, 

fazendo com que haja redução da taxa de mortalidade das empresas brasileiras, que é uma séria 

ameaça a economia como um todo.  

Esta pesquisa está estruturada em quatro sessões além desta introdução. O segundo 

capítulo trata da revisão de literatura que fundamenta os argumentos teóricos e propõe as 

hipóteses de pesquisa. O terceiro capítulo discorre a metodologia utilizada. O quarto capítulo 

apresenta a discussão dos resultados e o capítulo final descreve as considerações finais do 

trabalho.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E EMPÍRICA 

Neste capítulo serão tratadas as bases teóricas e empíricas que fundamentam este estudo 

e descrevem as principais questões acerca das decisões de retenção de caixa das firmas, os 

motivos de preferência pela liquidez e o comportamento das reservas de caixa frente à choques 

exógenos. 

2.1 Motivos da preferência pela liquidez 

As decisões sobre reservas de caixa corporativo são uma das mais importantes 

preocupações gerenciais, principalmente por causa da sua relação com outras políticas 

fundamentais da firma, como financiamento, alavancagem, distribuição de dividendos (payout) 

e investimentos (Bouchut, 2018). 

Se não houvessem as imperfeições de mercado, a gestão do caixa seria irrelevante, 

porém, com as imperfeições existentes, estudar a melhor forma de gerir os recursos internos de 

uma empresa torna-se fundamental para sua continuidade. Ainda, segundo Cruz et al. (2019), 

as decisões sobre manter reservas de caixa são umas das políticas mais relevantes na gestão de 

uma empresa, pelo fato delas assegurarem a liquidez das operações, prevenirem contra 

possíveis choques no fluxo de caixa e servirem de recursos para financiar investimentos de 

longo prazo. Dentre os distintos motivos que explicam a preferência pela liquidez nas decisões 

corporativas, a literatura tem apontado três principais: transação, especulação e precaução 

(Keynes, 1936).  

O motivo transacional consiste na necessidade de manter dinheiro em caixa para 

manutenção das transações da firma.  Ele deriva de modelos clássicos de finanças, como o de 

Baumol (1952), que consiste em um modelo simplificado de gestão que minimizaria os custos 

de transação através de um determinado montante de caixa. Esse modelo considera o custo de 

oportunidade das taxas de juros e os custos fixos e variáveis de corretagem, definindo que, o 

nível de caixa estaria relacionado negativamente ao custo de corretagem e positivamente ao 

custo de oportunidade.  

Neste modelo, o montante de caixa era proporcional à raiz quadrada da quantidade de 

transações normais. O modelo de Miller e Orr (1966) adiciona ao modelo de Baumol (1952) 

maior elasticidade em relação a quantidade de transações que impactam no aumento do nível 

de caixa e adiciona a volatilidade dos fluxos de caixa na determinação desse nível ótimo de 

caixa. Assim, quando mais volátil forem as transações da firma, maior deve ser o nível de caixa 

retido (Dutra et al., 2018; Lameira, 2005). 
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Fundamentada no motivo transacional, a empresa retém reservas de caixa para suprir as 

transações oriundas da sua operacionalização diária, cobrindo o gap entre o ciclo de 

recebimento de clientes e de pagamento de fornecedores (Bouchut, 2018). 

Já o motivo de precaução, remete ao desejo de segurança de ter dinheiro quando for 

necessário no futuro. Mercados pouco organizados geram incertezas e reforçam a precaução. 

Opler et al. (1999) defendem que gestores conservadores mantem maiores reservas de caixa 

principalmente por precaução. Caso ocorra alguma contingência, as reservas em ativos líquidos 

serão utilizadas, sem que seja necessário recorrer a financiamento externo.  

Bates et al. (2009) também afirmam que as reservas de caixa são mantidas para se 

prevenir quando o custo de acesso ao mercado de capitais for elevado ou quando os fluxos de 

caixa da empresa apresentam alta volatilidade. 

Acharya e Merrouche (2012) estudaram a acumulação por precaução no mercado 

interbancário durante a crise do subprime no Reino Unido e concluíram que o estresse sofrido 

no mercado desencadeou o aumento do risco de captação dos bancos, que por precaução – 

principalmente os bancos mais frágeis e que possuíam um maior risco – aumentaram suas 

reservas de ativos líquidos.  

Para Bouchut (2018), o caixa, sob a ótica precaucional, funciona semelhante a uma 

“dívida negativa”, que serve como uma folga financeira que a empresa utiliza para cobrir 

dívidas em períodos de cash flow alto, não precisando recorrer a dívida onerosa. Em períodos 

de cash flow baixo, o caixa serve como escudo contra choques adversos e como segurança para 

que a empresa possa aproveitar tempestivamente possíveis investimentos que possam aparecer 

e assim, evitar o subinvestimento.  

Já sob o prisma especulativo, o caixa retido é utilizado para aproveitar oportunidades 

futuras que poderão ocorrer no mercado. Empresas que atuam em mercados financeiros 

organizados e fortes, tendem a utilizar o caixa retido de forma especulativa. Nesse sentido, as 

firmas mantêm reservas de caixa para aproveitar possíveis oportunidades de crescimento que 

maximizem o valor da empresa. O caixa sob a ótica especulativa é como uma reserva de valor 

retida no intuito de financiar projetos de interesse da firma e para aproveitar oportunidades de 

investimento (Bouchut, 2018). 

A literatura também aponta o motivo de agência, onde o gestor prefere manter reservas 

de ativos líquidos para aumentar sua discricionariedade, por exemplo, na escolha de projetos 

de investimentos em detrimento de distribuição de dividendos aos acionistas (Bates et al., 

2009).  
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Desse modo, a preferência pela liquidez remete à ideia de manter um nível de reservas 

de ativos líquidos, que sejam ideais para suprir as necessidades nas decisões da firma. Assim, 

essa decisão depende de fatores como: o acesso ao mercado de capital e outras fontes de 

financiamentos; os custos incorridos nessas fontes; a capacidade da firma de gerar caixa livre e 

a volatilidade do seu fluxo de caixa (Almeida, Campello & Weisbach, 2004; Dutra et al., 2018).  

Manter o balanço líquido traz dois principais benefícios a priori: redução no custo de 

transação, pela não necessidade de financiamento externo; liquidação de ativos para cobrir 

despesas correntes e o uso de uma reserva disponível para projetos de desenvolvimento que 

possuam VPL positivo, proporcionando crescimento futuro à firma (Almeida, Campello & 

Weisbach, 2004; Dutra et al., 2018).  

Além disso, o efeito das restrições financeiras de uma empresa, pode ser fator relevante 

nas decisões de reservas de caixa. Keynes (1936) argumentou que o benefício de manter ativos 

líquidos em seu balanço é não perder oportunidades de crescimento em projetos de 

investimento, aproveitando-as tempestivamente. No entanto, Almeida, Campello e Weisbach, 

(2004) evidenciaram que a preocupação em manter excessos de caixa, aplica-se a empresas com 

restrições financeiras. Já para empresas que possuem acesso a mercado de capitais e de terceiros 

a custos reduzidos, consideradas irrestritas financeiramente, os projetos de investimento podem 

ser realizados sem a necessidade de manter excessos de caixa, tornando a decisão de reserva de 

caixa irrelevante (Ferreira, Zanolla e Díaz, 2018; Monteiro, 2017).  

Nesta perspectiva, Acharya, Davydenko e Strebulaev (2012) defendem que empresas 

restritas financeiramente escolhem manter excesso de caixa como prevenção de possíveis 

déficits futuros no fluxo de caixa. Assim, as empresas mais arriscadas optam por utilizar 

recursos em caixa para investimentos de longo prazo, gerindo reservas que possam cobrir 

dívidas existentes de menor maturidade, mantendo um trade-off entre investir para aumentar 

seu fluxo de caixa ou reter caixa para reduzir o custo de falência.  

2.2 Determinantes da retenção de caixa  

Fatores determinantes da retenção de caixa, nos últimos anos, tomaram ênfase nos 

estudos de finanças corporativas. A importância da liquidez, já vinha sendo discutida desde 

Keynes (1396), e, artigos como os de Kim, Mauer e Sherman, (1998); Opler et al. (1999) e 

Bates et al. (2009) discutiram empiricamente os motivos da escolha por aumentar as reservas 

de caixa, tratados na literatura existente sobre liquidez, dado que encontraram um aumento 

significativo nas reservas de caixa das empresas americanas.  
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Posteriormente, Almeida, Campello e Weisbach (2004), Acharya, Almeida e Campello 

(2007) e Han e Qiu (2007), defendiam principalmente que o aumento das reservas de caixa era 

explicado pela precaução do gestor em manter caixa para se prevenir contra a volatilidade dos 

fluxos de caixa, baseadas nas teorias de liquidez e estrutura de capital (Pecking Order, Static 

trade-off e Teoria da agência).  

Bates et al. (2009) apresentou dados do crescimento significativo das reservas de caixa 

das firmas americanas entre 1980 e 2006, que sofreram um aumento de 0,46% ao ano, passando 

de um índice de caixa médio de 10,5% para 23,2% dentro do período analisado. Eles 

argumentaram que esse aumento causou uma drástica queda na dívida líquida das empresas e 

sugerem que o crescimento das reservas de caixa é consequência do crescimento do risco dos 

fluxos de caixa. Seus resultados apresentaram que no último ano da amostra o índice médio de 

dívida líquida caiu de 19,3% para -5% e o índice de caixa médio duplicou. Também 

identificaram que as empresas que aumentaram suas reservas de caixa não distribuíam 

dividendos.  

Bates et al. (2009) também evidenciaram que empresas que possuem fluxos de caixa 

mais arriscados aumentaram suas reservas drasticamente em comparação às empresas com 

fluxos menos voláteis, reforçando o argumento teórico de que o aumento das reservas de caixa 

pode ser explicado pelo risco que o fluxo de caixa está exposto. Eles concluíram que as 

empresas estudadas na amostra adotaram o motivo de precaução apontado teoricamente por 

Keynes (1936), mantendo reservas de ativos líquidos como prevenção contra futuros choques 

no fluxo de caixa.  

As decisões de retenção de caixa também estão ligadas a escassez de acesso ao crédito, 

pois, empresas que possuem dificuldade em conseguir fundos externos, buscam guardar caixa 

gerado internamente para financiar seus investimentos. Ressalta-se também que a restrição ao 

crédito está intrinsecamente ligada ao risco que a empresa está exposta, e que, quanto maior 

esse risco, menos acesso ao crédito ela possui (Iquiapaza, Amaral & Souza, 2006; Acharya, 

Almeida, Ippolito & Perez, 2014; Costa, Paz & Funchal, 2008).  

Opler et al. (1999) reforçam a importância das políticas de liquidez e gestão de caixa, 

principalmente dado que tais políticas são influenciadas pelo acesso que a firma tem ao capital 

externo. Uma empresa que é financeiramente irrestrita, possui acesso tempestivo ao crédito, e, 

dentre as decisões financeiras, as políticas voltadas para reservas de caixa serão menos 

relevantes.  

Segundo Costa, Paz e Funchal (2008), o efeito das restrições de crédito nas políticas de 

investimentos é um assunto de grande importância para finanças, dado que empresas que são 
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financeiramente restritas enfrentarão o subinvestimento, ou seja, investirão abaixo do ideal para 

seu crescimento. A ideia principal de manter políticas de caixa que defendem maiores reservas 

de liquidez, consiste na liberdade da empresa em poder aproveitar investimentos 

oportunamente, sem que precise de recorrer a recursos externos, que a priori, são mais onerosos 

e evitem assim o subinvestimentos (Keynes, 1936; Myers, 1977).  

Nesse contexto, pesquisas foram desenvolvidas no intuito de entender o efeito das 

restrições financeiras nas decisões de gestão de caixa das firmas com foco em formas de 

gerenciamento de risco nos últimos anos, principalmente após a crise de financeira de 2008-

2009 que gerou grande incerteza no mercado econômico global.  

Ao pesquisar o impacto da crise do subprime, Dutra et al. (2018) analisaram os 

determinantes da retenção de caixa das empresas brasileiras pós crise de 2008 e seus resultados 

apontam para uma redução substancial na retenção de caixa das empresas da amostra após o 

ano de 2008, e continuou reduzindo entre os anos de 2010 a 2014 de forma mais suave. Seus 

resultados corroboram com os de Gomes, Guimarães e Cunha (2019). 

Nesse prisma, quando as empresas passam por períodos de crise que causam choques 

na geração de caixa, elas buscam se financiar com recursos próprios, uma vez que o aumento 

da incerteza faz com que o risco cresça e concomitantemente eleve o custo de capital oneroso, 

dificultando o acesso a recursos externos. Também, apesar das empresas que possuem maior 

nível de caixa retido parecer mais segura, o risco está positivamente relacionado ao caixa, 

levando a crer que empresas mais arriscadas retêm mais caixa por precaução (Acharya, 

Davydenko & Strebulaev, 2012). 

Entretanto, no momento em que se deflagrou a crise financeira mundial, em meados de 

2008, Almeida et al. (2014) demonstraram a necessidade de entender quais razões explicam a 

retenção de caixa em momentos onde ameaças biológicas geram crises sanitárias que afetam a 

economia como um todo, fazendo com que as políticas acerca das reservas de caixa não 

dependam unicamente de fatores intrínsecos a firma e ao gestor, mas também fatores 

extrínsecos não diversificáveis.  

2.3 Decisões financeiras frente às crises sanitárias 

Ao longo dos anos, a humanidade presenciou momentos de grandes crises econômicas, 

ocasionadas por diversos choques exógenos como guerras, impasses políticos e ameaças 

biológicas. Nas últimas duas décadas o mundo passou por grandes avanços tecnológicos e 

sociais devido a intensa globalização e internacionalização, que aproximou países e culturas, 

mas também experimentou períodos de crises, como por exemplo a crise do subprime em 2008-
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2009; a crise da zona do euro em 2010 e no Brasil a crise política em 2016 desencadeada após 

o impeachment presidencial (Ofek & Richardson, 2003). 

Se tratando de crises ocasionadas por choques exógenos relacionados à ameaças 

biológicas pode-se citar o surto da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) entre 2002 e 

2004 em países asiáticos (Chou, Kuo & Peng, 2004; Hai et al., 2004; Sui & Wong, 2004); a 

pandemia da influenza H1N1 em 2009-2010 (Teixeira et al., 2020), a Síndrome Respiratória 

do Oriente Médio (MERS) em 2012, o Ebola no continente africano (Feldmann & Geisbert, 

2011) e atualmente o mundo enfrenta uma crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus 

Sars-cov-2 (Baldwi & Weder di Mauro, 2020; McKibbin & Fernando, 2020; Schuchmann et 

al., 2020).  

A crise causada pela pandemia de COVID-19 é diferente das crises já presenciadas pela 

humanidade. Uma crise financeira, como a crise de 2008, o cenário é a falta de dinheiro no 

mercado, que, por sua vez, faz com que os juros cresçam e o custo de capital de terceiros torna-

se mais oneroso. Esse panorama, dificulta o acesso ao crédito pelas empresas, que, para 

continuar as operações, buscam reter mais caixa para se financiarem.  

Já uma crise sanitária, causada por ameaças biológicas, tem uma origem distinta. O 

início da crise parte de um problema sanitário que, dado sua proporção, afeta a economia. Nessa 

perspectiva, há excesso de dinheiro no mercado financeiro, os juros caem exponencialmente e, 

por força maior, a receita das empresas sofre uma drástica queda (por força das restrições ao 

serviço não essencial, por exemplo) (Acharya & Merrouche; 2012; Dutra et al., 2018; Gomes, 

Guimarães & Cunha, 2020). 

O acesso ao crédito é facilitado, os juros caem e as empresas que possuem um menor 

risco, conseguem recursos de terceiros à custos mais baixos, optando assim, por não reterem 

maior quantidade de caixa. Entretanto, não se pode ausentar do fato de que o acesso ao crédito 

depende de fatores como o risco intrínseco à empresa. Firmas restritas financeiramente, mesmo 

que o crédito esteja abundante no mercado, ainda sofrem dificuldade em acessá-lo, e por tal 

motivo, as reservas de caixa são a solução viável (Almeida, Campello & Weisbach, 2004; 

Acharya, Davydenko & Strebulaev, 2012; Acharya et al., 2014; Costa, Paz & Funchal, 2008; 

Ferreira, Zanolla & Díaz, 2018; Iquiapaza, Amaral & Souza, 2006; Monteiro, 2017). 

Um choque exógeno é caracterizado por um evento ou fenômeno não esperado que afeta 

um mercado ou economia como um todo, podendo desencadear crises. As crises surgem por 

fatores internos ou externos. Fatores internos geralmente estão relacionados a falha na gestão, 

seja por erro ou por conduta fraudulenta. Já os fatores externos estão intimamente ligados ao 

ambiente, tanto o ambiente humano e social, como guerras, ataques terroristas e até greves, 
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quanto ao ambiente físico, como as falhas tecnológicas, desastres naturais e infecções em larga 

escala por ameaças biológicas (Tse & Sin, 2006). Em momentos de crises financeiras, 

independente de qual seja sua origem, tanto a oferta quanto a demanda do crédito sofrem efeitos 

imediatos (Cowling, Brown & Rocha, 2020). 

Ainda, segundo Nassif, Corrêa e Rossetto (2020) o mundo já passou por outras 

pandemia e epidemias que causaram tanto impacto na saude quando na economia, como o caso 

da gripe asiática em 1957, que causou queda no PIB das economias de países como Estados 

Unidos, Canadá, China e Japão, além de mais de 1 milhão de vítimas. Também a SARS, em 

2002, na China, que gerou impacto econômico negativo de aproximadamente 0,5% do PIB 

mundial. A pandemia de H1N1 em 2009, custou cerca de 85 bilhões de reais. Epidemias e surtos 

como a de SARS em 2003 e MERS em 2013 e pandemias como a Influenza pandêmica (Gripe 

A H1N1) e o Covid-19 reforçam a importância do gerenciamento de risco voltado para esse 

tipo de fator exógeno que vem se tornando cada vez mais frequente.  

A síndrome respiratória aguda (SARS) foi uma doença causada por um tipo de 

coronavírus (Sars-Cov) que surgiu no sudoeste asiático e chegou a atingir 32 países entre os 

dias 01 de novembro de 2002 a 07 de agosto de 2003, infectando 8.422 pessoas, de acordo com 

dados informados pela OMS. Desde o evento, pesquisas foram realizadas no intuito de 

quantificar o impacto da doença na economia global e dos países atingidos.   

Nesse sentido, Chou et al. (2004) discorrem sobre as medidas de contenção do surto de 

SARS em Taiwan, descrevem a história da SARS e apontam resultados de um modelo que 

previu perdas de 0,67% no PIB dos setores de serviços e manufatura em Taiwan, 1,56% em 

Hong Kong e 0,20% na China continental, dado se o surto fosse de curto prazo. Se fosse de 

longo prazo as perdas do PIB chegariam até 1,6% a mais que o primeiro cenário.  

Por fim, Hai et al. (2004) indicaram que a SARS trouxe grandes impactos negativos na 

economia chinesa, principalmente no setor de turismo, que sofreria redução de 50 a 60% em 

média em relação aos turistas estrangeiros e 10% em relação ao turismo doméstico. A perda no 

crescimento do PIB chinês seria de 1 a 2% no mesmo período, dado se não houvesse a SARS.  

Siu e Wong (2004) ao discutir o impacto econômico da SARS na China, apresentaram 

evidências de que a doença afetou de forma negativa a demanda de consumo local, exportações 

e turismo, tratando a SARS como um choque inesperado. 

Pine e Mckercher (2004) estudaram o impacto da epidemia de SARS na indústria de 

turismo de Hong Kong e seus resultados apontaram que a ocupação em hotéis em Hong Kong 

deslocou-se de 90% para menos de 10% e o impacto foi semelhante em relação as companhias 
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aéreas. Eles concluíram enfatizando a necessidade de haver medidas contingenciais e planos de 

gerenciamento de crises para esse tipo de fator exógeno imprevisível.   

Chen et al. (2009), analisaram o impacto da SARS no mercado de ações em Taiwan, e 

os resultados demonstraram que após a data do surto de SARS todas as negociações na bolsa 

de Taiwan caíram e os índices tiveram pioras na janela de eventos entre 19 de dezembro de 

2002 a 21 de maio de 2003 (20 dias antes do início do surto e 20 dias após). Entretanto, o 

impacto foi de magnitudes distintas em relação aos setores econômicos, o que difere esse estudo 

de outros sobre a SARS. O setor de turismo, atacado e varejo tiveram um impacto negativo, 

quanto o setor de biotecnologia teve impacto positivo.  

A Síndrome respiratória do Oriente Médio - MERS teve início no Oriente Médio em 

abril de 2013 e se espalhou por outros países, como o Iêmen, o Reino Unido, EUA, Tailândia, 

Turquia, Emirados Árabes Unidos, Tunísia, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Filipinas, Holanda, 

Malásia, Catar, Omã, Itália, Líbano, Kuwait, Jordânia, Grécia, China, Egito, Irã, Argélia, 

Bahrein, Áustria, Alemanha e França. Desses 27 países foram registrados 2.519 casos 

confirmados, sendo 80% localizados na Arábia Saudita (2.121 casos), país mais afetado pela 

doença.  

Diferente de outras crises causadas por doenças, ainda há poucas pesquisas sobre os 

impactos econômicos da epidemia de MERS, e as existentes tratam de questões como impacto 

na demanda de consumo e redução dos gastos dos consumidores. Jung, Park, Hong e Hyun, 

(2016) analisaram o efeito do surto de MERS no gasto dos consumidores através de banco de 

dados de transações via cartão de crédito e débito, e seus achados revelam que houve uma queda 

considerável no consumo, principalmente devido ao medo de sair de casa devido ao risco de 

infecção. Eles apontaram que uma alterativa para amenizar a queda na demanda do comércio 

seria investir em comércio eletrônico.  

Já em relação a pandemias, em 2009, em meio à crise econômica iniciada em 2008, a 

Gripe A, Influenza pandêmica (gripe suína) se espalhou por todos os continentes e apresentou 

1.632.710 casos confirmados. Os países mais afetados foram o Canadá (28.828 casos), EUA 

(113.831 casos), México (70.715 casos), Brasil (59.867 casos), Colômbia (152.560 casos), 

Alemanha (222.360 casos), Bélgica (76.973 casos), Espanha (155.051 casos), Portugal 

(166.922 casos), China (120.940 casos), Coreia do sul (107.939 casos) e Japão (157.626 casos).  

Haque e Haque, (2018) estudaram o impacto da H1N1 (conhecida coloquialmente como 

gripe suína) no turismo de Brunei. Os resultados da pesquisa foram que o turismo no país caiu 

cerca de 15% no comparativo com o período anterior. O que reforça que crises com essas 
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características (epidemiológicas) afetam severamente alguns setores mais que outros, como o 

setor de turismo e comércio.  

Nessa perspectiva, Page, Song e Wu, (2011) analisaram os impactos da crise econômica 

de 2008 e da gripe suína na demanda de turismo do Reino Unido. Seus resultados demonstraram 

que o turismo sofreu uma perda de aproximadamente 1,6 milhões de turistas no segundo 

trimestre de 2009, além de uma perda de 940 milhões de euros relacionados à gripe suína. Em 

relação a crise financeira, a perda chegou a 3,7 bilhões de euros. O estudo conclui que todos os 

dois fatores tiveram impacto negativo no turismo do país.  

Por sua vez, Rassy e Smith (2013) analisaram não só o setor de turismo como também 

o setor de carne suína no México, país que teve o primeiro caso confirmado. Eles buscaram 

medir o impacto que a crise da H1N1 nesses dois setores, e seus resultados apontaram que o 

turismo do país perdeu aproximadamente 2,8 bilhões de dólares ao longo de cinco meses mais 

críticos da doença no país. Já na produção de carne suína a perda foi de 27 milhões de dólares. 

Eles concluíram que a crise provocada pela pandemia de H1N1 gerou consequências de curto 

prazo na economia e choques facilmente absorvidos pelas empresas.  

Zhang, Hu e Ji (2020) apontaram que a pandemia do novo coronavírus teve impacto 

significativo em todos os mercados financeiros e desencadeou aumento substancial na 

volatilidade do mercado global. Com o objetivo de descrever os padrões dos riscos específicos 

de cada país e do risco sistêmico global atual, os autores trouxeram evidências de que a 

pandemia já causou uma forte influência no mercado de ações nos 10 países englobados na base 

de dados da pesquisa, além de demonstrar que o nível de risco aumentou de 0,71% para 1,96% 

entre fevereiro e março de 2020. Adicionalmente, existem evidências de que o mercado 

financeiro de cada país responde de acordo com a gravidade da doença no local e afirma que 

serão necessárias medidas políticas para conter o vírus e controlar as quedas na bolsa de valores.  

De Vito e Gómez (2020) analisaram como a crise da COVID-19 afeta no risco de 

liquidez das empresas de capital aberto de 26 países. Foram testados três índices financeiros 

(taxa de consumo de caixa, razão entre o fluxo de caixa operacional e a dívida onerosa de curto 

prazo e razão entre o fluxo de caixa operacional e a dívida total) em dois cenários financeiros 

hipotéticos (50% e 75% de queda nas vendas). Assumiu-se que as empresas possuíam 

flexibilidade operacional total ou parcial, haja vista que foi assumido que as elasticidades dos 

custos operacionais, da variação no ativo circulante e do passivo circulante são iguais a zero.  

Através da análise destes índices, encontrou-se que no pior cenário (75% de queda nas 

vendas) e assumindo que a empresa possuía flexibilidade operacional parcial, a empresa 

gastaria toda sua reserva de caixa em aproximadamente dois anos. Concomitantemente, seu 
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passivo circulante cresceria de forma que seria necessário aumentar a dívida onerosa em 53% 

para evitar uma crise de liquidez.  

Adicionalmente, De Vito e Gómez (2020) afirmam que a reação do mercado acarretará 

que as empresas restritas financeiramente se tornarão ilíquidas, haja vista que relação ao 

financiamento de curto prazo, uma empresa cobriria cerca de 66% do seu passivo circulante 

com seu fluxo de caixa. No cenário de queda de 50% das vendas, o passivo de curto prazo da 

empresa aumentaria cerca de 215,01% e de 75% das vendas, cerca de 779,26%, sugerindo que 

as empresas iriam recorrer ao mercado de crédito externo. Ao analisar medidas fiscais, os 

resultados apontam que o diferimento de impostos fornece uma ajuda marginal para reduzir o 

risco de liquidez (de Vito & Gómez, 2020). 

Goodell (2020) destacou o impacto econômico e social da COVID-19 em relação a 

outros artigos que estudaram impactos econômicos de grandes pandemias. Segundo o autor, a 

crise da COVID-19 atingirá o sistema bancário, demonstrando a vulnerabilidade dos bancos em 

relação as crises financeiras, que podem sofrer com o não recebimento de empréstimos e 

financiamentos e possíveis corridas bancárias.  

Goodell (2020) aponta que o COVID-19 também tem atingido de forma brusca a 

indústria de aviação em todo o mundo, por conta da redução de viagens e deslocamentos 

ocasionados pelo isolamento social. A pesquisa aponta também que serão afetadas todas as 

demandas em geral no mundo todo, porém, alguns setores terão impactos de magnitudes 

diferentes. Uma questão importante levantada pela pesquisa é a possível mudança na estrutura 

de capital das empresas, ocasionada pela mudança nos financiamentos e por causa do efeito na 

bolsa de valores e abre discussão sobre como o mundo econômico se prepara para desastres 

naturais em larga escala.  

Al-Awadhi et al. (2020) estudaram o efeito das doenças infecciosas nos mercados de 

capital, através de uma análise de dados em painel, testaram o efeito da COVID-19 no mercado 

de ações da China, e seus resultados apontaram efeitos negativos no retorno das ações em todas 

as empresas à medida que eram divulgados os dados de contaminação e mortalidade do vírus 

no país.  

Kuckertz et al. (2020) buscaram respostas ao choque econômico da pandemia da 

COVID-19 em startups inovadoras. Conforme os autores, esse tipo de empresa possui maior 

risco e consequentemente, pode ser amplamente afetada pelo cenário atual. A pesquisa buscou 

descrever as medidas que estão sendo tomadas para enfrentamento da restrição de comércio 

atual e como os empreendedores estão lidando com a crise.  
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Recentemente, pesquisas apresentaram resultados do choque da COVID-19 nas 

empresas, em relação ao desempenho e consumo energético (Gu, Ying, Zhang &Tao, 2020); 

impacto no mercado de ações (He, Sun & Zhang, 2020); impacto nas redes globais de comércio 

(Vidya & Prabheesh, 2020) e na retenção de caixa (Qin et al., 2020). 

Gu et al. (2020) utilizaram o consumo energético diário das empresas na cidade de 

Suzhou na China para analisar o impacto da COVID-19 na atividade econômica, e, através da 

análise DID (difference-in-differences) encontraram que o consumo de energia decresceu em 

57% em média, em nível agregado e que o impacto da COVID-19 na indústria manufatureira 

foi negativo, ao contrário do impacto positivo causado no setor de saúde, tech/digital e 

construção.  

Os autores também descobriram que a atividade econômica respondeu de acordo com o 

nível de avanço da doença. Nas primeiras semanas após o início do surto local, houve uma 

queda na receita, que posteriormente se recuperou. Adicionalmente, Gu et al. (2020) 

encontraram que o tamanho da empresa está negativamente relacionado ao impacto da COVID-

19 na atividade econômica, dado que as empresas privadas de pequeno porte tiveram uma queda 

de 30% na receita em relação as empresas maiores.  

He, Sun e Zhang (2020), por sua vez, utilizaram a abordagem de estudos de eventos 

para medir o desempenho do mercado de ações chinês pós-COVID-19. Os achados corroboram 

os de Gu et al. (2020) em que os setores de tecnologia e saude conseguiram atingir um melhor 

desempenho em relação aos setores de transporte, eletricidade e manufatura. Os resultados de 

He, Sun e Zhang (2020) indicam que a pandemia impactou negativamente os preços das ações 

na bolsa de valores de Xangai, e positivamente na bolsa de valores de Shenzhen. Além de que 

a pandemia apresentou impacto negativo para empresas tradicionais e oportunidades de 

crescimento para empresas de alta tecnologia.   

Vidya e Prabheesh, (2020) buscaram medir a interconexão comercial entre países no 

pós-pandemia de COVID-19, a partir do uso de redes neurais artificiais. Os autores encontraram 

que o comércio internacional foi afetado e reduziu exponencialmente, com uma modificação 

intensa da estrutura da rede comercial global.  

Qin et al. (2020) buscaram analisar o impacto da pandemia de COVID-19 no nível de 

retenção de caixa das empresas listadas nas bolsas de valores de Xangai e Shenzhei, na China. 

Utilizando a estimativa DID, foi quantificado a variação no nível de caixa antes e depois da 

pandemia, mensurando seu impacto no caixa, além de fornecerem orientação metodológica para 

mensurar o motivo de prevenção de caixa das empresas. Eles argumentam que após o período 
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da pandemia as empresas tendem a aumentar suas reservas de caixa afirmando que é essencial 

manter um nível de caixa que sirva para controlar os riscos e manter a lucratividade. 

Além do mais, Qin et al. (2020) utilizaram como moderadores entre a COVID-19 e as 

reservas de caixa, o fato da empresa possuir ou não goodwill ou impairment de goodwill (ajuste 

ao valor recuperável) e separaram a amostra em setores altamente afetados e setores pouco 

afetados. Os autores concluem que a pandemia gerou impacto positivo na retenção de caixa das 

empresas dos setores altamente afetados, entretanto, a presença de Goodwill reduz esse efeito 

positivo (Qin et al., 2020). 

2.5 Decisões de Retenção de Caixa e a Pandemia da COVID-19: Modelo conceitual a 

partir de um experimento natural 

A crise sanitária causada pela pandemia de COVID-19 forçou a adoção uma série de 

medidas para contenção do espalhamento do vírus nas sociedades globais (OMS, 2021). Dentre 

as medidas tomadas, como o distanciamento social, uso de máscaras de proteção, limpeza de 

mãos e superfícies com álcool gel 70%, o modelo de quarentena chamado lockdown foi o que 

mais restringiu as atividades normais.  

No Brasil, os governos estaduais decidiram aplicar em cada Estado a quarentena com 

duração média de 15 dias, para reduzir a curva de contágio do vírus e evitar sobrecarga do 

sistema de saúde. Durante essa quarentena, apenas empresas do setor essencial foram liberadas 

para funcionar, sendo necessário manter fechadas as empresas de atividades não essenciais, 

como comércio não alimentício, serviços diversos não ligados a saúde e educação. 

Essas medidas restritivas conseguiram achatar a curva de contágio da doença, porém, 

levaram as empresas do setor não essencial a reduzirem e até mesmo paralisarem suas 

atividades, causando uma queda nas receitas de vendas e consequentemente nos fluxos de caixa. 

Dado a permanência dos custos operacionais fixos, a necessidade de capital de giro se fez 

latente. Essa medida restritiva causou um choque exógeno tanto na oferta quando na demanda 

na economia como um todo, contribuindo com um cenário de incerteza (McKibbin & Fernando, 

2020; Qin et al., 2020). 

Dados divulgados pela pesquisa PNAD COVID-19 no terceiro trimestre de 2020, 

demostram que março de 2020 apresentou uma queda tanto na produção física da indústria, 

quanto no volume de vendas do comércio e da prestação de serviços, conforme apresentado na 

Figura 3.  
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Figura 3  
Pesquisa PNAD COVID-19 – Impacto da pandemia de COVID-19 entre 2019 e 2020. 

 
Fonte: Pesquisa PNAD COVID-19, IBGE, (2020). 

Conforme reforça a pesquisa, o mês de março de 2020 foi o momento onde ocorreu a 

implementação do primeiro período de quarentena no Brasil, onde as medidas de restrições da 

circulação foram mais rígidas, concretizando o momento do choque exógeno. A partir de então, 

as empresas foram obrigadas a buscar outras alternativas para continuar o funcionamento, como 

o comércio através da internet (IBGE, 2020).  

Esse cenário se faz propício para testar, através de um quase experimento, se, diante de 

choques exógenos as empresas buscam aumentar suas reservas de caixa e quais as implicações 

dessas decisões. Isto porque hipotetiza-se que à medida que um choque exógeno como o 

representado pela crise da COVID-19 apresenta uma incerteza quanto aos fluxos de caixa 

futuros, os gestores optam por aumentar as reservas de caixa afim de evitar uma crise de liquidez 

(Qin et al., 2020). 

O modelo conceitual dessa dissertação é alicerçado no argumento que as empresas 

decidirão aumentar suas reservas de caixa quando expostas a choques exógenos para lidar com 

incertezas de fluxos de caixa futuros. O motivo de precaução sugere que em situações onde as 

empresas possuem a possibilidade de guardar dinheiro, elas optam por fazê-lo, para se prevenir 

contra choques futuros não previstos no fluxo de caixa (Opler et al., 1999). 
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O período marcado pela pandemia de COVID-19, dado o fechamento das empresas do 

setor não essencial, causou uma queda nas receitas dessas empresas afetadas, e causou em 

contra partida, o aumento de despesas fixas (como trabalhistas, por exemplo), fatos que 

somados geraram uma situação negativa nos fluxos de caixa das empresas (Qin et al., 2020).  

A Teoria da preferência pela liquidez e o motivo de precaução, defende que os gestores 

buscam aumentar as reservas de caixa afim de cobrirem a necessidade atual de custos e despesas 

fixas de curto prazo, dado a incerteza na geração de fluxos de caixa futuros gerada pela 

pandemia (Almeida et al., 2014; Keynes, 1936). 

Desse modo, espera-se que choques exógenos derivados como a COVID-19, geram 

impacto nas reservas de caixa das empresas, haja vista a incerteza na geração dos fluxos de 

caixa futuros, fazendo com que os gestores busquem aumentar os níveis de reservas de caixa 

no intuito de cobrir seus custos fixos existentes, evitando a necessidade de recorrer ao capital 

de terceiros, dado a preferência pela liquidez (Gu et al., 2020; He, Sun & Zhang, 2020; Vidya 

& Prabheesh, 2020; Qin et al., 2020). Desse modo, a primeira hipótese da pesquisa sugere que: 

H1: O choque exógeno causado pela COVID-19 causou impacto positivo na retenção 

de caixa das empresas.  

Também se pressupõe que durante o período do choque em si, as empresas despendam 

suas reservas de caixa para manter suas operações. As empresas irrestritas financeiramente 

garantem seus investimentos futuros a partir de fontes no mercado financeiro, enquanto, as 

empresas restritas financeiramente tendem a manter maiores reservas de caixa para garantir 

suas oportunidades de investimento e manter seus custos fixos com o caixa produzido 

internamente (Qin et al., 2020). 

Desse modo, segundo Opler et al. (1999), esse aumento nas reservas de caixa é uma 

medida tomada pelos gestores afim de evitar a recorrência ao capital de terceiros, 

principalmente em empresas financeiramente restritas. 

Ainda, empresas restritas financeiramente buscarão reter caixa devido a situação de 

incerteza causada pela pandemia, haja vista que, caso necessitem de cobrir custos e despesas 

existentes, o financiamento externo pode não ser uma opção, devido seu risco existente. Por 

outro lado, empresas irrestritas buscam reter caixa também devido à incerteza do cenário, porém 

no intuito de manter suas oportunidades de investimentos e aproveitar a crise para expandir 

suas operações (Qin et al., 2020; Opler et al., 1999). Nesse sentido, a segunda hipótese de 

pesquisa sugere que: 

H1a: Empresas restritas financeiramente retém um nível maior de caixa do que as 

empresas irrestritas. 
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3. MÉTODO DA PESQUISA  

Essa pesquisa caracteriza-se como descritiva, de abordagem quantitativa. Com o 

objetivo de investigar o impacto da crise causada pela pandemia novo coronavírus (COVID-

19) nas estratégias de retenção de caixa das empresas brasileiras não financeiras de capital 

aberto listadas na B³, esse estudo utilizou-se de um quase experimento.  

O experimento natural, também conhecido como quase-experimento, acontece quando 

a ocorrência de um choque exógeno impacta o cenário como um todo (população, empresas, 

governos). Para configurar um experimento natural, é necessário obter dois grupos, um grupo 

que não foi afetado pela mudança, denominado grupo de controle; e um grupo afetado pela 

mudança, denominado grupo de tratamento. Esses dois grupos devem possuir características 

similares, para que a única diferença entre eles seja a ocorrência do evento exógeno.  

São necessárias informações do período anterior e posterior do choque exógeno para os 

dois grupos, o que faz com que a amostra do estudo conte com quatro grupos: Um grupo de 

controle com informações de antes do choque; um grupo de controle com informações após o 

choque; um grupo de tratamento antes do choque e um grupo de tratamento pós o choque.  

A pandemia de COVID-19 caracteriza-se como um ambiente de um quase experimento 

por representar um choque exógeno de larga escala, que atingiu a economia global (Qin et al., 

2020). O modelo utilizado foi o de estimativas Difference-in-Differences (DID), que estima a 

diferença dentro de cada grupo (diferença de antes e depois do grupo de controle e do grupo de 

tratamento) e posteriormente a diferença entre as duas diferenças calculadas.  

A análise dos resultados, foi feita através do software Stata® na versão 14. Nos tópicos 

abaixo são descritos a construção da amostra, a definição das variáveis da pesquisa e o modelo 

estatístico utilizado. 

3.1 Amostra 

Foram utilizados dados de 418 empresas, coletados na base de dados Thomson Reuters 

Eikon, e para construção da amostra, foram definidos dois critérios: empresas com ativo 

positivo e empresas não financeiras. A amostra foi coletada por ano fiscal, de 2019 a 2020.  

A amostra da pesquisa partiu de uma população de 418 empresas de brasileiras listadas 

na B³. Foram retiradas empresas financeiras e fundos de investimento (85 empresas), empresas 

com ativo total zerado (60 empresas). A amostra final contém 273 empresas em 2 anos, 

totalizando 546 observações, em um painel de dados balanceado.  
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3.2 Seleção das Variáveis  

A seleção das variáveis da pesquisa foi com base nos estudos anteriores da literatura 

nacional e internacional sobre o tema, com o cuidado de atender ao objetivo e hipótese de 

pesquisa. Foram utilizadas as variáveis de controle: restrição financeira, tamanho, 

alavancagem, oportunidades de crescimento, despesas de capital, cash flow/ativo, payout, 

capital de giro líquido, P&D/ativo, alta tecnologia, PIB, taxa de juros, inflação, dummies para 

auxílio governamental, para controle de setor.  A Tabela 1 apresenta as variáveis, suas proxies, 

as relações esperadas e as fontes.  

Tabela 1 
Descrição das variáveis da pesquisa no período de 2019 a 2020. 

Variável dependente 

Variável Sigla Proxy Definição Fontes Sinal 

Caixa Cash 𝑐𝑥 =  
𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑒 𝑒𝑞𝑣.

𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

Total de caixa e eq. 
caixa dividido pelo 

ativo total menos caixa 
e eq. a caixa. 

Opler et al. (1999) N/A 

Variáveis independentes 
Variável Sigla Proxy Relação Fontes Sinal 

Restrição 
financeira 

RF 
Variável dummy  

 1 = empresas restritas e 0 = 
irrestritas 

Dummy para restrição 
financeira 

Fazzari, Hubbard e 
Petersen (1988), 

Almeida, Campello 
e Weisbach (2004). 

+ 

Tamanho TAM 𝑡𝑎𝑚 = ln(𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 
Logaritmo natural do 

ativo total. 

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

Ferreira (2018). 
- 

Alavancagem ALV 𝑎𝑙 =  
𝑑í𝑣. 𝑜𝑛. 𝐶𝑃 + 𝐿𝑃 + 𝐷𝐵

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Dívida onerosa total 
dividida pelo ativo 

total. 

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

Ferreira (2018). 
- 

Despesas de 
Capital 

DC 𝑖𝑛𝑣 =  
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Dispêndio de capital 
dividido pelo ativo 

total. 

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

Ferreira (2018). 
- 

Payout PAY 𝑝𝑎𝑦 =
𝑑𝑖𝑣 + 𝑟𝑒𝑐. 𝑎çõ𝑒𝑠

𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Payout é a soma dos 
dividendos e as 

recompras de ações 
sobre os ativos. 

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

 
- 

Capital de 
giro liquido 

CCL 

𝐶𝐶𝐿

=  
𝐴𝐶 − 𝑃𝐶 − 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Razão do capital de 
giro líquido menos 
caixa e eqv. e ativo 

total. 

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

Ferreira (2018). 
- 

Pesquisa e 
Desenvolvi

mento 
P&D 𝑃𝑒𝐷 =

𝑃𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑠𝑎 𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙.

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Razão do investimento 
em P&D e ativo total 

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

+ 

Cash 
flow/at 

CF 
𝐶𝐹

=  
ebitda −  juros −  imps − div

𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Razão do fluxo de 
caixa e ativo total 

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

- 

PIB PIB 𝑃𝐼𝐵 = ln (𝑃𝐼𝐵 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) 
Logaritmo natural do 

PIB anual 
Anand et al., 

(2018); 
+ 

Alta 
tecnologia 

HTEC 
Variável dummy onde 

 1= existe alta tecnologia 
0 = não existe alta tecnologia 

Dummy que representa 
empresas de alta 
tecnologia. 

Cowling, et al. 
(2018); Xiao, 

2011). 
+ 
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Taxa de 
juros 

TJ 𝑇𝑗 = 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 Taxa de juros nominal 
Anand et al., 

(2018); Orlova, 
(2020). 

+ 

Inflação IF IFL = IPCA  
Inflação medida pelo 
índice de preços ao 
consumidor. 

Anand et al., 
(2018); Orlova, 

(2020). 
+ 

Auxílio 
governamen

tal 
AG 

Variável dummy onde 
 1= presença de pacotes 
0 = ausência de pacotes  

Dummy que representa 
a existência ou não de 
pacotes de auxílio 
governamental. 

N.A + 

Setor de 
alto 

impacto 

SETO
R 

Variável dummy onde 
 1= setor não essencial 

0 = setor essencial 

Dummy que separa os 
setores mais expostos a 
crise.  

N.A +/- 

Fonte: Autoria Própria, (2020).  

A variável dependente do estudo (cash) compreende a razão entre o total disponível de 

caixa e equivalentes a caixa, que são investimentos de alta liquidez prontamente conversíveis 

em caixa e o ativo total líquido de caixa e equivalentes a caixa. Essa proxy foi utilizada por 

Opler et al. (1999) e mede qual a real proporção de caixa e equivalentes em relação aos ativos 

que não são financeiros da empresa, ou seja, a relação entre os ativos financeiros e os ativos 

operacionais.  

Em relação a variável restrição financeira, para realizar a análise necessária, foi preciso 

classificar as empresas da amostra em dois grupos de acordo com seu status financeiro: como 

irrestrita financeiramente ou restrita financeiramente. Na literatura sobre restrições financeiras, 

não existe um consenso na definição de qual proxy representa melhor essa classificação de risco 

(Ferreira, Zanolla e Díaz, 2018; Zani & Procianoy, 2005).  

Esse estudo utilizou dois critérios para definir a dummy de restrição financeira. O 

primeiro critério foi a existência ou não de payout (Fazzari, Hubbard & Petersen, 1988) e Rating 

de crédito (Almeida, Campello & Weisbach, 2004). A Tabela 2 abaixo apresenta como foi 

construída a dummy de restrição financeira.  

Tabela 2 
Critérios para definição da Restrição financeira 

Critérios Grupo 2019 2020 

Payout > 0 
irrestrita 107 107 

Não tem Rating  
Payout > 0 

Irrestrita 54 54 
Possui Rating  

Payout = 0 
Irrestrita 16 16 

Possui Rating  

 Total irrestritas 177 177 
Payout = 0 

Restrita 96 96 
Não possui Rating 

 Total Restritas 96 96 
Fonte: Dados da pesquisa (2021).  



35 
 

 

Compreende-se que, firmas financeiramente restritas, aumentarão suas reservas de caixa 

na presença de incerteza, devido à necessidade de suprir a demanda de dispêndios existente, e, 

levando em conta a o restrito acesso ao capital externo (Qin et al., 2020; Opler et al., 1999). 

Para a variável tamanho, entende-se que empresas maiores possuem maior acesso a 

capital externo e são consideradas irrestritas financeiramente, desse modo sugere-se que 

empresas maiores retêm menos caixa. Adicionalmente, empresas menores possuem menos 

ativos físicos que possam servir como garantia para empréstimos e financiamentos, dificultando 

o acesso ao capital de terceiros, levando a empresa utilizar apenas dos recursos internos (Opler 

et al., 1999; Bates et al., 2009, Cowling, Brown & Rocha, 2020).  

Compreende-se que, em relação a variável alavancagem, na presença de restrição de 

dívida, as empresas tendem a utilizar as reservas de caixa, reduzindo a alavancagem. Espera-se 

então que a alavancagem tem relação negativa com a retenção de caixa (Opler et al., 1999; 

Bates et al., 2009).  

As despesas de capital representam ativos aplicados como covenants de dívida, elas 

podem fazer com que o nível de endividamento cresça, diminuindo a necessidade de uso das 

reservas de caixa. Desse modo, empresas que possuem altos gastos com despesas de capital 

retêm menos caixa (Bates et al., 2009).  

É esperada uma relação negativa entre a retenção de caixa e o pagamento de dividendos, 

haja vista que, o lucro acumulado pode ser distribuído aos acionistas ou retido como reserva de 

caixa, uma vez que há maior destinação de caixa retido, a tendência é redução no pagamento 

dos dividendos (Bates et al., 2009; Opler et al., 1999).  

O capital corrente líquido representa uma reserva de segurança que a empresa mantém, 

para cobrir despesas de curto prazo. Desse modo, empresas que possuem um bom capital de 

giro líquido, possuem um acesso mais facilitado ao capital externo e reduz o risco de falência, 

reduzindo a necessidade de manter reservas de caixa, uma vez que o CCL a substitui. Desse 

modo, é esperada uma relação negativa entre retenção de caixa e capital de giro líquido (Bates 

et al., 2009; Opler et al., 1999; Quin et al., 2020).  

Espera-se que exista uma relação positiva entre pesquisa e desenvolvimento e retenção 

de caixa, dado que, empresas que investem em P&D, a priori são consideradas mais arriscadas, 

e precisam manter maiores níveis de reserva de caixa para suprir a necessidade operacional e 

aproveitar possíveis projetos rentáveis (Bates et al., 2009; Opler et al., 1999).  

Empresas restritas financeiramente mantêm menor razão fluxo de caixa/ativo, uma vez 

que o fluxo de caixa expressa os recursos disponíveis gerados no período. Desse modo, é 
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esperada uma relação negativa entre o cash flow/ativo e a retenção de caixa (Bates et al., 2009; 

Opler et al., 1999).  

Empresas dos setores de alta tecnologia são consideradas mais arriscadas, e por isso, 

buscam reter mais caixa. Entretanto, assume-se que em cenários de crise sanitária, empresas de 

alta tecnologia sofram um menor impacto negativo nas vendas, e à vista disso, não precisam 

elevar suas reservas de caixa (Cowling, Ughetto &Lee, 2018; Xiao, 2011).  

Assume-se que o PIB possui relação positiva com as reservas de caixa. Anand et al. 

(2018) observaram que as firmas buscam aumentar suas reservas de caixa quando há 

expectativa de crescimento do PIB (Anand et al., 2018; Orlova, 2020). 

Empresas buscam deter maior nível de caixa e equivalentes à caixa em ambientes onde 

há expectativa de crescimento econômico. Em ambientes inflacionários, há um consequente 

aumento nas taxas de juros, levando às empresas aumentarem seus equivalentes à caixa (Anand 

et al., 2018; Orlova, 2020). 

Aumento nas taxas de inflação resultam em aumento nas reservas de equivalentes à 

caixa, uma vez que as taxas de juros nominais aumentam com a inflação e consequentemente 

há um aumento nos juros recebidos (Anand et al., 2018; Orlova, 2020).   

Ainda, serão utilizadas dummies para Auxílio governamental, onde assume-se 1, caso 

existam medidas de auxílio econômico para manutenção do emprego e mitigação da crise e 0 

caso contrário. A separação foi realizada com auxílio dos dados divulgados no site do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Nacional (BNDES). Inicialmente foram identificadas quais 

medidas existentes criadas e destinadas para cada setor empresarial, tanto do BNDES quanto 

as medidas criadas pelo Governo Federal através de Medidas Provisórias, como a MP 936/2020, 

927/2020 e 952/2020. Posteriormente, foi necessário consultar as notas explicativas de cada 

empresa da amostra do ano de 2020 (ano de início da vigência das medidas) e analisar se a 

empresa aderiu ou não aos auxílios e qual linha de crédito foi aderida.  

Essa pesquisa foi realizada através do download das notas explicativas em PDF e com 

o uso da ferramenta de pesquisa de palavras, onde a palavra “COVID” foi utilizada para 

encontrar o assunto relacionado. A partir dessa pesquisa, em todo o parágrafo que a pesquisa 

retornava a palavra-chave, foi lido o contexto e analisado se a empresa havia ou não aderido às 

medidas. Para as que aderiram foi atribuído o valor 1 e para as que não aderiram nenhuma linha, 

o valor 0. Detalhes dessa análise estão exemplificados no apêndice 2. 

Para a dummy de setor, será atribuído 1 para o setor mais afetado e 0 para o setor menos 

afetado pela crise sanitária. A classificação dos setores afetados ou não, deu-se pela separação 

do setor entre essencial e não essencial e tomou como base o Decreto nº 10.282, de 20 de março 
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de 2020 (Apêndice A), que define as atividades consideradas essenciais, pois, por ser uma 

medida externa à escolha da empresa, torna-se menos enviesada, por não ser afetada por 

políticas internas ou decisões no âmbito da firma.    

3.3 Modelo econométrico 

O modelo econométrico aplicado foi de estimativas Difference-in-Differences (DID), 

bastante utilizado para analisar efeito médio em determinado fenômeno. O modelo DID estima 

a diferença dentro do grupo de tratamento e controle e a diferença entre essas diferenças, por 

isso é chamado de diferenças em diferenças.  Desse modo, ele consegue medir as diferenças na 

amostra do período anterior ao fenômeno de estudo em relação ao período posterior e analisar 

o real impacto do fenômeno estudado. A modelagem de estimativas DID utiliza um grupo de 

tratamento (grupo afetado pelo choque) e um grupo de controle (grupo não afetado pelo choque, 

teoricamente). 

O grupo de tratamento é composto pelas empresas brasileiras de capital aberto mais 

afetadas pela crise e o grupo de controle contém as empresas menos afetadas. A priori, o modelo 

DID pressupõe que o grupo de controle não é afetado pelo choque exógeno, entretanto, dada a 

dificuldade em estabelecer este cenário, a análise pode ser realizada mediante a utilização do 

grupo de controle pouco afetado pelo choque.   

O modelo econométrico desse estudo teve como base o modelo utilizado por Quin et al. 

(2020), que analisou o impacto da pandemia de COVID-19 na retenção de caixa das empresas 

listadas na bolsa de valores de Xangai e Shenzhei, na China, conforme Equação 1: 

 

𝐶𝑎𝑠ℎ , =  𝛽 + 𝛽 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡 ,   + 𝛽 𝑡𝑖𝑚𝑒 , + 𝛽  (𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒) , +  𝛽 𝑅𝐹 ,   + 𝛽 𝑇𝐴𝑀 ,   

+ 𝛽 𝐴𝐿𝑉 ,  + 𝛽 𝐷𝐶 ,   + 𝛽 𝐶𝐹 ,   + 𝛽 𝑃𝐴𝑌 ,  + 𝛽 𝐶𝐶𝐿 , + 𝛽 𝑃𝑒𝐷 ,  

+ 𝛽 𝐻𝑇𝐸𝐶 ,   + 𝛽 𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅 ,   + 𝛽 𝐴𝐺 ,   + μ  

  (1) 

Onde: 𝐶𝑎𝑠ℎ ,  representa o nível de retenção de caixa da empresa i, ano t; βi = parâmetros 

a serem estimados; 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡   = é uma dummy onde 1 representa grupo de tratamento e 0 grupo de 

controle; 𝑇𝑖𝑚𝑒  = é uma dummy onde 1 se o dado for após o choque e 0 contrário; 

(Treat ∗ Time) ,  = é a interação do grupo de tratamento e o período pós choque exógeno; 

𝑅𝐹 , = variável de restrição financeira; 𝑇𝐴𝑀 ,  = variável de tamanho da empresa; 𝐴𝐿𝑉 ,  = 

alavancagem; 𝐷𝐶 ,   = despesas de capital; 𝐶𝐹 ,   = Cash flow/ativo; 𝑃𝐴𝑌 ,  = payout;  𝐶𝐶𝐿 , = 
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capital corrente líquido; 𝑃𝑒𝐷 ,  = Pesquisa e desenvolvimento; 𝐻𝑇𝐸𝐶 ,   = setor de alta 

tecnologia; 𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅 ,   = setor de impacto; 𝐴𝐺 ,   = auxílio governamental; μ  = Termo de erro; 

A variável Treated é uma dummy que captura o tratamento (o choque exógeno). A 

variável Time é uma dummy que representa o tempo antes e depois do choque exógeno. O termo 

de interação Treat x Time representa a observação do grupo de tratamento no período pós 

choque exógeno. Essa interação pode ser entendida conforme a equação (2): 

𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒 ,  =  𝑦 , −  𝑦 , −  𝑦 , −  𝑦 ,     (𝟐) 

Esse modelo possui pressupostos para aplicação que serão analisados para que não haja 

viés de estimação. Primeiramente, para afirmar que o impacto calculado é correto é necessário 

isolar o efeito de outros fatores que possam influenciar no resultado, desse modo são utilizadas 

no modelo variáveis de controle que permite manter o pressuposto ceteris paribus (demais 

fatores endógenos constantes).   

Para validar a aplicação eficaz do modelo de estimativas DID é necessário analisar se o 

grupo de controle e tratamento possuem a mesma tendência no tempo, antes do choque exógeno 

ocorrer, analisando se os grupos de tratamento e controle são comparáveis.  Para isso, foi 

realizado o gráfico de tendência paralela apresentado na figura 4 abaixo (Wooldridge, 2006; 

Qin et al., 2020).  

Figura 4 
Gráfico de Tendência Paralela no período de 2019 a 2020. 

Fonte: Dados da pesquisa, (2021). 
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A Figura 4, que apresenta o gráfico para testar o pressuposto de tendência paralela, 

reflete que o grupo de tratamento e controle aparentam possuir a mesma variação na tendência 

histórica antes do choque exógeno, o que reforça a adequabilidade do modelo ao estudo.  

Para alcançar os resultados da pesquisa, foram realizados testes estatísticos necessários. 

A estimativa DID, utiliza o estimador de mínimos quadrados ordinários (MQO, ou Ordinary 

Least Squares OLS). Esse método possui os seguintes pressupostos: as variáveis da pesquisa 

são lineares, os erros não podem estar correlacionados, (homocedasticidade dos resíduos), 

ausência de multicolinearidade e autocorrelação. 

Assim, foi realizado o gráfico de diagrama de dispersão de duas vias afim de checar a 

linearidade entre a variável dependente e independente intencional. Afim de analisar se o erro 

da regressão segue distribuição normal, foi executado o teste de Shapiro – Francia, que é 

adequado para amostras com mais de 30 observações. No intuito de analisar a presença de 

multicolinearidade foi executada o fator de inflação da variância - VIF (variance inflation 

fator).  

O resultado do teste foi de 1,33, inferior a 5, valor que de acordo com Fávero et al. 

(2009), não representa indícios de multicolinearidade. Foram realizados dos testes para detectar 

homocedasticidade nos dados. Tanto o teste Breuch-Pagan/Cook-Weisberg quanto o teste de 

White, rejeitaram a hipótese nula de homocedasticidade, fazendo necessário o uso do modelo 

robusto. 

3.4 Caracterização da amostra, estatística descritiva e testes  

Conforme descrito acima, a amostra da pesquisa contou com 273 empresas brasileiras 

de capital aberto listadas na B³, distribuídas em 24 setores, em dois anos, com um painel 

balanceado.  

Figura 5 
Gráfico de distribuição das empresas da amostra por setor e grupo 
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Fonte: Elaborado pelos autores.  

Conforme a com a Figura 5b, o setor de maior representatividade é o de utilidades básicas, 

com 44 empresas, representando 16,11% da amostra, seguido pela construção civil, com 22 

empresas. Os setores de comunicações e mineração são os que possuem menos empresas na 

amostra, com 1 e 2 empresas respectivamente.  

Os setores alimentos e bebidas, comércio e distribuição, construção civil, construção e 

engenharia, máquinas e equipamentos, material de transporte, mineração, petróleo e energia, 

químicos, saúde, siderurgia e metalurgia, tecnologia, transporte e utilidades básicas, foram 

classificados como atividades essenciais, enquanto os setores de agropecuária, comércio, 

comunicações, diversos, educação, madeira, papel e embalagens, serviços diversos, tecidos, 

vestuário e calçados, utilidades domésticas, viagens e lazer foram considerados atividades não 

essenciais.  

Desse modo, com base no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, a amostra possui 

70% das empresas classificadas como atividade essencial e 30% como atividade não essencial, 

exposto na Figura 5a. A descrição detalhada do processo de separação dos setores está explicada 

com detalhes no apêndice A.   

Após a coleta amostral, foram realizadas as análises de estatísticas descritivas das 

variáveis da pesquisa. A Tabela 3 apresenta a média, mediana, o desvio padrão amostral, além 

dos valores de mínimo e máximo. Os dados foram winsorizados em 1%.  
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Tabela 3 
 Estatísticas descritivas da amostra 

Variáveis Média Mediana 
Desv. 

Padrão 

coef. 
Variação 

% 
Min Max 

N 546 546 546  546 546 

Cash 0,1144 0,0657 0,1706 149,1259 0,0000 1,2174 

Treated 0,1430 0,0657 0,2659 185,9441 0,0000 2,0712 

Control 0,0626 0,00078 0,1607 256,7093 0,0000 1,0000 

TAM 21,6645 21,6670 1,9895 9,183226 16,6350 25,9020 

Treated 21,1977 21,6676 1,8061 8,520264 16,1053 25,3462 

Control 21,8540 22,0000 2,0487 9,374485 17,0000 26,8931 

ALV 0,3579 0,3105 0,3200 89,41045 0,0000 2,2231 

Treated 0,7450 0,3105 3,6138 485,0738 0,0000 32,8757 

Control 0,3534 0,3079 0,3103 87,80419 0,0000 2,2231 

DC 0,0341 0,0246 0,0370 108,5044 0,0000 0,2148 

Treated 0,0306 0,0246 0,0315 102,9412 0,0000 0,1425 

Control 0,0358 0,0262 0,0403 112,5698 0,0000 0,2521 

PAY 0,0144 0,0023 0,0261 181,25 0,0000 0,1522 

Treated 0,0115 0,0023 0,0025 21,73913 0,0000 0,0210 

Control 0,0160 0,0044 0,0298 186,25 0,0000 0,2019 

CCL -0,0588 0,0323 0,5297 -900,85 -3,2289 0,5226 

Treated -0,1347 0,0323 0,6574 -488,048 -3,9279 0,6284 

Control -0,0299 0,0368 0,4906 -1640,8 -3,2289 0,4980 

P&D 0,0008 0,0000 0,0045 562,5 0,0000 0,0362 

Treated 0,0003 0,0000 0,0025 833,3333 0,0000 0,0210 

Control 0,0012 0,0000 0,0064 533,3333 0,0000 0,0521 

CF 0,0985 0,0927 0,0746 75,73604 -0,0694 0,4069 

Treated 0,0973 0,0927 0,0729 74,92292 -0,0206 0,3767 

Control 0,0989 0,0932 0,0775 78,36198 -0,1153 0,4383 

PIB 29,6257 29,6257 0,0068 0,022953 29,6188 29,6325 

TJ 0,0284 0,0284 0,0136 47,88732 0,0148 0,0420 

INF 0,04415 0,04415 0,0009 2,038505 0,0432 0,0451 

Fonte: Dados da pesquisa, (2021). 

Em uma análise agregada, é possível identificar, através da Tabela 3, que o nível médio 

de caixa e equivalentes retidos pelas empresas da amostra é de aproximadamente 0,11 do ativo 

líquido, o equivalente a 11% dos ativos operacionais que a empresa possui. Esse índice de 

retenção de caixa está próximo ao encontrado por Gomes, Guimarães e Cunha (2020) de 8,9% 

em média, em uma amostra de empresas brasileiras de 2010 a 2018.   

É ainda, inferior ao nível de caixa de 17% encontrado na amostra de empresas norte-

americanas de 1971 a 1994, de Opler et al. (1999), abaixo do encontrado por Quin et al. (2020) 
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na amostra de empresas chinesas em 2020 e menor que média de caixa retido de 23%, 

encontrado por Almeida et al. (2014) para o ano de 2010 e Bates et al. (2010) no ano de 2006. 

O valor mínimo encontrado na amostra foi de 0,00 e o máximo de 1,22, com o desvio padrão 

de 0,17 aproximadamente e coeficiente de variação de 149%, o que se sugere que há grande 

dispersão no nível de liquidez das empresas da amostra.  

Em análise desagregada, o grupo de controle possui uma média de retenção de caixa de 

aproximadamente 14% do ativo líquido de caixa e equivalentes a caixa, valor maior do que a 

média de retenção de caixa do grupo de controle, de 6,2% aproximadamente. A dispersão dos 

dados foi maior no grupo de controle do que no grupo de tratamento, com coeficiente de 

variação de 256,70% e 185,94%, respectivamente. 

As empresas da amostra são em média de grande porte, tanto em nível agregado, quanto 

desagregado, haja vista que a variável que representa o log do tamanho das empresas da amostra 

apresentou média de 21,66 na amostra total e 21,19 no grupo de tratamento e 21,85 no grupo 

de controle. O que também revela que as empresas do grupo de controle são, em média, maiores 

do que as do grupo de tratamento.  

 O nível de alavancagem das empresas da amostra foi em média 35,79%, o que sugere 

que 35% do ativo total das empresas da amostra, em média, é dívida onerosa de terceiros. É um 

nível de alavancagem maior do que o encontrado por Ferreira, Zanolla e Díaz (2018), de 29,9% 

para empresas brasileiras, entre 2010 e 2016, o que sugere uma maior alavancagem nas 

empresas no período atual.  

Entretanto, as empresas do grupo de tratamento apresentaram um alto nível de 

alavancagem (74,5%) o que pode sinalizar duas situações hipotéticas: o aumento na aquisição 

de dívida onerosa para aumentar a alavancagem e a retenção de caixa (uma vez que o nível de 

retenção de caixa também foi maior no grupo de tratamento) ou o aumento no risco de falência, 

que é consequência de altos níveis de alavancagem e baixa geração de fluxos de caixa (o índice 

cash flow/ativo é praticamente o mesmo tanto para o tratamento quanto para o controle).  

O gasto com despesas de capital em média equivale a 3,4% do ativo total das empresas 

da amostra. O grupo de controle apresentou uma média de 3,58% de despesas de capital em 

relação ao seu ativo total, valor maior do que a média do grupo de tratamento (3,06%). Ferreira, 

Zanolla e Díaz (2018) encontraram 3% de gasto de despesas de capital em sua amostra.     

De acordo com os dados da amostra, em média, 14,4% das empresas distribuíram 

dividendos no período analisado, o que significa que, mesmo retendo 11% de caixa, as empresas 

ainda distribuíram 14% em dividendos. O grupo de tratamento distribuiu em média menor 

dividendos do que o grupo de controle (11,5% e 16% respectivamente).  
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Já em relação ao capital de giro líquido, compreende-se que as empresas da amostra não 

possuíam um índice satisfatório, haja vista que o índice médio foi de – 5,8%, o que revela que 

o passivo circulante estava em maior quantidade do que o ativo circulante operacional (líquido 

de ativos financeiros), demonstrando fragilidade em relação a cobertura de dívida de curto prazo 

e consequentemente aumento do risco de falência e aumento do custo de capital. O grupo de 

tratamento apresentou ainda maior necessidade de capital de giro, uma vez que o CCL em média 

foi de -13,47% e o grupo de controle 2,99%.  

Com base nas análises estatísticas, compreendeu-se que as empresas da amostra, em 

média, investiam em pesquisa e desenvolvimento em aproximadamente 0,85% do seu ativo 

total, indicando um baixo investimento em novas tecnologias e projetos. Esse baixo 

investimento em P&D pode ser causado por falta de recursos em caixa disponíveis para investir 

em novos projetos rentáveis, uma vez que o nível de caixa médio retido foi de apenas 11% do 

seu ativo operacional. O valor de investimento em P&D foi ainda menor no grupo de tratamento 

(0,3%) e maior no grupo de controle (0,12%).  

Esse fato pode ser também fundamentando ao analisar a razão Cash flow/ativo que em 

média foi de 9,85% aproximadamente, para a amostra geral. Isso reflete que o fluxo de caixa 

livre das empresas da amostra era equivalente à 9,85% de seu ativo total, valor próximo à média 

de retenção de caixa das empresas da amostra. O grupo de tratamento apresentou um índice 

médio de 9,73%, pouco inferior ao do grupo de controle, 9,89%.  

Em relação à análise macroeconômica para a amostra agregada, o log do PIB apresentou 

em uma média de 29,62. A taxa de juros nominal média do período analisado foi de 2,84% e a 

inflação atingiu um patamar médio de 4,41%, demonstrando que a inflação do período foi maior 

do que a taxa de juros nominal.  

Após a análise da estatística descritiva, foi realizada a análise das correlações entre as 

variáveis da pesquisa, através da correlação de Pearson. Os resultados estão apresentados na 

tabela do apêndice 2. O intuito da análise das correlações é identificar possíveis casos de 

multicolinearidade entre as variáveis. 

 Assim, conforme a tabela de correlações, as variáveis explicativas em geral não 

apresentaram valores que servem de indícios de multicolinearidade, pois, são menores do que 0,60, 

que é o coeficiente limítrofe para que não haja viés de estimação (Wooldridge, 2006). Entretanto, 

as variáveis macroeconômicas (PIB, Taxa de juros e Inflação) apresentaram correlações fortes e 

diretas entre si. Isso indica que elas apresentaram problemas de multicolinearidade, fazendo-se 

necessário utilizar a regressão com erros robustos, para isolar o efeito dessas variáveis.  
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Desse modo, foi encontrada uma correlação negativa e fraca entre retenção de caixa e 

restrição financeira de -0,0678, não estatisticamente significativa. Retenção de caixa e tamanho 

apresentou uma correlação negativa de 0,0752, estatisticamente significante. A alavancagem 

também possui correlação negativa estatisticamente significante de -0,1721 em relação à retenção 

de caixa. Quanto a variável despesas de capital, foi encontrada uma correlação positiva de 0,0496 

em relação à retenção de caixa e não apresentou significância estatística.  A variável Cash flow/ativo 

apresentou correlação positiva de 0,0086 em relação à retenção de caixa, também não 

estatisticamente significativa. A variável Payout está negativamente correlacionada com a retenção 

de caixa, em um coeficiente de -0,0062, não estatisticamente significativo.  

A variável CCL apresentou correlação estatisticamente significativa a 10%, com um 

coeficiente de 0,0781, em relação à retenção de caixa. Já em relação a variável de pesquisa e 

desenvolvimento, ela apresentou correlação positiva significante de 0,0882 com a retenção de caixa 

e a variável alta tecnologia apresentou correlação positiva de 0,2561 em relação à retenção de caixa. 

Por fim, as variáveis dummies de setor e auxílio governamental apresentaram correlações não 

estatisticamente significativas com a retenção de caixa, sendo o setor uma correlação positiva de 

0,0389 e o auxílio governamental de -0,0164. As variáveis macroeconômicas PIB, Taxa de juros 

e Inflação apresentaram correlações positivas com a retenção de caixa.  
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4 RESULTADOS    

4.1 Análise da estimativa de diferenças em diferenças 

Esse tópico apresenta as análises e discussões dos resultados encontrados a partir das 

regressões. A primeira regressão realizada foi a regressão OLS, com dados em série temporal e 

erros – padrão robustos, utilizando as variáveis de controle endógenas. Os resultados podem 

ser observados na Tabela 4.  

Tabela 4 
Análise de diferenças em diferenças, no período de 2019 a 2020, com as estimativas dos 
coeficientes e entre chaves os respectivos p-values.  

RETENÇÃO DE CAIXA 
Regressão DID 
Série Temporal 

DID 0,3553742*** 
[0,000] 

Treated -0,2200298*** 
[0,0000] 

Time -0,126098*** 
[0,000] 

Restrição Financeira -0,058988** 
[0,014] 

Tamanho -0,0090805* 
[0,055] 

Alavancagem -0,0685106*** 
[0,001] 

Despesas de capital 0,2162331 
[0,265] 

Payout -0,4325428* 
[0,075] 

Capital circulante líquido 0,0026997 
[0,891] 

Pesquisa e desenvolvimento -0,1597644 
[0,951] 

Cash flow/ativo -0,063069 
[0,605] 

Alta tecnologia 0,1955764** 
[0,016] 

Setor -0,1793526*** 
[0,000] 

Auxílio governamental -0,041294 
[0,119] 

Constante 0,5419429*** 
[0,000] 

R² 0,1334 

VIF 1,3300 

Sfrancia t 0,0000 

Breusch-Pagan t 0,0000 

White t 0,0000 

Nota:***p<0,001; **p<0,05; *p<0,10. Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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A estimativa de diferenças em diferenças (DID) foi empregada na análise das variações 

de tempo (antes do início da pandemia e após o primeiro ponto crítico da doença no país) e 

variação transversal (retenção de caixa do grupo de tratamento e controle antes e depois do 

período crítico). Desse modo, foi possível comparar as empresas da amostra com elas mesmas 

e analisar as diferenças existentes. De acordo com a Tabela 4 é possível analisar que o termo 

de interação entre o tempo e a existência do choque exógeno (DID) apresentou coeficiente 

estatisticamente significante à 1%.  

Esse resultado sugere que a pandemia de COVID-19 causou um impacto positivo na 

retenção de caixa das empresas da amostra, confirmando a hipótese 1 da pesquisa. Esse 

resultado foi ao encontro do de Qin et al. (2020) que, em sua amostra, identificou que a 

pandemia gerou impacto positivo na retenção de caixa das empresas dos setores altamente 

afetados, que sugere que as empresas da amostra buscaram reter mais caixa para se prevenir 

dos riscos expostos pela pandemia e proteger o nível de liquidez.   

Foi possível identificar que as empresas restritas financeiramente guardaram menos 

caixa após o choque exógeno. Esse resultado é contrário à hipótese 1a desta pesquisa.  

Vito e Goméz, (2020) apresentam que as reservas de caixa em um cenário duradouro de 

75% de redução nas vendas, seriam consumidas em dois anos, fazendo-se necessário adição de 

53% de dívida onerosa em seu passivo de longo prazo para evitar uma crise na liquidez.  

Entretanto, a variável de alavancagem deste estudo, apresentou coeficiente negativo em 

relação à retenção de caixa, estatisticamente significativo à 1%. Ou seja, o aumento da dívida 

onerosa gera uma redução na retenção de caixa. Empresas restritas, teoricamente possuem 

menor alavancagem, por possuir maiores restrições ao acesso ao capital externo.  

  A variável de despesas de capital não apresentou significância estatística no modelo 

analisado, entretanto, o sinal do coeficiente foi positivo, contrário ao apontado na literatura, 

porém, as despesas de capital são utilizadas como covenants de dívida, desse modo, a redução 

das despesas de capital é justificável pela redução também na alavancagem (Opler et al., 1999; 

Bates et al., 2009).  

Foi percebido também que as empresas que distribuíram menos dividendos no período, 

guardaram mais caixa, o que é esperado, haja vista que o payout e a retenção de caixa são 

destinações do lucro do período, e, a redução nos pagamentos de dividendos é explicada pela 

retenção dos lucros para preservar as reservas de liquidez em períodos de incertezas.  

O tamanho da empresa influencia a retenção de caixa negativamente em 

aproximadamente 0,009, estatisticamente significante à um nível de 90% de confiança. 

Entende-se que quanto maior foi a empresa (medida pelo logaritmo natural do ativo total) 
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menos caixa ela irá reter, pois, pressupõe-se que empresas maiores são menos arriscadas, por 

isso, possuem maior acesso à dívida e necessitam reter menos caixa (Opler et al., 1999). 

As variáveis de capital circulante líquido, pesquisa e desenvolvimento e cash flow/ativo 

não apresentaram significância estatística no modelo analisado, porém, o índice cash flow/ativo 

apresentou o sinal positivo, esperado pela literatura, pois, como a variável representa a 

proporção dos fluxos gerados internamente em relação ao seu ativo total, quando há um choque 

na receita e consequentemente na geração de recursos internos, as empresas buscam reservar 

mais caixa para preservar sua liquidez (Opler et al., 1999; Qin et al. 2020).  

Em relação ao sinal da variável de P&D, foi identificado um sinal negativo, contrário 

ao argumento de que empresas que investem em P&D são mais arriscadas e por isso, mais 

restritas financeiramente, fazendo-se necessário reter mais caixa (Bates et al., 2009; Opler et 

al., 1999). O sinal do coeficiente da variável CCL foi positivo, também contrário ao argumento 

teórico de que a reserva de liquidez é um substituto da reserva de caixa (Ferreira, Zanolla & 

Díaz, 2018). 

É relevante destacar o fato de que, a empresa operar em um segmento de alta tecnologia, 

leva a aumentar a retenção de caixa em aproximadamente 19,5%, em um coeficiente 

estatisticamente significativo à 5%. Esse resultado é justificado, dado que empresas que atuam 

nesses segmentos, são consideradas mais arriscadas, como as startups, e as que utilizam Venture 

Capital (Cowling, Ughetto & Lee, 2018; Xiao, 2011). Ainda, as empresas que foram 

classificadas como não essencial retiveram menos caixa no período analisado, em um 

coeficiente estatisticamente significativo à 1%.  

Na pesquisa, encontrou-se que o fato de a empresa aderir a medidas governamentais de 

mitigação do impacto da crise da COVID-19 faz com que a retenção de caixa decresça em 

4,1%, aproximadamente, não estatisticamente significativo. Esse resultado é justificável à 

medida que se entende que a oferta de auxílio governamental reduz a incerteza e 

consequentemente faz com que a empresa utilize dos recursos ofertados e precise consumir 

menos das reservas de liquidez.  

 O R² do modelo foi de 0,1334, que significa que as variáveis explicativas da regressão 

possuem poder explicativo de 13,34% em relação à variável dependente. O modelo foi 

estatisticamente significativo à 1%.  
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4.2 Análise macroeconômica  

Para analisar o efeito das variáveis macroeconômicas na estimativa DID, a seguir, foi 

analisada a regressão OLS com dados em série temporal e erros-padrão robustos para as 

variáveis macroeconômicas PIB, Taxa de juros e Inflação. Os dados são apresentados na tabela 

5 abaixo.  

Tabela 5 
Análise de diferenças em diferenças – Variáveis macroeconômicas, período de 2019 a 2020, 
com as estimativas dos coeficientes e entre chaves os respectivos p-values.  

RETENÇÃO DE CAIXA 
Regressão  

PIB 
Regressão  

Taxa de Juros 
Regressão  
Inflação 

PIB 
-9,243756*** 

[0,000] 
  

Taxa de Juros  
-4,624265*** 

[0,000] 
 

Inflação  
 -66,20006*** 

[0,000] 

DID 
0,3517459*** 

[0,000] 
0,3517459*** 

[0,000] 
0,3517459*** 

[0,000] 

Treated 
-0,217611*** 

[0,000] 
-0,217611*** 

[0,000] 
-0,217611*** 

[0,000] 

Restrição Financeira 
-0,058672** 

[0,014] 
-0,058672** 

[0,014] 
-0,058672** 

[0,014] 

Tamanho 
-0,0090403** 

[0,055] 
-0,0090403** 

[0,055] 
-0,0090403** 

[0,055] 

Alavancagem 
-0,0697217*** 

[0,001] 
-0,0697217*** 

[0,001] 
-0,0697217*** 

[0,001] 

Despesas de capital 
0,2138608 

[0,265] 
0,2138608 

[0,265] 
0,2138608 

[0,265] 

Payout 
-0,4294679* 

[0,075] 
-0,4294679* 

[0,075] 
-0,4294679* 

[0,075] 

Capital circulante líquido 
0,0021088 

[0,891] 
0,0021088 

[0,891] 
0,0021088 

[0,891] 

Pesquisa e desenvolvimento 
-0,1538689 

[0,951] 
-0,1538689 

[0,951] 
-0,1538689 

[0,951] 

Cash flow/ativo 
-0,0631991 

[0,605] 
-0,0631991 

[0,605] 
-0,0631991 

[0,605] 

Alta tecnologia 
0,195418** 

[0,016] 
0,195418** 

[0,016] 
0,195418** 

[0,016] 

Setor 
-0,1770095*** 

[0,000] 
-0,1770095*** 

[0,000] 
-0,1770095*** 

[0,000] 

Auxílio governamental 
-0,0373744 

[0,119] 
-0,0373744 

[0,119] 
-0,0373744 

[0,119] 

Constante 
274,3288*** 

[0,000] 
0,607455*** 

[0,000] 
3,398858*** 

[0,000] 

R² 0,1324 0,1324 0,1324 

VIF 1,33 1,33 1,33 

Sfrancia t 0,00001 0,00001 0,00001 

Breusch-Pagan t 0,0000 0,0000 0,0000 

White t 0,0000 0,0000 0,0000 

Nota:***p<0,001; **p<0,05; *p<0,10. Fonte: Dados da pesquisa (2021).  
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Todas as regressões analisadas foram estatisticamente significativas à 1% e as variáveis 

explicativas possuem poder explicativo de 13,24% em relação à variável dependente, uma vez 

que o R² apresentou um coeficiente de 0,1324, em ambas as regressões. A variável de interação 

que representa a diferença das diferenças entre tempo e tratamento foi estatisticamente 

significativa à 1% em todas as regressões. Esse resultado significa que a pandemia de COVID-

19 teve impacto positivo na retenção de caixa no período analisado.  

A variável PIB possui influência negativa de -9,2437 na retenção de caixa das empresas 

analisadas, em um nível de significância de 1%, o que indica que as empresas tendem a crescer 

as reservas de caixa quando é esperado uma queda no produto interno bruto gerado pelo país. 

Esse resultado foi contrário ao encontrado por Anand et al. (2018) que observaram que as firmas 

buscam aumentar suas reservas de caixa quando há expectativa de crescimento do PIB.  

A variável taxa de juros apresentou significância estatística a 1%, e coeficiente -4,6242, 

o que indica uma influência negativa em relação a variável retenção de caixa. Esse resultado 

foi contrário ao esperado, de que economias com alta taxa de juros, as empresas buscam 

aumentar os equivalentes de caixa para garantir melhores rendimentos nas aplicações (Anand 

et al. 2018). 

A Inflação também apresentou influência negativa na retenção de caixa, a um nível de 

significância de 1%. Esse resultado sugere que as empresas aumentam as reservas de caixa em 

cenários menos inflacionários, contrário ao esperado, que altas taxas de inflação indicam 

ambientes de incerteza econômica, elevando as reservas de caixa, por precaução (Anand et al., 

2018; Orlova, 2020).   

Esses resultados foram contrários aos encontrados por Anand et al. (2018) que estudou, 

através de um painel dinâmico o efeito das variáveis macroeconômicas na liquidez de caixa e 

descobriu que na expectativa de crescimento no PIB, alta da inflação, e alta na taxa de juros 

elevam as reservas de caixa. Orlova (2020), identificou que as variáveis macroeconômicas do 

país influenciam os níveis de reservas de caixa, bem como a velocidade com que as reservas 

são ajustadas. Esses resultados contrários às pesquisas de Anand et al. (2018) e Orlova (2020) 

haja vista que o fator cultural dos países analisados pode influenciar nos resultados alcançados. 

Nesta análise, a restrição financeira influencia negativamente as reservas de caixa, o que 

significa que quanto mais restrita for a empresa, menor será suas reservas de caixa no período 

analisado. Ao analisar alavancagem, a variável apresentou influência negativa na retenção de 

caixa, sugerindo que empresas menos endividadas irão reter menos caixa, o que confirma pelo 

fato de que empresas restritas financeiramente possuem menos acesso à dívida externa, logo 

serão menos endividadas, e terão menos recursos para preservar o caixa.  
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A variável payout apresentou influência negativa na retenção de caixa, estatisticamente 

significante à 10%. Esse resultado indica que as empresas reduziram as distribuições de 

dividendos para preservar as reservas de liquidez. A variável alta tecnologia apresentou 

influência positiva com a retenção de caixa, esse resultado significa que empresas que possuem 

operacional que requer alta tecnologia guardaram mais caixa no período pós choque exógeno, 

principalmente pelo fato de serem mais arriscadas.  

Outro fato relevante é que as empresas que foram classificadas no setor não essencial 

apresentaram influência negativa com retenção de caixa, o que significa que as empresas não 

essenciais não conseguiram aumentar suas reservas de caixa, principalmente pelo aumento no 

gasto das despesas de curto prazo e a redução na geração de fluxos internos. Por fim, a variável 

de auxílio governamental apresentou influência negativa na retenção de caixa, entretanto, sem 

significância estatística.  

4.3 Testes de Robustez 

Para testar a robustez do modelo, foram executadas duas análises adicionais: uma regressão 

OLS com dados em série temporal, utilizando os anos de 2018 e 2020 e uma regressão OLS 

com dados em série temporal e erros-padrão robustos, no período de 2019 e 2020, com uma 

nova proxy para restrição financeira.  

Uma opção para testar a robustez do modelo, para a estimativa DID é utilizar outro período 

como antes do tratamento ou depois, no caso, como ainda não é possível coletar dados de anos 

posteriores ao final da pandemia (uma vez que a pandemia ainda está em curso) a análise foi 

feita com o ano de 2018 como anterior ao choque exógeno. Os dados são apresentados na Tabela 

6 abaixo.  

 

Tabela 6 
Teste de robustez - Análise de diferenças em diferenças – Período de 2018 a 2020, com as 
estimativas dos coeficientes e entre chaves os respectivos p-values. 

RETENÇÃO DE CAIXA 

Regressão 
DID 
Série 

Temporal 

Regressão DID 
Série Temporal 

PIB 

Regressão DID 
Série Temporal  
Taxa de juros 

Regressão DID 
Série 

Temporal  
Inflação 

DID 0,1194582*** 
[0,000] 

0,1194582*** 
[0,000] 

0,1194582*** 
[0,000] 

0,1194582*** 
[0,000] 

Restrição Financeira -0,0134087 
[0,267] 

-0,0134087 
[0,267] 

-0,0134087 
[0,267] 

-0,0134087 
[0,267] 

Tamanho 0,0014308 
[0,541] 

0,0014308 
[0,541] 

0,0014308 
[0,541] 

0,0014308 
[0,541] 

Alavancagem -0,0301052*** 
[0,008] 

-0,0301052*** 
[0,008] 

-0,0301052*** 
[0,008] 

-0,0301052*** 
[0,008] 

Despesas de capital 0,0116533** 0,0116533** 0,0116533** 0,0116533** 
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[0,022] [0,022] [0,022] [0,022] 
Payout -0,079471 

[0,451] 
-0,079471 

[0,451] 
-0,079471 

[0,451] 
-0,079471 

[0,451] 
Capital circulante líquido 0,0096937 

[0,260] 
0,0096937 

[0,260] 
0,0096937 

[0,260] 
0,0096937 

[0,260] 
Pesquisa e desenvolvimento 5,81703** 

[0,026] 
5,81703** 

[0,026] 
5,81703** 

[0,026] 
5,81703** 

[0,026] 
Cash flow/ativo 0,0447443 

[0,258] 
0,0447443 

[0,258] 
0,0447443 

[0,258] 
0,0447443 

[0,258] 
Alta tecnologia 0,0388202 

[0,139] 
0,0388202 

[0,139] 
0,0388202 

[0,139] 
0,0388202 

[0,139] 
Setor -0,1519915*** 

[0,000] 
-0,1519915*** 

[0,000] 
-0,1519915*** 

[0,000] 
-0,1519915*** 

[0,000] 
Auxílio governamental -0,0391253** 

[0,014] 
-0,0391253** 

[0,014] 
-0,0391253** 

[0,014] 
-0,0391253** 

[0,014] 
PIB 

 
0,0215311*** 

[0,000] 
  

Taxa de Juros 
  

-2,568766*** 
[0,000] 

 

Inflação 
   

19,56994*** 
[0,000] 

Constante -0,0110462 
[0,838] 

-0,5003349*** 
[0,000] 

0,2455735*** 
[0,000] 

-0,7449191*** 
[0,000] 

R² 0,3322 0.3322 0.3322 0.3322 

VIF 1,32 1,62 1,62 1,62 

Sfrancia t 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 

Breusch-Pagan t 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

White t 0,0015 0,0000 0,0000 0,0000 

Nota:***p<0,001; **p<0,05; *p<0,10. Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 Como pode-se notar através da Tabela 6, em todas as regressões analisadas com o ano 

de 2018 como período anterior ao choque exógeno, foi percebido através da estimativa DID, 

que a pandemia de COVID-19 impactou positivamente a retenção de caixa das empresas 

analisadas, em um nível de significância de 1%. Esse resultado foi semelhante ao apresentado 

na Tabela 4, utilizando a análise com o ano de 2019 como anterior ao choque.  

 Nessa análise a variável de restrição financeira não apresentou significância estatística, 

e manteve o mesmo sinal negativo encontrado na análise anterior. Além da restrição financeira, 

as variáveis tamanho, payout, CCL, cash flow/ativo e alta tecnologia não apresentaram 

significância estatística em seus coeficientes.  

Em relação às variáveis macroeconômicas, PIB e inflação apresentaram influência 

positiva na retenção de caixa, e a taxa de juros influência negativa, todas, em um nível de 

significância estatística de 1%, contrário ao encontrado na análise da tabela  5, onde PIB, taxa 

de juros e inflação apresentaram sinal negativo em seus coeficientes.  
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A segunda análise adicional executada foi uma regressão OLS com dados em série 

temporal, utilizando os anos de 2019 e 2020, utilizando como proxy de restrição financeira uma 

dummy onde 1 foi atribuído as empresas que não possuíam rating de crédito por nenhuma 

agência (restritas financeiramente) e 0 para as empresas que possuíam rating de crédito 

(irrestritas financeiramente). Os resultados dessa análise são reportados na tabela 7 abaixo.  

Tabela 7 
Teste de robustez com proxy diferente para restrição financeira – Período de 2019 a 2020, com 
as estimativas dos coeficientes e entre chaves os respectivos p-values. 

RETENÇÃO DE CAIXA 

Regressão DID 
Série Temporal 

Regressão DID 
Série Temporal 

PIB 

Regressão DID 
Série Temporal  
Taxa de juros 

Regressão 
DID 
Série 

Temporal  
Inflação 

DID 0,1515773*** 
[0,000] 

0,1515773*** 
[0,000] 

0,1515773*** 
[0,000] 

0,1515773*** 
[0,000] 

Restrição Financeira -0,0007626 
[0,964] 

-0,0007626 
[0,964] 

-0,0007626 
[0,964] 

-0,0007626 
[0,964] 

Tamanho -0,0026694 
[0,579] 

-0,0026694 
[0,579] 

-0,0026694 
[0,579] 

-0,0026694 
[0,579] 

Alavancagem -0,0723086*** 
[0,001] 

-0,0723086*** 
[0,001] 

-0,0723086*** 
[0,001] 

-0,0723086*** 
[0,001] 

Despesas de capital 0,2137536 
[0,272] 

0,2137536 
[0,272] 

0,2137536 
[0,272] 

0,2137536 
[0,272] 

Payout -0,0892878 
[0,660] 

-0,0892878 
[0,660] 

-0,0892878 
[0,660] 

-0,0892878 
[0,660] 

Capital circulante líquido 0,0066705 
[0,660] 

0,0066705 
[0,660] 

0,0066705 
[0,660] 

0,0066705 
[0,660] 

Pesquisa e desenvolvimento 0,0076477 
[0,998] 

0,0076477 
[0,998] 

0,0076477 
[0,998] 

0,0076477 
[0,998] 

Cash flow/ativo -0,0692797 
[0,582] 

-0,0692797 
[0,582] 

-0,0692797 
[0,582] 

-0,0692797 
[0,582] 

Alta tecnologia 0,1950485** 
[0,019] 

0,1950485** 
[0,019] 

0,1950485** 
[0,019] 

0,1950485** 
[0,019] 

Setor -0,155964*** 
[0,000] 

-0,155964*** 
[0,000] 

-0,155964*** 
[0,000] 

-0,155964*** 
[0,000] 

Auxílio governamental -0,0372267 
[0,126] 

-0,0372267 
[0,126] 

-0,0372267 
[0,126] 

-0,0372267 
[0,126] 

PIB 
 

3,766613 
[0,113] 

  

Taxa de Juros 
  

1,884279 
[0,113] 

 

Inflação 
   

26,97496 
[0,113] 

Constante 0,1996389 
[0,129] 

-111,3633 
[0,114] 

0,1717516 
[0,207] 

-0,9656795 
[0,211] 

R² 0,1169 0,1169 0,1169 0,1169 

VIF 1,27 1,51 1,51 1,51 

Sfrancia t 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 

Breusch-Pagan t 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

White t 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Nota:***p<0,001; **p<0,05; *p<0,10. Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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De acordo com a Tabela 7 é possível identificar que a estimativa DID apresentou 

coeficiente estatisticamente significante à 1%, em todas as análises. Esse resultado indica que 

a pandemia de COVID-19 impactou positivamente a retenção de caixa das empresas da 

amostra, indo ao encontro do resultado inicial discutido na tabela 4.  

Com a proxy de rating, a variável restrição financeira não apresentou significância 

estatística, mantendo o mesmo sinal negativo da análise anterior. A variável de alavancagem 

apresentou coeficiente negativo em relação à retenção de caixa, estatisticamente significativo à 

1%. Esse resultado significa que o aumento do endividamento gera uma redução na retenção 

de caixa.  

Além do mais, as variáveis restrição financeira, tamanho, payout e auxílio 

governamental, que, na primeira análise apresentaram significância estatística, nesse modelo 

não são estatisticamente significantes, o que reforça a adequação do uso da proxy da tabela 4, 

umas vez que a análise anterior apresentou maior quantidade de variáveis estatisticamente 

significativas e R² maior.  

 Outrossim, o R² do modelo foi de 0,1169, inferior ao modelo inicial com a proxy 

utilizando a intersecção entre payout e rating (0,13), indicando que apenas a presença de rating 

de crédito não garante o status de irrestrita financeiramente. Desse modo, todas as regressões 

analisadas foram estatisticamente significativas à 1% e as variáveis explicativas possuem poder 

explicativo de 11,69% em relação à variável dependente, uma vez que o R² apresentou um 

coeficiente de 0,1169, em todas as regressões.  

Na análise da regressão com a inclusão da variável PIB, a variável de interação que 

representa a diferença das diferenças entre tempo e tratamento apresentou significância 

estatística a 1%. A variável PIB possui influência positiva de 3,7666 na retenção de caixa das 

empresas analisadas, entretanto, sem significância estatística.  

Esse resultado, caso fosse significante estatisticamente, indicaria que o ajuste para cima 

das reservas de caixa é feito à medida que é esperado um crescimento no PIB, contrário à análise 

apresentada na Tabela 5, pois, espera-se que, em cenários de recessão econômica e estagnação 

do crescimento da economia, pela incerteza, as empresas guardem maior reserva de caixa.  

Por sua vez, a variável taxa de juros também não foi estatisticamente significativa, e 

apresentou coeficiente 1,8842, o que sugere que o crescimento da taxa de juros influencia 

positivamente no crescimento das reservas de caixa, resultado esperado pela literatura (Anand 

et al., 2018). 
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Por fim, a variável Inflação apresentou influência positiva na retenção de caixa, também 

sem significância estatística, o que indica que ao perceber uma alta na inflação, as reservas de 

caixa tendem a crescer, dado o ambiente de incerteza (Anand et al., 2018; Orlova, 2020).   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo desta pesquisa foi compreender o comportamento das empresas brasileiras 

não financeiras de capital aberto relacionado às reservas de caixa corporativas quando expostas 

a um choque exógeno, como o provocado pela pandemia da COVID-19 e buscou testar duas 

hipóteses: H1: O choque exógeno causado pela COVID-19 causou impacto positivo na 

retenção de caixa das empresas e H1a: As empresas restritas financeiramente retêm um nível 

maior de caixa do que as empresas irrestritas. 

Conforme discutido nos resultados, foi encontrado que a retenção de caixa das empresas 

da amostra foi positivamente influenciada pelo choque exógeno da crise sanitária de COVID-

19, em um nível de significância estatística de 1%. Análises de robustez reforçaram os 

resultados alcançados na análise inicial. 

O ponto de destaque desse estudo é a descoberta do comportamento das empresas frente 

às decisões de caixa quando expostas à riscos não identificados à priori, pois comprovou-se 

veracidade na hipótese 1 proposta, de que as empresas aumentaram as reservas de caixa devido 

à crise sanitária provocada pela COVID-19. Esse resultado vai ao encontro dos resultados 

encontrados por Quin et al. (2020), e reforça a relevância do comportamento de precaução pela 

liquidez frente a incertezas do ambiente, discutido por Keynes (1936).  

Entretanto, não foi possível aceitar a hipótese 1a de que as empresas restritas 

financeiramente retêm um nível maior de caixa do que as empresas irrestritas. Uma vez que que 

foi encontrado uma relação negativa entre as variáveis, estatisticamente significante. Esse 

resultado sugere que as empresas irrestritas da amostra retiveram mais caixa do que as empresas 

restritas pelo fato de possuírem maior acesso a outras fontes de recursos, protegendo suas 

reservas de liquidez. 

As empresas restritas, por sua vez, por possuírem estrutura que dificulta o acesso à 

dívida onerosa, ou por já estarem em situação de risco de falência, precisaram utilizar suas 

reservas de caixa para manter as operações durante todo o período crítico da pandemia. Esse 

cenário pode ser interpretado pelo comportamento que as empresas possuem de preservar a 

liquidez (ativos líquidos/financeiros).  

Desse modo, os resultados da pesquisa são que a pandemia de COVID-19 impactou 

positivamente as reservas de caixa das empresas analisadas, tanto utilizando o ano de 2019 
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quanto o ano de 2018 como período pré-choque exógeno. Foi identificado também que 

variáveis macroeconômicas como PIB, Taxa de juros e inflação exercem influência na retenção 

de caixa em período de crises sanitárias. Entende-se que esse crescimento das reservas de caixa 

pós choque exógeno deve-se principalmente a presença de incertezas na geração dos fluxos de 

caixa futuros, incentivando o aumento dos níveis de reservas de caixa para gerenciamento dos 

custos fixos e de manutenção do negócio e evitando a necessidade de recorrer ao capital de 

terceiros, dado a preferência pela liquidez. 

Sugerem para pesquisas futuras que seja feita a análise com empresas de capital fechado, 

que obtiveram linhas de créditos próprias para enfrentamento da pandemia e também é salutar 

analisar o período pós crise pandêmica, o qual ainda não é conhecido.  
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7 Apêndices 

A - Separação dos setores essenciais e não essenciais  

CLASSIFICAÇÃO SETORIAL DAS EMPRESAS NEGOCIADAS NA B3 
 
 

         

SETOR ECONÔMICO SUBSETOR SEGMENTO 
CÓDIG

O 

 
 

Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis 

Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis Exploração, Refino e Distribuição   

 

Classificação setor  essencial  3R PETROLEUM RRRP  

1 artigo XXVII  COSAN        CSAN  

Empresas na amostra  AERIS AERI  

14  DOMMO DMMO  

   ENAUTA PART ENAT  

   INEPAR       INEP  

    OPPORT ENERG OPHE  

    PET MANGUINH RPMG  

    PETROBRAS    PETR  

    PETROBRAS BR BRDT  

    PETRORIO PRIO  

    ULTRAPAR     UGPA  

    Equipamentos e Serviços    

  essencial  LUPATECH     LUPA  

  artigo XXVII  OSX BRASIL   OSXB  

Materiais Básicos Mineração Minerais Metálicos    

  essencial BRADESPAR    BRAP  

  artigo L LITEL        LTEL  

  Classificação setor  LITELA LTLA  

  1 MMX MINER    MMXM  

  Empresas na amostra VALE         VALE  

  2      

  Siderurgia e Metalurgia Siderurgia    

  Essencial  FERBASA      FESA  

  Artigo XLIX GERDAU       GGBR  

  Classificação setor  GERDAU MET   GOAU  

  1 SID NACIONAL CSNA  

  Empresas na amostra USIMINAS     USIM  

  10 Artefatos de Ferro e Aço    

    J B DUARTE   JBDU  

    MANGELS INDL MGEL  

    PANATLANTICA PATI  

    TEKNO        TKNO  

    Artefatos de Cobre    

    PARANAPANEMA PMAM  

  Químicos Petroquímicos    

  Essencial  BRASKEM      BRKM  

  Artigo XLVIII GPC PART     GPCP  

  Classificação setor  Fertilizantes e Defensivos    

  1 FER HERINGER FHER  

  Empresas na amostra NUTRIPLANT   NUTR  

  6 Químicos Diversos    
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    CRISTAL CRPG  

    UNIPAR       UNIP  

  Madeira e Papel Madeira    

  Não essencial  DURATEX      DTEX  

  Classificação setor  EUCATEX      EUCA  

  0 Papel e Celulose    

  Empresas na amostra IRANI  RANI  

  9 KLABIN S/A   KLBN  

    MELHOR SP    MSPA  

    SANTHER      STTZ  

    SUZANO HOLD  NEMO  

    SUZANO S.A. SUZB  

  Embalagens Embalagens    

  Não essencial  METAL IGUACU MTIG  

  Englobada com madeira e papel      

  Materiais Diversos Materiais Diversos    

  Não essencial  SANSUY       SNSY  

  Englobada com madeira e papel      

Bens Industriais Construção e Engenharia Produtos para Construção    

  Essencial  ETERNIT      ETER  

  Artigo LIV HAGA S/A     HAGA  

  Artigo X, b PORTOBELLO   PTBL  

  Classificação setor  Construção Pesada    

  1 AZEVEDO      AZEV  

  Empresas na amostra Engenharia Consultiva    

  6 SONDOTECNICA SOND  

    TECNOSOLO    TCNO  

    Serviços Diversos    

    MILLS        MILS  

  Material de Transporte Material Aeronáutico e de Defesa    

  essencial  EMBRAER      EMBR  

  Artigo XLIV Material Rodoviário    

    FRAS-LE      FRAS  

  Classificação setor  MARCOPOLO    POMO  

  1 RANDON PART  RAPT  

  Empresas na amostra RECRUSUL     RCSL  

  10 RIOSULENSE   RSUL  

    TUPY         TUPY  

  Comércio Material de Transporte    

  Essencial  BATTISTELLA  BTTL  

  XLIV MINASMAQUINA MMAQ  

  
Englobada com material de 
transportes WLM IND COM  WLMM 

 

    WETZEL S/A   MWET  

  Máquinas e Equipamentos Motores, Compressores e Outros    

  Essencial  SCHULZ       SHUL  

  Artigo XLVII WEG          WEGE  

  Classificação setor  Máq. e Equip. Industriais    

  1 ACO ALTONA   EALT  

  Empresas na amostra BARDELLA     BDLL  

  12 INDS ROMI    ROMI  

    KEPLER WEBER KEPL  

    METALFRIO    FRIO  

    NORDON MET   NORD  
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    PRATICA PTCA  

    
Máq. e Equip. Construção e 
Agrícolas   

 

    METISA       MTSA  

    STARA STTR  

    Armas e Munições    

    TAURUS ARMAS TASA  

  Transporte Transporte Aéreo    

  Essencial  AZUL AZUL  

  V  GOL          GOLL  

  Classificação setor  Transporte Ferroviário    

  1 ALL NORTE    FRRN  

  Empresas na amostra ALL PAULISTA GASC  

  14 COSAN LOG RLOG  

    FER C ATLANT VSPT  

    MRS LOGIST   MRSA  

    RUMO S.A. RAIL  

    Transporte Hidroviário    

    HIDROVIAS HBSA  

   LOG-IN       LOGN  

    TREVISA      LUXM  

    Transporte Rodoviário    

    JSL          JSLG  

   TEGMA        TGMA  

    Exploração de Rodovias    

  Essencial  AUTOBAN      ANHB  

  XLIV CCR SA       CCRO  

  Englobada com transportes CONC RAPOSO  RPTA  

    CONC RIO TER CRTE  

    ECON         ERDV  

    ECOPISTAS    ASCP  

    ECORODOVIAS  ECOR  

    ECOVIAS      ECOV  

    ROD COLINAS  COLN  

    ROD TIETE    RDVT  

    RT BANDEIRAS CRBD  

    TRIANGULOSOL TRIA  

    TRIUNFO PART TPIS  

    VIAOESTE     VOES  

    
Serviços de Apoio e 
Armazenagem   

 

  Essencial  GRUAIRPORT AGRU  

  XXII PORTO VM PSVM  

  Englobada com transportes INVEPAR      IVPR  

    SALUS INFRA SAIP  

    SANTOS BRP   STBP  

    WILSON SONS  WSON  

  Serviços Diversos Serviços Diversos    

  Não essencial  ATMASA ATMP  

  Classificação setor  AMBIPAR AMBP  

  0 BBMLOGISTICA BBML  

  Empresas na amostra CSU CARDSYST CARD  

  9 DTCOM-DIRECT DTCY  

    ESTAPAR ALPK  

    FLEX S/A FLEX  
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    PRINER PRNR  

    SEQUOIA LOG SEQL  

    VALID        VLID  

Consumo não Cíclico Agropecuária Agricultura    

  Não essencial  ALIPERTI     APTI  

  Classificação setor  BRASILAGRO   AGRO  

  0 POMIFRUTAS FRTA  

  Empresas na amostra SLC AGRICOLA SLCE  

  5 TERRA SANTA TESA  

  Alimentos Processados Açucar e Alcool    

  Essencial  BIOSEV BSEV  

  LIII  RAIZEN ENERG RESA  

  Classificação setor  SAO MARTINHO SMTO  

  1 Carnes e Derivados    

  Empresas na amostra BRF SA    BRFS  

  12 EXCELSIOR    BAUH  

    JBS          JBSS  

    MARFRIG      MRFG  

    MINERVA      BEEF  

    MINUPAR      MNPR  

    Alimentos Diversos    

    CAMIL CAML  

    J.MACEDO     JMCD  

    JOSAPAR      JOPA  

    M.DIASBRANCO MDIA  

    ODERICH      ODER  

  Bebidas Cervejas e Refrigerantes    

  Essencial       

  LIII  AMBEV S/A ABEV  

  Englobado com alimentos       

  
Produtos de Uso Pessoal e de 
Limpeza Produtos de Uso Pessoal   

 

  Essencial  GRUPO NATURA       NTCO  

  LIII  Produtos de Limpeza    

  
Englobado com comercio e 

distribuição BOMBRIL      BOBR 
 

  Comércio e Distribuição Alimentos    

  Essencial  CARREFOUR BR CRFB  

  LIII  GRUPO MATEUS GMAT  

  Classificação setor  P.ACUCAR-CBD PCAR  

  1      

  Empresas na amostra      

  5      

Consumo Cíclico Construção Civil Incorporações    

  Essencial  ALPHAVILLE AVLL  

  LIV CONST A LIND CALI  

  Classificação setor  CR2          CRDE  

  1 CURY S/A CURY  

  Empresas na amostra CYRELA REALT CYRE  

  22 DIRECIONAL   DIRR  

    EVEN         EVEN  

    EZTEC        EZTC  

    GAFISA       GFSA  

    HELBOR       HBOR  
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    INTER SA  INNT  

    JHSF PART    JHSF  

    JOAO FORTES  JFEN  

    LAVVI LAVV  

    MELNICK MELK  

    MITRE REALTY MTRE  

    MOURA DUBEUX MDNE  

    MRV          MRVE  

    PDG REALT    PDGR  

    PLANOEPLANO PLPL  

    RNI RDNI  

    ROSSI RESID  RSID  

    TECNISA      TCSA  

    TENDA TEND  

    TRISUL       TRIS  

    VIVER        VIVR  

  Tecidos, Vestuário e Calçados Fios e Tecidos    

  Não essencial  CEDRO        CEDO  

  Classificação setor  COTEMINAS    CTNM  

  0 DOHLER       DOHL  

  Empresas na amostra ENCORPAR     ECPR  

  19 IND CATAGUAS CATA  

    KARSTEN      CTKA  

    PETTENATI    PTNT  

    SANTANENSE   CTSA  

    SPRINGS      SGPS  

    TEKA         TEKA  

    TEX RENAUX   TXRX  

    Vestuário    

    CIA HERING   HGTX  

    TRACK FIELD TFCO  

    Calçados    

    ALPARGATAS   ALPA  

    CAMBUCI      CAMB  

    GRENDENE     GRND  

    VULCABRAS    VULC  

    Acessórios    

    MUNDIAL      MNDL  

    TECHNOS      TECN  

    VIVARA S.A. VIVA  

Consumo Cíclico Utilidades Domésticas Eletrodomésticos    

 Não essencial  WHIRLPOOL    WHRL  

   Móveis    

 Não essencial  UNICASA UCAS  

   Utensílios Domésticos    

Classificação setor  Não essencial  HERCULES     HETA  

0 Automóveis e Motocicletas Automóveis e Motocicletas    

Empresas na amostra Não essencial  IOCHP-MAXION MYPK  

19 englobado com ut. Domésticas METAL LEVE   LEVE  

    PLASCAR PART PLAS  

  Hoteis e Restaurantes Hotelaria    

  Não essencial  HOTEIS OTHON HOOT  

  englobado com ut. Domésticas      

    Restaurante e Similares    
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Classificação setor  Essencial  BK BRASIL BKBR  

1 XII IMC S/A MEAL  

Empresas na amostra 
Englobado com alimentos e 

bebidas     
 

2        

 Viagens e Lazer Bicicletas    

Classificação setor  Não essencial  BIC MONARK   BMKS  

0   Brinquedos e Jogos    

Empresas na amostra Não essencial  ESTRELA      ESTR  

6   Produção de Eventos e Shows    

  Não essencial  SPTURIS      AHEB  

    TIME FOR FUN SHOW  

    Viagens e Turismo    

  Não essencial  CVC BRASIL CVCB  

    Atividades Esportivas    

  Não essencial  SMART FIT SMFT  

  Serviços Educacionais Serviços Educacionais    

  Não essencial  ANIMA ANIM  

  Classificação setor  BAHEMA       BAHI  

  0 COGNA ON COGN  

  Empresas na amostra SER EDUCA SEER  

  5 YDUQS PART YDUQ  

  Diversos Aluguel de carros    

  Não essencial  LOCALIZA     RENT  

  Classificação setor  LOCAMERICA LCAM  

  0 MAESTROLOC MSRO  

  Empresas na amostra MOVIDA MOVI  

  5 UNIDAS       UNID  

    Programas de Fidelização    

  Não essencial  SMILES SMLS  

  Englobado com diversos      

  Comércio Tecidos, Vestuário e Calçados    

  Não essencial  AREZZO CO    ARZZ  

  Classificação setor  CEA MODAS CEAB  

  0 GRAZZIOTIN   CGRA  

  Empresas na amostra GRUPO SOMA SOMA  

  16 GUARARAPES   GUAR  

    LE LIS BLANC LLIS  

    LOJAS MARISA AMAR  

    LOJAS RENNER LREN  

    Eletrodomésticos    

  Não essencial  MAGAZ LUIZA  MGLU  

    VIAVAREJO VVAR  

    Produtos Diversos    

  Não essencial  B2W DIGITAL BTOW  

    CENTAURO CNTO  

    LOJAS AMERIC LAME  

    PETZ PETZ  

    QUERO-QUERO LJQQ  

    SARAIVA LIVR SLED  

Saúde 
Medicamentos e Outros 
Produtos Medicamentos e Outros Produtos   

 

Classificação setor  Essencial  BIOMM        BIOM  

1 I  NORTCQUIMICA NRTQ  

Empresas na amostra   OUROFINO S/A OFSA  
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19 
Serviços Médico - 
Hospitalares, Serviços Médico - Hospitalares,   

 

  Análises e Diagnósticos Análises e Diagnósticos    

  Essencial  ALLIAR AALR  

  I  DASA         DASA  

    FLEURY       FLRY  

    HAPVIDA HAPV  

    IHPARDINI PARD  

    INTERMEDICA GNDI  

    ODONTOPREV   ODPV  

    QUALICORP    QUAL  

    REDE D OR RDOR  

  Equipamentos Equipamentos    

  Essencial  BAUMER       BALM  

  I  LIFEMED LMED  

  Comércio e Distribuição Medicamentos e Outros Produtos    

  Essencial  DIMED        PNVL  

  I  D1000VFARMA DMVF  

    HYPERA HYPE  

    PAGUE MENOS PGMN  

    PROFARMA     PFRM  

    RAIADROGASIL     RADL  

Tecnologia da 
Informação 

Computadores e 
Equipamentos Computadores e Equipamentos   

 

Essencial    POSITIVO TEC POSI  

XXIII Programas e Serviços Programas e Serviços    

Classificação setor    BRQ BRQB  

1   ENJOEI ENJU  

Empresas na amostra   LINX LINX  

13   LOCAWEB LWSA  

    MELIUZ CASH  

    NEOGRID NGRD  

    QUALITY SOFT QUSW  

    SINQIA SQIA  

    SUL 116 PART OPTS  

    TOTVS        TOTS  

Comunicações Telecomunicações Telecomunicações    

  Essencial  ALGAR TELEC ALGT  

  VI OI OIBR  

  Englobada com tecnologia TELEBRAS     TELB  

    TELEF BRASIL VIVT  

    TIM TIMS  

  
Mídia Produção e Difusão de Filmes e 

Programas   

 

  Não essencial  CINESYSTEM CNSY  

  Classificação setor       

  0      

  Empresas na amostra      

  1      

Utilidades básicas Energia Elétrica Energia Elétrica    

Classificação setor  Essencial  AES SUL      AESL  

1 X AES TIETE E TIET  

Empresas na amostra   AFLUENTE T   AFLT  

44   ALUPAR ALUP  
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    AMPLA ENERG  CBEE  

    CACHOEIRA CPTE  

    CEB          CEBR  

    CEEE-D       CEED  

    CEEE-GT      EEEL  

    CELESC       CLSC  

    CELGPAR      GPAR  

    CELPE        CEPE  

    CEMIG        CMIG  

    CEMIG DIST   CMGD  

    CEMIG GT     CMGT  

    CESP         CESP  

    COELBA       CEEB  

    COELCE       COCE  

    COPEL        CPLE  

    COSERN       CSRN  

    CPFL ENERGIA CPFE  

    CPFL GERACAO CPFG  

    CPFL PIRATIN CPFP  

    CPFL RENOVAV CPRE  

    EBE          EBEN  

    ELEKTRO      EKTR  

    ELETROBRAS   ELET  

    ELETROPAR    LIPR  

    EMAE         EMAE  

    ENERGIAS BR  ENBR  

    ENERGISA     ENGI  

    ENERGISA MT ENMT  

    ENERSUL      ENER  

    ENEVA ENEV  

    ENGIE BRASIL EGIE  

    EQTL PARA EQPA  

    EQTLMARANHAO EQMA  

    EQUATORIAL   EQTL  

    ESCELSA      ESCE  

    FGENERGIA FGEN  

    GER PARANAP  GEPA  

    ITAPEBI      ITPB  

    LIGHT        LIGH  

    LIGHT S/A    LIGT  

    NEOENERGIA   NEOE  

    OMEGA GER OMGE  

    PAUL F LUZ   PALF  

    PROMAN       PRMN  

    REDE ENERGIA REDE  

    RENOVA       RNEW  

    STATKRAFT STKF  

    STO ANTONIO STEN  

    TAESA        TAEE  

    TERMOPE      TMPE  

    TERM. PE III TEPE  

    TRAN PAULIST TRPL  

    UPTICK       UPKP  

  Água e Saneamento Água e Saneamento    
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  Essencial  CASAN        CASN  

  VIII (revogado posteriormente 
pelo Decreto nº 10.329, de 

2020) 

COPASA       CSMG  

  IGUA SA   IGSN 
 

    SABESP       SBSP  

    SANEPAR      SAPR  

    SANESALTO    SNST  

  Gás Gás    

  Essencial  CEG          CEGR  

  XXVII  COMGAS       CGAS  

Financeiro Intermediários Financeiros Bancos    

Não essencial    ABC BRASIL   ABCB  

    ALFA HOLDING RPAD  

    ALFA INVEST  BRIV  

    AMAZONIA     BAZA  

    BANCO BMG BMGB  

    BANCO INTER BIDI  

    BANCO PAN BPAN  

    BANESE       BGIP  

    BANESTES     BEES  

    BANPARA      BPAR  

    BANRISUL     BRSR  

    BRADESCO     BBDC  

    BRASIL       BBAS  

    BRB BANCO    BSLI  

    BTGP BANCO BPAC  

    INDUSVAL     IDVL  

    ITAUSA       ITSA  

    ITAUUNIBANCO ITUB  

    MERC BRASIL  BMEB  

    MERC INVEST  BMIN  

    NORD BRASIL  BNBR  

    PARANA       PRBC  

    PINE         PINE  

    SANTANDER BR SANB  

    Soc. Crédito e Financiamento    

    ALFA FINANC  CRIV  

    FINANSINOS   FNCN  

    MERC FINANC  MERC  

    Soc. Arrendamento Mercantil    

    BRADESCO LSG BDLS  

    DIBENS LSG   DBEN  

  Securitizadoras de Recebíveis Securitizadoras de Recebíveis    

    BRAZIL REALT BZRS  

    BRAZILIAN SC BSCS  

    BRPR 56 SEC WTVR  

    CIBRASEC CBSC  

    ECO SEC AGRO ECOA  

    GAIA AGRO    GAFL  

    GAIA SECURIT GAIA  

    OCTANTE SEC OCTS  

    PDG SECURIT  PDGS  

    POLO CAP SEC PLSC  

    RBCAPITALRES RBRA  

    TRUESEC APCS  
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    VERTCIASEC VERT  

    WTORRE PIC   WTPI  

  Serviços Financeiros Diversos 
Gestão de Recursos e 
Investimentos   

 

    BNDESPAR     BNDP  

    BRAZILIAN FR BFRE  

    GP INVEST    GPIV  

    PADTEC PDTC  

    PPLA PPLA  

    Serviços Financeiros Diversos    

    B3  B3SA  

    BOA VISTA BOAS  

    CIELO        CIEL  

  Previdência e Seguros Seguradoras    

    ALFA CONSORC BRGE  

    BBSEGURIDADE BBSE  

    IRBBRASIL RE IRBR  

    PORTO SEGURO PSSA  

    SEG AL BAHIA CSAB  

    SUL AMERICA  SULA  

    Corretoras de Seguros    

    ALPER S.A. APER  

    WIZ S.A. WIZS  

Financeiro Exploração de Imóveis Exploração de Imóveis    

Não essencial    ALIANSCSONAE ALSO  

    BR MALLS PAR BRML  

    BR PROPERT   BRPR  

    COR RIBEIRO  CORR  

    CYRE COM-CCP CCPR  

    GENERALSHOPP GSHP  

    HABITASUL    HBTS  

    IGB S/A      IGBR  

    IGUATEMI     IGTA  

    JEREISSATI   JPSA  

    LOG COM PROP LOGG  

    MENEZES CORT MNZC  

    MULTIPLAN    MULT  

    SAO CARLOS   SCAR  

    Intermediação Imobiliária    

    BR BROKERS   BBRK  

    LOPES BRASIL LPSB  

  Holdings Diversificadas Holdings Diversificadas    

    MONT ARANHA  MOAR  

    PAR AL BAHIA PEAB  

    SIMPAR SIMH  

  Outros Títulos Outros Títulos    

    CEPAC - CTBA CTBA  

    CEPAC - MCRJ MCRJ  

    CEPAC - PMSP PMSP  

Outros Outros Outros    

    524 PARTICIP QVQP  

    ALEF S/A     ALEF  

    ATOMPAR ATOM  

    BETAPART     BETP  
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    CABINDA PART CABI  

    CACONDE PART CACO  

    CEMEPE       MAPT  

    CIMS         CMSA  

    GAMA PART    OPGM  

    INVEST BEMGE FIGE  

    MGI PARTICIP MGIP  

    POLPAR       PPAR  

    PROMPT PART  PRPT  

    SUDESTE S/A  OPSE  

Fonte: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, (2021). 
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Apêndice 2 
Análise das correlações entre as variáveis  
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Fonte: Dados da pesquisa, (2021). 


