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RESUMO 
Diversos fatores, tanto na ótica contábil quanto na ótica econômica, determinam o nível de 
moeda retida pelas empresas. Na visão de Friedman, a função da demanda por moeda pela 
empresas é determinada pela renda nacional, taxa de retorno, taxa de juros, expectativa sobre 
as variações de preço, valores sociais e éticos das empresas. Apesar do prescrito na teoria, 
seria a variação do nível de caixa evidenciado nos demonstrativos contábeis influenciada 
pelos agregados macroeconômicos? Ou por se tratar de uma evidenciação estanque, a 
variação no nível de caixa das empresas não refletiria as variações registradas nos principais 
agregados macroeconômicos? Este estudo busca contribuir para tal debate ao responder o 
seguinte questionamento: De que forma as variáveis macroeconômicas: PIB, SELIC e IPCA 
influenciaram o nível de caixa evidenciado pelas empresas listadas da Bolsa de Valores de 
São Paulo (BOVESPA, atual BM&FBovespa) entre os anos de 2002 e 2009? O estudo 
analisou as demonstrações contábeis de 82 empresas selecionadas aleatoriamente. Concluiu-
se inicialmente que o nível médio de caixa evidenciado pelas empresas evoluiu de 3,9% em 
2002 para 7,71% em 2009 e o nível médio das disponibilidades de 5,84% para 14,84%. Esse 
resultado combinado com  a evolução do IPCA 19,21% em 2002 para 10,13% em 2009 e com 
a evolução da SELIC de 12,53 para 4,3% em 2009 sugeriu que essas duas variáveis possuíam 
uma forte correlação negativa com o nível de caixa. Na aplicação dos testes econométricos 
buscando validar os resultados iniciais: a taxa SELIC se mostrou aderente à teoria monetária 
no modelo de regressão de dados em painel com coeficientes constantes, enquanto que o 
ICPA se mostrou aderente à teoria monetária nos modelos de intercepto variável: longitudinal 
e transversal. 
 
Palavras-chave: Nível de moeda retida; nível de caixa evidenciado; variáveis 
macroeconômicas. 
    
 
1. INTRODUÇÃO 
  Nos estudos relacionados à demanda por moeda, os economistas clássicos tentaram 
encontrar respostas plausíveis para a seguinte pergunta: que razões levam os agentes 
econômicos a manter ativos monetários se podem ganhar juros aplicando seus encaixes em 
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ativos financeiros não monetários (LOPES; ROSSETI, 1998: 59)?    
Partilhando de idéia similar dos economistas clássicos, autores das finanças 

corporativas como Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001) consideram o caixa de um ativo 
“não lucrativo”. Isso se deve a seguinte constatação: o dinheiro depositado na conta caixa não 
rende juros, e está sujeito a inflação. Por outro lado o dinheiro aplicado, o denominado 
equivalente-caixa, pode ser convertido em caixa por intermédio de um custo transacional. 
Essa relação foi discutida por Baumol (1952) que tratou o caixa como um item do inventário 
da empresa, e buscou maximizar essa relação.    
  Dentre as versões da teoria da demanda por moeda, os estudos de Friedman merecem 
destaque por tratar de um modelo aplicável especificamente para as empresas. Segundo o 
autor, a função da demanda de moeda pelas empresas é determinada pela renda nacional, taxa 
de retorno, taxa de juros, expectativa sobre as variações de preço, valores sociais e éticos das 
empresas (LOPES; ROSSETI, 1998). 
   Na ótica contábil as empresas retêm saldos pelos motivos transação, compensação, 
precaução e especulação (BRIGHAM; GAPENSKI; EHRHARDT, 2001). Existem fatores 
ainda como descentralização de caixa, efeito taxa e o risco de agência que possuem correlação 
positiva com o nível de caixa (BATES; KAHLE; STULZ, 2009). 
  O estudo de Bates, Kahle e Stulz (2009), tendo como escopo empresas dos Estados 
Unidos, evidenciou que o nível da caixa oscilava em torno de 10,5% do ativo em 1980, 
chegando a 23,2% em 2006. O foco daquele estudo era discutir as causas que levaram as 
empresas a reterem mais caixa do que elas realmente necessitavam. Além disso, foram 
verificadas algumas características das empresas quanto ao nível de caixa: as empresas retêm 
menos caixa na medida em que seus ativos não monetários podem ser convertidos 
rapidamente em dinheiro; as retenções de caixa são positivamente correlacionadas com o 
risco; o nível de caixa é correlacionado negativamente com os gastos de capital; firmas com 
maiores gastos em pesquisa e desenvolvimento retêm mais caixa (BATES; KAHLE; STULZ, 
2009). 
  Observa-se assim que existe um grande campo, tanto sob a ótica econômica quanto 
sob a ótica contábil, para a aplicação de pesquisas empíricas tendo como escopo os motivos e 
fatores que determinam o nível de caixa retido pela empresas.  
  A despeito da grande discussão envolvendo o tema e as diversas abordagens, o 
presente estudo busca responder ao seguinte questionamento: De que forma as variáveis 
macroeconômicas: PIB, SELIC e IPCA influenciaram o nível de caixa evidenciado pelas 
empresas listadas Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA, atual BM&FBovespa) entre os 
anos de 2002 e 2009? 

A presente pesquisa tem como objetivo geral observar qual a possível influência das 
variáveis macroeconômicas PIB, SELIC e IPCA sobre o nível de caixa das empresas 
brasileiras listadas na BOVESPA entre 2002 a 2009.  

Diversos estudos nacionais e internacionais buscaram evidenciar o nível de caixa 
ótimo das empresas ou os fatores na ótica contábil que determinam o nível do caixa de uma 
empresa. No âmbito nacional encontram-se os estudos de Aiube e Tito (2009); Matsumoto e 
Lima (2006). No âmbito internacional destacam-se os estudos de: Miller e Orr (1980); Foley et 
alii (2006); Pinkowitz, Stulz, e Williamson (2006); Bates, Kahle e Stulz (2009). 
 O estudo Miller e Orr (1980) propôs um modelo estocástico em que quantidade de 
dinheiro depende da variabilidade do fluxo de caixa. Os estudos nacionais citados foram  
aplicações do modelo de Miller-Orr na perspectiva brasileira. Por fim, os demais estudos 
internacionais de propuseram a identificar quais as características das empresas que 
aparentemente retêm mais caixa do que precisam. 

Quanto aos estudos sobre o reflexo das variáveis macroeconômicas na demanda por 
moeda destaca-se a análise feita por Dornbusch e Fischer (1991). Naquele estudo apesar de 
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não ter havido enfoque específico sobre a demanda por moedas das empresas, foi constatado 
que existia um espaço de um ano entre as mudanças nas variáveis macroeconômicas e o efeito 
das mesmas na demanda por moeda. 

No Brasil não foram encontrados dados atualizados em artigos acadêmicos ou em 
revistas acadêmicas sobre o nível de caixa e das disponibilidades nas empresas, nem sobre a 
influência das variáveis macroeconômicas sobre o nível de caixa retido, fato este que motivou 
o presente estudo 
  Este trabalho está organizado na seguinte forma. No tópico 2 é realizada uma revisão 
sobre os quais os motivos e fatores que determinam a demanda por moeda na ótica 
econômica; motivos para se reter caixa na ótica contábil; conceitos de caixa e de 
disponibilidade. No tópico 3 é explanado sobre como se desenvolveu a pesquisa e como se 
chegou aos resultados do tópico seguinte. No tópico 4 são apresentados os principais 
resultados da pesquisa. Numa primeira etapa é apresentado o nível da caixa das empresas 
selecionadas e sua evolução de 2002 a 2009 e numa segunda etapa são aplicados os testes 
econométricos. Por fim no tópico 5 o trabalho é concluído. 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Motivos e fatores que determinam a demanda por moeda na ótica econômica 
  Existem motivos que fazem com que as pessoas e empresas retenham moeda em vez 
de aplicá-la em títulos ou imóveis que proporcionam rendimentos. Várias versões teóricas 
explicam os motivos que levam os agentes econômicos a reter ativos monetários. Dessas 
versões destacam-se: a clássica, a keynesiana, a de Baumol e a de Friedman. 
  Na visão clássica, as razões para a demanda de moeda são a falta de sincronização 
entre recebimentos e pagamentos e a imprevisibilidade de certas despesas (LOPES; 
ROSSETI, 1998). 
  Os economistas clássicos consideram a moeda retida como o encaixe médio em 
relação ao seu nível de renda (LOPES; ROSSETI, 1998). O encaixe médio seria a proporção 
média da renda recebida no período que o agente econômico manteve, em caixa, para atender 
às suas necessidades de transação. As fórmulas 1 e 2 ilustram respectivamente o encaixe 
médio e a proporção de moeda retida (LOPES; ROSSETI, 1998). 
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  Ainda na visão clássica os principais fatores que determinam a maior ou menor 
magnitude de K e que serão observados neste estudo são: facilidades bancárias para a 
concessão de crédito (quanto mais fácil a obtenção de crédito, menor a motivação para a 
retenção de saldos monetários ociosos para a cobertura de gastos não programáveis); nível em 
que se encontra a taxa de juros (entendida como o custo de oportunidade de retenção da 
moeda); taxa de inflação (na medida em que provoca a diminuição da riqueza retida sob a 
forma monetária) (LOPES; ROSSETI, 1998). Cabe ressaltar que no pensamento clássico a 
oferta é variável exógena, ou seja, a moeda disponível é totalmente controlada pelas 
autoridades monetárias (LOPES; ROSSETI, 1998). 
  Saindo da análise do comportamento individual dos agentes econômicos e partindo 
para o raciocínio macroeconômico, os economistas clássicos consideram que o valor da renda 
nacional se mantém constante no curto prazo (LOPES; ROSSETI, 1998). Essa premissa 
decorre das leis de Say-Mill que a oferta cria sua própria procura, garantidas pela 
concorrência perfeita no mercado de trabalho e pela flexibilidade dos salários (LOPES; 
ROSSETI, 1998). 
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  Dessa forma, a mudança do valor de K se mantém constante no curto prazo, e sua 
alteração depende de alterações institucionais que só a prazo mais longo podem manifestar-se 
e efetivar-se (LOPES; ROSSETI, 1998). Para os clássicos a elasticidade-preço da demanda 
agregada de moeda é igual a 1, motivo pelo qual a quantidade de moeda é proporcional à 
variação dos preços. O Quadro 1 ao final deste tópico consolida esses entendimentos.  
  Na versão keynesiana, a moeda é retida pelos motivos transação, precaução e 
especulação. Os motivos transação e precaução já haviam sido levantados na teoria clássica, 
enquanto o motivo especulação (portfólio) foi introduzido por Keynes (VASCONSELLOS, 
2002; ROSSETI, 2003).  
  A demanda por moeda por transação depende do nível de renda: quando a renda 
aumenta, os gastos também aumentam e os saldos de moeda mantidos para harmonizar esses 
fluxos também devem aumentar (VASCONSELLOS, 2002; ROSSETI, 2003). 
  O segundo motivo para as empresas e indivíduos reterem moeda é a incerteza quanto 
às datas de recebimentos e pagamentos (VASCONSELLOS, 2002; ROSSETI, 2003). 
Pagamentos inesperados ou recebimentos atrasados fazem com que as empresas retenham 
uma parcela de moeda como precaução (VASCONSELLOS, 2002; ROSSETI, 2003). Quanto 
maior a empresa maior a necessidade de moeda para precaução. Assim como a demanda por 
transações, a demanda por moeda por precaução também pode ser descrita como uma 
proporção da renda monetária (VASCONSELLOS, 2002; ROSSETI, 2003).  
  O terceiro motivo, especulação foi introduzido por Keynes dando uma nova dimensão 
à moeda ao colocá-la como uma forma de riqueza ou patrimônio (VASCONSELLOS, 2002; 
ROSSETI, 2003). Assim, as pessoas demandam por moeda não apenas para satisfazer as 
transações correntes, mas também para especular com títulos ou imóveis (VASCONSELLOS, 
2002; ROSSETI, 2003). 
  Keynes assinala que a moeda retida é decorrência de cada um desses três motivos. 
Assim, os motivos levam a constituição de um fundo único. Os detentores do fundo não o 
dividem em três compartimentos estanques, uma vez que os motivos não podem ser 
nitidamente separados (LOPES; ROSSETI, 1998). 
  A versão tradicional keynesiana quanto ao motivo especulação apresentava três 
dificuldades que ensejaram a publicação do trabalho de James Tobin em 1958: a decisão 
individual assumida por Keynes de reter moeda ou adquirir títulos na prática não é 
excludente, assim admite-se que dados os riscos envolvidos, a satisfação individual do agente 
econômico é  um misto de ativos monetários e não monetários; se a taxa de corrente de juros 
estabilizar durante um longo período, poderá então desaparecer o modelo especulativo; apesar 
da incerteza da análise da demanda de ativos monetários, os agentes econômicos parecem agir 
como se tivessem certeza do futuro (LOPES; ROSSETI, 1998).       
  Tobin, em seu trabalho denominado teoria da seleção e composição da carteira de 
títulos, tentou restabelecer em nível teórico a demanda de moeda por especulação, livre das 
condições apontadas à dedução keynesiana tradicional (LOPES; ROSSETI, 1998). 
  Tobin respaldado nos fundamentos microeconômicos e na tradição keynesiana 
construiu uma função contínua de demanda por moeda envolvendo um conjunto plausível de 
comportamentos individuais (LOPES; ROSSETI, 1998).  
  A versão de Baumol foi importante pela sua contribuição ao motivo transação 
explanado pelos clássicos e por Keynes. Baumol por intermédio de seu modelo concluiu que 
os aumentos das taxas de juros provocam maior desdobramento do estoque monetário para 
possibilitar maior número de aplicações financeiras. Assim a demanda por moeda para fins 
transacionais reage à taxa de juros: quando esta se eleva, provoca uma redução da demanda 
total de moeda retida para fins transacionais. Diferentemente dos clássicos, Baumol obteve os 
coeficientes de -0,5 e de 0,5, respectivamente para as elasticidades da moeda para transações 
em relação à taxa de juros e ao nível da renda (LOPES; ROSSETI, 1998).  
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  Existem críticas ao modelo de Baumol dentre as quais se destacam: o modelo de 
Baumol é estático; parte-se da premissa que os custos de corretagem são constantes; são 
negligenciadas no modelo as demandas por precaução e por especulação (LOPES; ROSSETI, 
1998).   
  Milton Friedman elaborou um modelo de demanda por moeda específico para as 
empresas exposto na Fórmula 3, em que Le, Y, r, i, P*, µ e p correspondem respectivamente à 
demanda por moeda nas empresas, renda nacional, taxa de retorno dos ativos financeiros, taxa 
de juros, expectativa nas variações no nível geral de preços, fatores institucionais e preços 
correntes (LOPES; ROSSETI, 1998).     
  

pPirYfLe ).*,,,,( µ=  (3) 
  
  Para Friedman as empresas vêem a moeda como um recurso básico de produção.  A 
moeda é um bem que serve de reservatório temporal de poder de compra. A taxa de juros para 
as empresas é mais relevante que a taxa de retorno dos ativos financeiros uma vez que 
reduzem as solicitações de empréstimos de curto e longo prazo (LOPES; ROSSETI, 1998). 
  Por fim cabe ressaltar que estudos empíricos de Friedman-Schwartz mostraram que a 
elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros não é significativamente 
diferente de zero (LOPES; ROSSETI, 1998). O Quadro 1 consolida o entendimento das 
versões explanadas. 
 

Relação com a demanda agregada da moeda por teoria Variável 
Clássica Keynesiana De Baumol De Friedman 

Taxa de juros  correlação positiva correlação negativa correlação negativa neutra 
Taxa de inflação correlação negativa correlação negativa correlação negativa correlação negativa 
Renda Nacional neutra correlação positiva correlação positiva correlação positiva 

Quadro 1– Relação entre as versões teóricas da demanda da moeda e as variáveis macroeconômicas 
Fonte: Adaptado de Lopes e Rosseti, 1998 

   
2.2 Motivos fatores que determinam o nível de caixa na ótica contábil e das finanças 
corporativas  
  As empresas mantêm caixa por dois motivos principais: transações e compensação aos 
bancos por oferecerem empréstimos e serviços. Os denominados “saldos das transações” 
estão associados com pagamentos e recebimentos rotineiros. Os “saldos médios” estão 
relacionados à manutenção de um saldo médio em conta para ajudar a compensar pelos custos 
da oferta de serviços ou relacionados à tomada de empréstimos (BRIGHAM; GAPENSKI; 
EHRHARDT, 2001). Ainda quanto ao motivo transação existem evidências que grandes 
empresas que conseguem economia de escala retêm menos caixa (BATES; KAHLE; STULZ, 
2009:1989). O saldo médio para compensar os bancos pelos serviços que prestam também é 
apontado por Brealey, Myers e Allen (2008) como um dos motivos para o elevado nível de 
caixa nas empresas.   
  As outras duas razões para se manter caixa derivam do fator precaução, associado aos 
“saldos de caixa precaução”, e do fator especulação, associado aos “saldos de caixa 
especulativos” (BRIGHAM; GAPENSKI; EHRHARDT, 2001). 
  Os “saldos de precaução” surgem da necessidade se manter alguma caixa em reserva 
para flutuações randômicas ou não previstas nas entradas e saídas de caixa. Quanto menor a 
previsibilidade dos fluxos de caixa da empresa, maiores devem ser estes saldos. Este saldo 
pode ser compensado caso a empresa possua facilidade de tomar empréstimos de curto prazo 
possam manter títulos de financeiros altamente líquidos em vez de caixa em si (BRIGHAM; 
GAPENSKI; EHRHARDT, 2001). 
  Ainda quanto ao motivo precaução, as firmas com melhores oportunidades de 
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investimento retêm mais caixa (BATES; KAHLE; STULZ, 2009).  
  Já os “saldos especulativos” destinam-se a dar possibilidade à empresa aproveitar 
compras oportunistas que podem surgir. No entanto, as empresas atualmente têm mais 
tendência a depender de reservas de capacidade de empréstimos e/ou carteiras de títulos 
financeiros do que no caixa em si por propósitos especulativos (BRIGHAM; GAPENSKI; 
EHRHARDT, 2001). 
  Dessa forma, as contas bancárias da maior parte das empresas podem ser vistas como 
consistindo em saldos de transações, compensação, precaução e especulativos. Entretanto, não 
se pode calcular a quantia necessária de cada propósito, somá-las e, então, produzir um saldo 
de caixa total desejado, pois o mesmo dinheiro muitas vezes serve para mais de um propósito 
(BRIGHAM; GAPENSKI; EHRHARDT, 2001).   
  Desses quatro motivos, observa-se que três (transação, precaução e especulação) se 
aproximam dos motivos da escola econômica keynesiana. 
  Além desses quatro motivos citados, deve ser mantido um nível ideal de suprimento de 
caixa e equivalente-caixa para atender as seguintes necessidades: obter descontos em compras 
junto aos fornecedores; preservar a classificação de crédito da empresa; obter vantagens em 
oportunidades de negócios favoráveis tais como ofertas especiais de fornecedores ou 
aquisição de uma empresa; enfrentar emergências graves como greves, incêndios, campanhas 
de marketing de competidores, e para amenizar quedas cíclicas e sazonais (BRIGHAM; 
GAPENSKI; EHRHARDT, 2001).   
  Outro fator que merece destaque é o fator gestão de caixa descentralizado. Este fator 
cresce de importância quando a empresa opera sob a perspectiva internacional. Neste caso, 
considera-se uma utopia a gestão de caixa centralizado. Nestes tipos de empresas que 
possuem filiais espalhas em diversos países, a solução é montar um sistema regional 
(BREALEY; MYERS; ALLEN, 2008).   
  Situações como uma subsidiária tomar emprestado dinheiro a 5%, enquanto outra faz 
aplicações a 8% não devem ser toleradas; razão pela qual se faz necessário um controle 
central sobre as disponibilidades e o relacionamento com os bancos (BREALEY; MYERS; 
ALLEN, 2008).    
  No entanto, muitas vezes é melhor deixar o dinheiro parado nestas contas do que 
monitorar cada uma dessas contas diariamente e fazer transferências todos os dias. Surge 
assim o dilema entre dar autonomia a uma subsidiária com a respectiva competência para os 
gestores gastarem e receberem caixa, e ter um controle central de caixa (BREALEY; 
MYERS; ALLEN, 2008). 
  Apesar de o sistema regional minimizar o volume de caixa necessário, a tendência é a 
de que o volume de caixa em empresas neste tipo de empresa seja maior que nas empresas 
que consigam operar com um único caixa (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2008; BATES; 
KAHLE; STULZ, 2009). 
  Outros fatores que contribuem para o elevado nível de caixa especialmente nas 
grandes empresas são o efeito taxa e o efeito agência.  
  O efeito taxa está ligado ao efeito da gestão de caixa descentralizada. De acordo com 
esse efeito, quanto maior a taxa para repatriar o dinheiro, maior o caixa retido por empresas 
multinacionais (FOLEY; HARTZELL; TITMAN; TWITE, 2007). 
  O efeito agência consiste na alegação de que gestores prefeririam reter caixa que 
aumentar as saídas de caixa para os acionistas, apesar de a empresa possuir péssimos 
investimentos de oportunidade (DITTMAR; MAHRT-SMITH; SERVAES). Dessa forma, 
sugere-se que as firmas retêm mais caixa em países com maior problema de agência.  
  Além desses fatores já citados, quatro outras variáveis podem ter relação na 
determinação do nível de caixa das empresas: as empresas retêm menos caixa na medida em 
que seus ativos não monetários podem ser convertidos rapidamente em dinheiro; as retenções 
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de caixa são positivamente correlacionadas com o risco; o nível de caixa é correlacionado 
negativamente com os gastos de capital; firmas com maiores gastos em pesquisa e 
desenvolvimento retêm mais caixa (BATES; KAHLE; STULZ, 2009). O Quadro 2 mostra a 
relação entre os principais fatores e o nível de caixa das empresas. 

 
Fator Relação com o nível de caixa 

Descentralização de caixa correlação positiva 
Efeito taxa correlação positiva 

Risco de agência correlação positiva 
Gastos de capital correlação negativa 

Gastos com pesquisa e desenvolvimento correlação positiva 
Quadro 2 – Relação entre os fatores que influenciam o nível de caixa e sua relação com o mesmo 

Fonte: Adaptado de Brealey, Myers e Allen, 2008; Bates, Kahle e Stulz, 2009 
 

2.3 O que é moeda e onde está evidenciada a moeda retida de uma empresa? 
  Dinheiro ou moeda é tudo que aceite generalizadamente como um meio de troca ou 
meio de pagamento (SAMUELSON; NORDHAUS, 2004). Pela lei 6404/76, o dinheiro está 
inserido no subgrupo disponibilidades que pertencem ao ativo circulante.  
  De acordo o modelo de plano de contas proposto por Iudícibus et al (2010: 738) a 
conta disponibilidades é composta por caixa, depósitos bancários a vista, numerário em 
trânsito e equivalentes de caixa – aplicações de liquidez imediata. 
  Pela lei 6404/76 a intitulação disponibilidades é utilizada para designar dinheiro em 
caixa e em bancos, assim como equivalentes, como cheques em mãos em trânsito que 
representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da empresa e 
para os quais não haja restrição de uso imediato (IUDÍCIBUS et alii, 2010). 
  Para Assaf Neto (2001) a conta disponibilidades é denominada disponível. Apesar 
disto, segue a mesma lógica de Iudícibus et alii (2010), considerando inserida na conta 
disponível as contas de maior grau de liquidez: disponibilidades imediatas da empresa (caixa, 
cheques, saldos de depósitos bancários) e as aplicações de liquidez imediata.      
  O caixa propriamente dito inclui o dinheiro, bem como cheques. O caixa normalmente 
é controlado por duas formas: fundo fixo e caixa flutuante (IUDÍCIBUS et alii, 2010). 
  Os depósitos bancários a vista são representados normalmente pelas contas de livre 
movimentação mantidas pela empresa em bancos. (IUDÍCIBUS et alii, 2010). 
  O numerário em trânsito corresponde: às remessas para filiais, depósitos ou 
semelhantes, por meio de cheques, ordem de pagamento; aos recebimentos dessa mesma 
espécie, ou ainda de clientes de terceiros, quando conhecidos até a data do balanço. Tal 
dinheiro em trânsito representa também um disponível classificável juntamente com os saldos 
em bancos (IUDÍCIBUS et alii, 2010).  
  As aplicações financeiras de curtíssimo prazo no mercado financeiro também são 
consideradas como disponível. De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03, as 
aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de 
valor, são consideradas equivalentes de caixa.   
  Dessa forma fica o entendimento da diferença existente entre caixa, cheques e 
numerário que são contas do ativo que não rendem juros; e a conta aplicações financeiras de 
liquidez imediata que rende juros. Todas estas quatro contas integram a conta disponibilidades 
do ativo da empresa. 
 
3. METODOLOGIA DE PESQUISA 
  No início do desenvolvimento deste estudo, buscaram-se na literatura econômica e 
contábil os motivos que influenciam a demanda por moeda e onde a moeda retida estaria 
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evidenciada nas demonstrações contábeis. Ainda nessa fase exploratória, identificou-se, 
seguindo a visão de Friedman, que variáveis macroeconômicas como renda e inflação 
teoricamente influenciam o nível de caixa das empresas. 
  A pesquisa bibliográfica permitiu verificar que não existiam trabalhos brasileiros 
atualizados sobre o nível de caixa das empresas brasileiras nem sobre possíveis relações para 
o aumento ou diminuição do nível de caixa nas empresas em relação às variáveis 
macroeconômicas. 
  Em seguida, iniciou-se o levantamento e análise das informações contábeis registradas 
nos Balanços Patrimoniais publicados pelas empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores 
de São Paulo (BOVESPA) em 31 de março de 2010. Foram selecionadas as demonstrações 
contábeis publicadas entre 31 de dezembro de 2002, inclusive, e 31 de dezembro de 2009, 
inclusive. Optou-se por iniciar a partir de 2002, pois foi o período mais antigo que se que 
dispunha da taxa SELIC, indicador macroeconômico ao qual se buscou alguma correlação 
com os níveis de caixa das empresas. 
  Dessa forma, foram identificadas inicialmente todas as empresas que estavam 
cadastradas na BOVESPA em 31 de março de 2010. Depois de definido o universo de 544  
empresas, e ordenado o mesmo em ordem alfabética, foi extraída uma amostra probabilística 
utilizando o Statistical Package for Social Scienes – SPSS, versão 17.0. 
  A amostra composta por 82 empresas possui intervalo de confiança de 95% e margem 
de erro de 10%, o que permite extrapolar os resultados para todo o universo selecionado. 
  Após a seleção da amostra, foram baixadas as informações das empresas do site da 
BOVESPA, com a utilização do Sistema de Divulgação Externa ITR-DFP-IAN versão 9.2.0, 
que foram tabeladas em Excel. As informações retiradas foram sobre: caixa, aplicações 
financeiras, disponibilidades e ativo. 
  Ressalta-se que o nível de caixa evidenciado ao final do ano substituiu neste estudo o 
encaixe médio utilizado pelos economistas clássicos (LOPES; ROSSETI, 1998). Partiu-se da 
premissa que o caixa evidenciado ao final de cada ano seria uma média do caixa retido ao 
longo do ano. Portanto, níveis de caixa com 0% ou 100% em relação ao ativo foram excluídos 
da amostra.  
  Assim como na pesquisa Bates, Kahle e Stulz (2009), algumas empresas listadas em 
31 de março de 2010 ainda não haviam sido criadas em 2002 ou ainda não dispunham das 
demonstrações contábeis de 2002 ou outro ano. Dessa forma, optou-se por identificar na 
análise a quantidade de empresas cujos dados foram considerados ano a ano, tal qual no 
estudo de Bates, Kahle e Stulz (2009).     
  Em seguida deu-se início a análise estatística dos resultados que se dividiu em duas 
fases. Na primeira fase da análise focou-se na estatística descritiva quanto ao nível de caixa e 
das disponibilidades; enquanto na segunda fase focou-se em métodos econométricos. 
  Em ambas as análises buscou-se evidenciar indícios de correlação entre as possíveis 
variáveis explicativas PIB, SELIC, IPCA e as variáveis explicadas nível das disponibilidades 
e nível de caixa. O Quadro 3 evidencia os resultados esperados conforme explanado no 
referencial teórico. 
   

Variável Relação com a demanda agregada da moeda por teoria 
Taxa de juros - SELIC correlação negativa 

Taxa de inflação – ICPA Correlação negativa 
Renda Nacional - PIB Correlação positiva 

Quadro 3 – Relação esperada entre o nível de caixa evidenciado e as variáveis macroeconômicas 
Fonte: Lopes e Rosseti, 1998; Coelho, Mello e Garcia, 2007 

 
  Apesar de existirem divergências, já evidenciadas no Quadro 1, sobre a influência da 
taxa de juros em relação à demanda por moeda; no caso do Brasil em estudo desenvolvido por 
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Coelho, Mello e Garcia (2007), os aumentos inesperados da taxa SELIC, resultaram em uma 
queda no volume de novos empréstimos e elevação dos juros cobrados nas operações 
concedidas pelos grandes bancos. Assim, com o aumento da dificuldade para obtenção de 
crédito bancário, espera-se que haja uma maior retenção de moeda pelas empresas.  
 Por fim, da confrontação do referencial teórico com os dados colhidos, foi possível 
elucidar o problema de pesquisa e erigir conclusões. 
 
4. RESULTADO E ANÁLISE 
 
4.1 Análise estatística descritiva  
  A partir da tabulação realizada no Excel, foram reunidos os dados que deram origem 
às Tabelas 1, 2, 3 e 4, e as respectivas análises que se seguem. Observa-se nas Tabelas 1 e 2, 
que no ano de 2002 foram analisadas apenas 57 das 82 empresas. Isso se deve aos seguintes 
motivos: a empresa não existia em 2002; ou a empresa existia, mas não disponibilizou suas 
demonstrações contábeis auditadas nem na BOVESPA, nem no seu site institucional. 
 

Tabela 1 – Evolução do nível das disponibilidades (caixa, numerário, cheques e aplicações financeiras) em 
relação ao ativo das empresas brasileiras listadas na BOVESPA entre 2002 e 2009 

Ano Número de 
empresas 
avaliadas 

Média do nível das disponibilidades em relação 
ao ativo das empresas 

Variância Desvio Padrão 

2002 57 5,84% 2,06% 14,35% 
2003 63 7,16% 3,37% 18,35% 
2004 69 10,18% 4,22% 20,55% 
2005 73 10,45% 4,68% 21,64% 
2006 76 14,65% 6,22% 24,94% 
2007 80 14,00% 3,98% 19,95% 
2008 81 13,43% 3,83% 19,57% 
2009 80 14,84% 4,55% 21,32% 

 
 Tabela 2 – Evolução do nível das disponibilidades exceto aplicações financeiras (perspectiva branda) em 
relação ao ativo das empresas brasileiras listadas na BOVESPA entre 2002 e 2009 

Ano Número de 
empresas 
avaliadas 

Média do nível das disponibilidades exceto 
aplicações financeiras em relação ao ativo das 

empresas – “perspectiva branda” 

Variância Desvio Padrão 

2002 57 3,90% 1,90% 13,77% 
2003 63 4,90% 3,13% 17,69% 
2004 69 5,77% 3,18% 17,83% 
2005 73 5,61% 2,96% 17,20% 
2006 76 7,52% 4,25% 20,60% 
2007 80 7,60% 2,85% 16,89% 
2008 81 7,31% 2,82% 16,79% 
2009 80 7,71% 2,89% 17,00% 

 
  Quanto aos resultados das Tabelas 1 e 2, observa-se na que a variância em regra 
abaixo de 5% mostra a solidez dos dados. Além disso, verifica-se na Tabela 1 que houve entre 
2002 e 2009 um aumento de 254% quanto ao nível das disponibilidades das empresas em 
relação ao ativo; e que na Tabela 2 no mesmo período houve aumento de 197% quanto ao 
nível de caixa das empresas em relação ao ativo. 
  A chamada perspectiva branda da Tabela 2 se deve ao fato que quando as empresas 
não evidenciaram nas suas demonstrações se dentro das disponibilidades havia ou não 
aplicação financeira de liquidez imediata se considerou tais disponibilidades como caixa.
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Tabela 3 – Evolução do nível das disponibilidades exceto aplicações financeiras (perspectiva rigorosa) em 
relação ao ativo das empresas brasileiras listadas na BOVESPA entre 2002 e 2009 

Ano Número de 
empresas 
avaliadas 

Média do nível das disponibilidades exceto 
aplicações financeiras em relação ao ativo das 

empresas – “perspectiva rigorosa” 

Variância Desvio Padrão 

2002 30 5,31% 3,43% 18,51% 
2003 36 4,10% 2,77% 16,64% 
2004 41 4,00% 2,45% 15,64% 
2005 36 4,33% 2,80% 16,73% 
2006 42 3,76% 2,42% 15,15% 
2007 49 2,87% 0,33% 5,79% 
2008 45 3,37% 0,50% 7,05% 
2009 43 3,34% 0,24% 4,94% 

  
  A chamada perspectiva rigorosa da Tabela 3 se deve ao fato que quando as empresas 
não evidenciaram nas suas demonstrações se dentro das disponibilidades havia ou não 
aplicação financeira de liquidez imediata, optou-se por excluir tais empresas da análise. 
  Observa-se na Tabela 3, que no ano de 2002 houve uma queda da análise de 57 para 
apenas 30 empresas, queda esta repetida nos demais anos analisados. Tal situação pode ter 
prejudicado a análise devido à redução do número de observações. Ao contrário do resultado 
obtido na Tabela 2, verifica-se que houve entre 2002 e 2009 uma redução de 37,10% quanto 
ao nível de caixa das empresas em relação ao ativo. 
  Combinando os dados obtidos junto ao Banco Central sobre PIB, IPCA e SELIC com 
resultados os resultados das Tabelas 1, 2 e 3, foi elaborada a Tabela 4. Observa-se que na 
média os níveis de disponibilidades e disponibilidades exceto aplicações financeiras 
apresentaram um aumento enquanto que a inflação e a taxa SELIC diminuíram.  

 
Tabela 4 – Evolução do nível das disponibilidades  e do nível de caixa (perspectiva rigorosa e branda) em 

relação ao ativo das empresas brasileiras listadas na BOVESPA, e os agregados macroeconômicos (PIB, IPCA e 
SELIC) entre 2002 e 2009 

Ano 

Média do nível 
das 

disponibilidades 
em relação ao 

ativo das 
empresas 

Média do nível das 
disponibilidades exceto 

aplicações financeiras em 
relação ao ativo das empresas 

– “perspectiva branda” 

Média do nível das 
disponibilidades exceto 

aplicações financeiras em 
relação ao ativo das 

empresas – “perspectiva 
rigorosa” 

PIB IPCA  SELIC 

2002 5,84% 3,90% 5,31% 2,66 19,21 12,53 
2003 7,16% 4,90% 4,10% 1,15 23,47 9,30 
2004 10,18% 5,77% 4,00% 5,71 16,38 7,60 
2005 10,45% 5,61% 4,33% 3,16 19,13 5,69 
2006 14,65% 7,52% 3,76% 3,97 14,91 3,14 
2007 14,00% 7,60% 2,87% 6,08 12,04 4,46 
2008 13,43% 7,31% 3,37% 5,14 12,45 5,90 
2009 14,84% 7,71% 3,34% -0,19 10,13 4,31 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados da pesquisa e com dados do Banco Central 
 
  Tal análise preliminar sugere uma forte correlação negativa entre as disponibilidades 
(caixa na perspectiva branda) e o IPCA e a taxa SELIC, corroborando o prescrito na teoria.  
 
4.2 Análise econométrica 
  Durante a análise econométrica, foram utilizadas as seguintes das variáveis 
explicativas: X1 = PIB, X2 = Taxa Selic e X3 = Taxa de inflação segundo o IPCA. As 
variáveis dependentes consideradas foram: Yd = Disponibilidades/Ativo; Yb = Caixa/Ativo 
(perspectiva branda); e Yr = Caixa/ Ativo (perspectiva rigorosa). 
  Cada variável dependente acima foi analisada separadamente, em cada modelo 
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proposto, mas os resultados são comparados entre si, permitindo uma análise holística. 
  Na definição dos modelos, seguiu-se a notação tradicional, utilizando o subscrito “i” 
para indicar a unidade transversal (a empresa), e o subscrito “t” para indicar unidade temporal 
(o ano). Foram utilizados testes de normalidade Kolmogorov-Smirnov e modelos de regressão 
linear múltipla (dados em corte transversal e em painel). 
 
4.2.1 Modelo de regressão em corte transversal 
  Nesse modelo, exposto na Fórmula 4, supôs-se que a variável dependente segue um 
modelo de regressão linear de forma independente em cada ano. 
 

   (4) 
 
  Como as variáveis explicativas são constantes quando se tomam os dados em corte 
transversal, o modelo acima equivale a supor que a variável dependente possui uma 
distribuição normal cuja média e variância pode variar ano a ano. Assim, traçaram-se os 
diagramas Q-Q plot e executaram-se os testes de normalidade para Y. Os diagramas para o 
ano de 2009, similares aos demais anos, são apresentados na Figura 1. 
   

 
Figura 1 – Diagramas Q-Q plot do ano de 2009 considerando o modelo em corte transversal para Yb e Yr 

   
  Observa-se que os diagramas Q-Q plot indicam a inadequação do modelo proposto, 
em todos os anos e para as três variáveis explicadas: Yd = Disponibilidades/Ativo; Yb = 
Caixa/Ativo (perspectiva branda); e Yr = Caixa/ Ativo (perspectiva rigorosa). 
  Para corroborar a situação indicada pelos diagramas, foi executado o teste de 
Kolmogorov-Smirnov, que rejeitou a hipótese de distribuição normal em todos os anos, nas 
três perspectivas, com p-valores abaixo de 0,012. Dessa forma, conclui-se que o modelo 
proposto não é adequado para representar os dados, por não se alinhar a reta da normalidade, 
sendo necessário lançar mão das técnicas de análise de dados em painel. 
 
4.4.2 Modelos de regressão para dados em painel 
 
4.4.2.1 Modelo de coeficientes constantes 
  Este modelo parte de uma regressão na qual não existem diferenças na forma da 
dependência linear entre as empresas nem entre os anos. Assim, aplicou-se o modelo exposto 
na Fórmula 5. As Tabelas 5 e 6 ilustram os resultados desse modelo. 
 



 12 

    (5) 
 
Tabela 5 – Resultados do modelo de regressão para dados em painel com coeficientes das variáveis explicativas 

IPCA, PIB e SELIC constantes 

Change Statistics 
Modelo 

R Square Change F Change df1 df2 
Sig. F 

Change 

Durbin-Watson 

Yd 0,044 8,393 3 544 0,000 1,013 

Yb 0,027 5,059 3 540 0,002 1,421 

Yr 0,022 2,215 3 291 0,087 1,581 

Legenda: Yd = Disponibilidades/Ativo; Yb = Caixa/Ativo (perspectiva branda); e Yr = Caixa/ Ativo (perspectiva 
rigorosa) 

 
Tabela 6 – Resultados do modelo de regressão para dados em painel com coeficientes das variáveis explicativas 

IPCA, PIB e SELIC constantes 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

95,0% Confidence 
Interval for B 

Modelo 

B Std. Error Beta 
t Sig. Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) 0,204 0,029 - 7,078 0,000 0,147 0,260 

PIB 0,000 0,003 0,006 0,130 0,897 -0,006 0,006 

SELIC -0,005 0,002 -0,132 -2,334 0,020 -0,009 -0,001 

Yd 

 

IPCA -0,005 0,003 -0,097 -1,728 0,085 -0,012 0,001 

(Constant) 0,089 0,016 - 5,441 0,000 0,057 0,120 

PIB 0,001 0,002 0,021 0,477 0,633 -0,003 0,004 

SELIC -0,003 0,001 -0,145 -2,534 0,012 -0,005 -0,001 

Yb 

 

IPCA -0,001 0,002 -0,022 -0,388 0,698 -0,004 0,003 

(Constant) 0,051 0,013 - 4,047 0,000 0,026 0,076 

PIB -0,001 0,001 -0,029 -0,483 0,629 -0,003 0,002 

SELIC -0,002 0,001 -0,196 -2,465 0,014 -0,004 0,000 
Yr 

IPCA 0,002 0,001 0,086 1,085 0,279 -0,001 0,004 

Legenda: Yd = Disponibilidades/Ativo; Yb = Caixa/Ativo (perspectiva branda); e Yr = Caixa/ Ativo (perspectiva 
rigorosa) 
 
  Pode-se observar que nas três perspectivas (Yd; Yb e Yr) o R2  foi baixo. Pode-se 
afirmar que 4,4% da variabilidade das observações de Yd é explicada pela regressão contra as 
variáreis IPCA, SELIC e PIB. O coeficiente df1 da Tabela 5 indica a quantidade de variáveis 
explicativas (IPCA, SELIC e PIB), enquanto que o coeficiente df2 indica o número de 
observações válidas (subtraído o número de coeficientes da regressão) segundo os critérios já 
estabelecidos no campo metodologia da pesquisa. 
  As estatísticas do teste F da Tabela 5 para Yd e para Yb são significativas, pois são 
superiores a 2,6 (95%) (GUJARATI, 2000). O nível de significância da estatística F foi de: 
0% para Yd; 0,2% para Yb; e 8,7% para Yr. Esses resultados foram significativos apenas para 
os modelos de coeficientes constantes Yd e Yb em que o resultado foi inferior a 5% 
(GUJARATI, 2000). 
  Dessa forma, para os modelos de coeficientes constantes Yd e Yb pode-se descartar a 
hipótese nula de que todos os coeficientes (intercepto e os coeficientes angulares) são zero.
  A Tabela 6 consolida os resultados do modelo de regressão para dados em painel com 
os coeficientes das variáveis explicativas: IPCA, PIB e SELIC constantes. 
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  Segundo Gujarati (2000) considera-se nesta análise o t statistic significativo se o 
mesmo for superior em módulo a 1,96 (ou seja, nível de significância abaixo de 5%).  Na 
análise de Yd pode-se afirmar com mais de 98% de confiança (1 – 0,020) que o coeficiente 
angular da variável SELIC é não nulo e no caso em tela negativo, corroborando o resultado 
teórico esperado. 
  Ainda segundo Gujarati (2000), quanto à análise de Yd, já considerando o intervalo de 
confiança 95,0% de para B, pode-se afirmar que os resultados são indicativos quando o 
intervalo entre o Lower Bound e o Upper Bound não inclui o zero. Diante do exposto, 
observa-se que a variável SELIC nos três modelos (Yd; Yb e Yr) é indicativa e possui 
correlação negativa, ainda o coeficiente angular possua R2 seja baixo, atendendo ao prescrito 
na teoria monetária. 
 
4.4.2.2 Modelo de intercepto variável longitudinalmente 
  Nesse modelo, exposto na Fórmula 6, permitiu-se que a constante seja diferente para 
cada momento de tempo do painel. Assim, considerou-se que as empresas como um todo 
podem alterar sua estratégia de ano para a ano quanto a retenção de caixa. Neste modelo, T 
representa o número de unidades de tempo presentes no painel e Dτt = 1 se τ=t e Dτt = 0 caso 
contrário. As Tabelas 7  e 8 mostram os resultados desse modelo. 
 

  (6) 
 

Tabela 7 – Resultados do modelo de regressão para dados em painel considerando o intercepto variável 
longitudinalmemte 

Change Statistics 
Modelo 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
Durbin-
Watson 

Yd 0,045 3,642 7 540 0,001 1,011 

Yb 0,032 2,541 7 536 0,014 1,414 

Yr 0,029 1,217 7 287 0,293 1,566 

Legenda: Yd = Disponibilidades/Ativo; Yb = Caixa/Ativo (perspectiva branda); e Yr = Caixa/ Ativo (perspectiva 
rigorosa) 
 
  Pode-se observar que nas três perspectivas (Yd; Yb e Yr) o R2  foi baixo. Pode-se 
afirmar que 4,5% da variabilidade em Yd é explicada pela regressão contra as variáreis IPCA, 
SELIC, PIB e dummies diferenciais entre os anos. 
  Nesta regressão foram automaticamente excluídos os regressores PIB, SELIC e 
D_2007 para as perspectivas Yd e Yr; e foram excluídos os regressores PIB, SELIC e IPCA 
para a perspectiva Yb, por serem os regressores constantes quando fixados os demais 
regressores. 
  O coeficiente df1 da Tabela 7 indica a quantidade de variáveis explicativas. Observar-
se que em relação ao modelo de coeficientes constantes, haveria um acréscimo de 3 para 10 
variáveis (7 correspondem as variáveis dummies dos anos de 2003 a 2009), mas devido à 
redução citada o número de regressores ficou em 7 em todas as perspectivas. O coeficiente 
df2 indica o número de observações válidas menos o número de coeficientes da regressão (8). 
  As estatísticas do teste F da Tabela 7 para  Yd e Yb são significativas, pois são 
superiores a 2,01 (95%) (GUJARATI, 2000). O nível de significância da estatística F foi de: 
0,1% para Yd; 1,4% para Yb; e 29,3% para Yr. Esses resultados foram significativos apenas 
para os modelos de intercepto variável longitudinalmente de Yd e Yb em que o resultado foi 
inferior a 5%. Dessa forma, para essas perspectivas (Yd e Yb) pode-se descartar a hipótese 
nula de que: todos os coeficientes são zero. 
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Tabela 8 – Resultados do modelo Yd para dados em painel considerando o intercepto variável longitudinalmente 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

95,0% Confidence 
Interval for B 

Regressor 

B Std. Error Beta 
t Sig. Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
(constant) 0,179 0,028  6,317 0,000 0,123 0,234 

IPCA -0,011 0,003 -0,193 -3,300 0,001 -0,017 -0,004 
D_2003 -0,034 0,024 -0,068 -1,401 0,162 -0,081 0,014 
D_2004 -0,020 0,022 -0,042 -0,877 0,381 -0,064 0,024 
D_2005 -0,037 0,023 -0,083 -1,626 0,105 -0,082 0,008 
D_2006 -0,032 0,026 -0,072 -1,213 0,226 -0,084 0,020 
D_2008 -0,001 0,022 -0,003 -0,063 0,950 -0,045 0,042 
D_2009 -0,002 0,024 -0,006 -0,103 0,918 -0,050 0,045 

 
  A Tabela 8 consolida os resultados do modelo de regressão para dados em painel 
intercepto variável longitudinalmente  para Yd. O resultados de Yb e Yr não foram tabulados. 
  Observa-se que o IPCA, a única variável remanescente para Yd  e Yr, se mostrou 
significativo. Na análise de Yd pode-se afirmar com mais de 99% de confiança (1 – 0,001) que 
o coeficiente angular da variável IPCA é não nulo e no caso em tela negativo, corroborando o 
resultado teórico esperado. Na análise do IPCA em Yd quanto intervalo entre o Lower Bound 
e o Upper Bound, observa-se que o mesmo não inclui o zero validando a análise anterior. 
  Os resultados nãor tabulados nas perscpetivas Yb e Yr não foram significativos. 
 
4.4.2.3 Modelo de intercepto variável transversalmente 
  Nesse modelo, exposto na Fórmula 7, permitiu-se que a constante seja diferente para 
cada empresa, considerando-se que cada empresa possui uma estratáegia distinta quanto a 
retenção de caixa; esta mantida constante ao longo dos anos. Assim, foram inseridas variáveis 
binárias de intercepto diferencial. 
 

 (7) 
 
  Neste modelo E representa o número de empresas presentes no painel e Dηi = 1 se η=i 
e Dηi = 0 caso contrário. As Tabelas 9 e 10 mostram os resultados desse modelo. 
  Pode-se observar que nas três perspectivas (Yd; Yb e Yr) o R2 aumentou bastante 
quando comparado aos modelos anteriores. Isso pode ter decorrido do fato de que no modelo 
de o intercepto variável transversal considerou-se individualmente cada empresa. Pode-se 
afirmar que 52,4% da variabilidade em Yd é explicada pela regressão contra as variáreis 
IPCA, SELIC, PIB e diferenciais entre as empresas. 
  O coeficiente df1 da Tabela 9 indica a quantidade de variáveis explicativas. Observa-
se que, nas perspectivas Yd e Yb houve um aumento para 83 variáveis (4 correspondem as 
variáveis IPCA, SELIC, PIB e intercepto e 78 correspondentes às dummies diferenciais de 
cada empresa, tendo sido excluído o regressor dummy relativo à empresa 78). Já em relação à 
Yd foram excluídos 25 regressores dummies. O coeficiente df2 indica o número de 
observações válidas menos o número de coeficientes. 
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Tabela 9 – Resultados do modelo de regressão para dados em painel considerando o intercepto variável 
transversalmente 

Change Statistics 
Modelo 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

Durbin-
Watson 

Yd 0,524 6,158 83 464 0,000 1,763 

Yb 0,416 3,948 83 460 0,000 1,954 

Yr 0,483 3,714 59 235 0,000 2,250 

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do SPPS a partir de dados da pesquisa 
Legenda: Yd = Disponibilidades/Ativo; Yb = Caixa/Ativo (perspectiva branda); e Yr = Caixa/ Ativo (perspectiva 
rigorosa) 
 
  As estatísticas do teste F da Tabela 9 para Yd, Yb e Yr são significativas, pois são 
superiores a 1,32 (95%). O nível de significância da estatística F foi de: 0,0% para Yd; 0,0% 
para Yb; e 0,0% para Yr. Esses resultados foram significativos para todos os modelos de 
intercepto variável transversal. Dessa forma, pode-se descartar a hipótese nula de que: todos 
os coeficientes são zero. A Tabela 10 abaixo mostra as estimativas para os coeficientes e 
respectivas estatísticas de teste, tendo sido omitidos os regressores dummies das empresas 
entre 3 e 81. 
    

Tabela 10 – Resultados do modelo Yd para dados em painel considerando o intercepto variável transversal 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

95,0% Confidence 
Interval for B 

Modelo 

B Std. Error Beta 
t Sig. Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

(constant) 0,305 0,046  6,675 0,000 0,216 0,395 

PIB 0,001 0,002 0,012 0,357 0,721 -0,004 0,005 

SELIC -0,003 0,002 -0,072 -1,641 0,102 -0,006 0,001 

IPCA -0,006 0,002 -0,105 -2,416 0,016 -0,011 -0,001 

D_2 -0,163 0,064 -0,103 -2,528 0,012 -0,289 -0,036 

D_82 -0,211 0,056 -0,169 -3,756 0,000 -0,322 -0,101 

 
  A Tabela 10 consolida os resultados do modelo de regressão para dados em painel 
intercepto variável transversalmente para Yd. O resultados de Yb e Yr não foram tabulados. 
  Observa-se que o IPCA se mostrou significativo. Na análise de Yd pode-se afirmar 
com mais de 98% de confiança (1 – 0,016) que o coeficiente angular da variável IPCA é não 
nulo e no caso em tela negativo (-0,006), corroborando o resultado teórico esperado. Na 
análise do IPCA em Yd quanto intervalo entre o Lower Bound e o Upper Bound, observa-se 
que o mesmo não inclui o zero validando a análise anterior.  
  Apesar de não estarem tabulados os resultados de Yr , o coeficiente da variável SELIC 
também se mostrou significativamente estatisticamente e com sinal negativo com nível de 
confiança superior a 96% (1 – 0,036). 
 
5. CONCLUSÕES 
  O presente trabalho evidenciou o nível de caixa e das disponibilidades nas empresas 
brasileiras listadas na BOVESPA e possíveis reflexos de variáveis macroeconômicas sobre o 
mesmo. 
  Foi constatado que o nível de caixa das empresas evolui de 3,9% em 2002 para 7,71% 
em 2009; enquanto que o nível das disponibilidades oscilou de 5,84% para 17, 84 no mesmo 
período.  
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  Quando comparadas com a evolução das empresas americanas no período coincidente 
com a pesquisa de Bates, Kahle e Stulz (2009: 1991), o nível daas disponibilidades das 
empresas brasileiras evoluíram de 2002 para 2006, 5,84% para 14,65%, enquanto que as 
empresas americanas evoluíram de 21,4% para 23,2%. Dessa forma, o nível de caixa e das 
disponibilidades das empresas brasileiras assim como das empresas americanas apresentaram 
um tendência incremental. No entanto, estes níveis nas empresas americanas ainda são bem 
maiores aos níveis das empresas brasileiras.  
  Quanto ao reflexo das variáveis macroeconômicas sobre as disponibilidades e sobre o 
nível de caixa ao qual este estudo buscou responder, pode-se constatar numa análise 
estatística descritiva preliminar uma correlação negativa sugestiva entre o aumento do nível 
médio das disponibilidades das empresas selecionadas e a diminuição do IPCA e da taxa 
SELIC. 
  Na aplicação dos diversos modelos econométricos, observou-se que a taxa SELIC foi 
significativa: no modelo de regressão de dados em painel com coeficientes constantes para as 
variáveis explicadas disponibilidades e nível de caixa; e no modelo de regressão de dados em 
painel com intercepto variável transversalmente para a variável explicada nível de caixa. 
  O primeiro resultado da SELIC indica que o comportamento geral das empresas 
quanto à retenção de disponibilidades e caixa é influenciado pela SELIC. O segundo resultado 
indica que a SELIC influencia o comportamento das empresas mesmo considerando que cada 
empresa possua uma estratégia de retenção de caixa distinta.   
  Quanto ao IPCA, o mesmo foi significativo para a variável explicada disponibilidades 
nos modelos de regressão de dados em painel com intercepto variável longitudinalmente e 
com intercepto variável transversalmente. 
  O primeiro resultado do IPCA indica que esta variável é significativa para explicar o 
comportamento das empresas quanto à retenção de caixa, sob o modelo em que a estratégia  
pode variar de ano para ano, mas permanece comum entre as empresas. O segundo resultado 
indica que o IPCA influencia o comportamento das empresas mesmo considerando que cada 
empresa possua uma estratégia de retenção de caixa distinta (e constante ao longo dos anos). 
  Diante de todos os resultados encontrados, surge o seguinte questionamento para 
pesquisas futuras: Quais os fatores na ótica econômica ou na ótica contábil contribuem para 
que o nível de caixa das empresas americanas seja superior ao nível de caixa das empresas 
brasileiras?  
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