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RESUMO 

O Brasil sempre sofreu com elevado endividamento público e com períodos de inflação e 

hiperinflação. Somente em 1994, a economia brasileira foi equilibrada com uma inflação 

adequada. Com a adoção do tripé macroeconômico de “Metas de Inflação”, “Superávit 

Primário” e “Câmbio Flutuante”, o Brasil retoma o crescimento do PIB e controla a inflação. 

Neste momento, a Política Monetária ganha importante e fundamental papel. O objetivo deste 

artigo foi verificar (i) qual a influência da política monetária no Ebitda das empresas listadas 

na Bolsa de Valores de São Paulo e (ii) em quanto tempo, após a elevação ou diminuição da 

Taxa Selic, há impacto no Ebitda das empresas. A metodologia utilizada foi a regressão para 

dados em painel, com análise das 314 empresas pesquisadas. Os resultados obtidos indicam que 

há influência da política monetária no Ebitda de algumas empresas com lapso temporal 

predominante de três meses e de nove meses.  
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ABSTRACT 
 

Brazil has always suffered from high public indebtedness and periods of inflation and 

hyperinflation. Only in 1994, the Brazilian economy was balanced with adequate inflation. 

With the adoption of the macroeconomic tripod of "Inflation Goals", "Primary Surplus" and 

"Floating Exchange", Brazil resumes GDP growth and controls inflation. At this moment, 

Monetary Policy gains important and fundamental role. The objective of this article was to 

verify (i) the influence of monetary policy on the Ebitda of companies listed on the São Paulo 

Stock Exchange and (ii) how long after the increase or decrease in the Selic rate, there is an 

impact on companies' Ebitda . The methodology used was the regression for panel data, with 

analysis of the 314 companies surveyed. The results indicate that there is influence of the 

monetary policy in the Ebitda of some companies with a predominant time span of three months 

and nine months. 
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INTRODUÇÃO 

Em um mercado cada vez mais competitivo, onde a produtividade deve imperar como 

pressuposto de maior eficiência e redução de custos, o Earnings Before Interest, Tax, 

Depreciation and Amortization (Ebitda) ainda sofre forte influência exógena do governo 

brasileiro que, no período analisado neste artigo (2009-2015), herdou uma economia estável e 

crescente e finalizou aquele período (em 2015) com um Produto Interno Bruto (PIB) negativo 

de 3,8%.  

Segundo Klemt e Gewehr (2002), foi nos Estados Unidos que o indicador Ebitda foi 

idealizado e utilizado nos anos 1970 com o objetivo de auferir a performance futura da empresa, 

avaliando tão somente sua eficácia e eficiência operacionais. Quando se observa apenas a 

questão da performance operacional de uma empresa, tem se o verdadeiro valor do seu 

desempenho como produtora de bens e serviços.  

Os autores (ibid.) ensinam e avaliam que, excluindo os juros do dinheiro tomado 

emprestado e somada a depreciação dos ativos, os investidores teriam uma medida de 

performance futura da empresa, avaliando apenas a parte operacional.  

Lopes (2002) salienta que foi com a adoção do Plano Real no Brasil, na década de 1990, 

que o Ebitda passou a ser largamente utilizado pelas empresas multinacionais e nacionais, uma 

vez que a “inflação declinou para níveis aceitáveis e em que a estabilização econômica foi 

implementada com sucesso” (LOPES, 2002, p. 83). 

Por outro lado, quando a autoridade monetária eleva a taxa básica de juros da economia, 

o dinheiro torna-se mais caro e escasso porque seu custo foi elevado pelos juros, diminuindo a 

circulação de numerário e tornando o mercado mais contraído quanto às operações de consumo, 

financiamento e investimentos. Dessa forma, está-se diante de uma política monetária 

contracionista.  

É denominada de taxa de juros no Selic (ou seja, “no” Sistema Especial de Liquidação 

e Custódia), ou simplesmente “Taxa Selic”, o percentual da taxa de juros básica da economia 

divulgada pelo Banco Central do Brasil.   

Moraes e Silva (2015) ensinam que, nos setores primário, secundário e terciário, a 

produção e as vendas de bens e serviços são dependentes de três fatores macroeconômicos, 

quais sejam: taxa de juros, taxa de desemprego e renda média real. Há significativa lógica nessa 

afirmação; entretanto, não está claro ou comprovado, academicamente, que a elevação (fator 

contracionista) ou diminuição (fator expansionista) da Taxa Selic influencie ou impacte 

imediatamente ou de forma defasada os resultados econômicos e contábeis dessas empresas. 



 

 

 

E isso, notada e certamente, pode ser medido analisando-se vários indicadores 

econômico-financeiro-contábeis, tanto endógenos (empresas pesquisadas) quanto exógenos 

(mercado em geral e governo federal). 

Para Batista Jr. (1996), o Plano Real de 1994 foi o bem mais sucedido programa de 

estabilização econômica desde os anos 1960, com resultados superiores às demais nações 

latinas americanas que também tentavam domar o dragão quase insuperável da inflação e da 

hiperinflação.  

A política monetária é um dos elementos mais estudados em Economia; e, atualmente, 

encontra muita consonância com o gerenciamento do Ebitda pelas empresas em geral. Há 

alguns anos, a Economia e a Contabilidade praticamente não se conversavam gerencial e 

academicamente. Em um país com inflação e hiperinflação crônicas, a política monetária, 

fundada no tripé macroeconômico, era inexistente: metas de inflação, câmbio flutuante e 

superávit primário. 

A taxa básica de juros no Brasil, determinada pelo Banco Central, é apurada no Selic.  

Segundo o Banco Central do Brasil, a Taxa Selic, expressa sob a forma anual com duas 

casas decimais, é calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

 

em que: 

I - n: número de operações que compõem a base de cálculo; 

II - Rj: valor financeiro da recompra/revenda da j-ésima operação 

compromissada; e 

III - Ij: valor financeiro da compra/venda da j-ésima operação compromissada. 

§ 1° A base de cálculo acima referida neste artigo corresponde ao universo das 

operações definidas na legislação que trata da Taxa Selic, no art. 1° com 

exclusão: 

I - das operações compromissadas com fator diário (Rj/Ij) igual ou inferior a 

1 (um) ou superior a 2 (dois); e  

II - de 5% (cinco por cento) do valor financeiro das recompras/revendas 

remanescentes − e as correspondentes compras/vendas que lhes deram origem 

− observados os seguintes cortes, em função da distribuição amostral dessas 

operações: 

a) se simétrica: corte de 5% (cinco por cento) do valor das recompras/revendas 

relativamente às operações com os maiores e com os menores fatores diários, 

sendo 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do corte aplicado a cada 

uma das extremidades consideradas; 



 

 

 

b) se assimétrica positiva: corte de 5% (cinco por cento) do valor das 

recompras/revendas aplicado sobre as operações com os maiores fatores 

diários; ou 

c) se assimétrica negativa: corte de 5% (cinco por cento) do valor das 

recompras/revendas aplicado sobre as operações com os menores fatores 

diários. 

§ 2° Para fins do disposto no § 1°, o Primeiro Coeficiente de Assimetria de 

Pearson (SKp1) define a distribuição como: 

I - simétrica se o módulo de SKp1 for menor ou igual 0,3 (três décimos); 

II - assimétrica positiva se SKp1 for maior que +0,3 (três décimos positivos); 

e 

III - assimétrica negativa se SKp1 for menor que -0,3 (três décimos negativos). 

(BACEN, 2013) 
 

Lisboa et al (2006), em artigo acadêmico intitulado “Qual a Importância da Taxa de 

Juros na Economia Brasileira”, ensinam:  

A taxa de juros do mercado de reservas bancárias tem duas características 

básicas que a torna extremamente importante: a) é a taxa de juros que o Banco 

Central controla diretamente; b) é a partir dela que as demais taxas de juros 

são formadas. É por isso que ela é chamada taxa primária ou taxa básica de 

juros. Assim que o Banco Central a determina, as demais taxas são afetadas 

indiretamente (Ibid., p. 1324).   
 

Para Tomazza e Meurer (2009), em artigo acadêmico publicado na Revista da USP 

(Universidade de São Paulo), defendem: 

O impacto da taxa de juros de longo prazo na produção sugere que o canal de 

transmissão da taxa de juros é relevante na economia brasileira, pois há uma 

ligação entre a definição da taxa de juros de curto prazo, a geração de 

expectativas e a definição, pelos agentes econômicos, da taxa de juros futura 

que gera a estrutura a termo, e o impacto desta na produção. A resposta do 

SWAP a um choque exógeno na SELIC, e a resposta da última à primeira, são 

relevantes. O que não se pode afirmar é em que medida é o Banco Central 

sinaliza, gera expectativas e cumpre a sinalização. Uma possibilidade é que o 

Banco Central esteja, em parte, “seguindo o mercado”, ou seja, atuando de 

forma a não ir contra as expectativas formadas. (Ibid., p. 388)    

 

A contabilidade é uma ciência que além de demonstrar vários dados financeiros, 

também traz aspectos econômicos. Iudícibus (2015) defende que, na abordagem 

macroeconômica, a contabilidade se assemelha com a teoria do comportamento. Há também a 

fixação em objetivos econômicos definidos, sendo utilizada para controle durante períodos de 

recessão ou em períodos de expansão exagerada, causando inflação. A função da contabilidade 

não é para “equalizar” os lucros dos períodos, mas sim reportar por meio de normas e princípios 

o lucro “real” das empresas. 

 



 

 

 

Segundo Coelho (2004-2005), em artigo acadêmico publicado, o Ebitda é um indicador 

gerencial que sinaliza quanto é gerado de caixa unicamente pela atividade operacional de uma 

empresa, excluindo-se, desse indicador, os possíveis reflexos financeiros ou oriundos de 

tributos. Portanto, é um medidor da performance qualitativa operacional da empresa.  

As empresas publicam o Ebitda (e sua trajetória histórica e prevista – forecast) em 

valores absolutos, apresentando seu crescimento como algo satisfatório em termos 

operacionais. O resultado operacional de uma empresa é livre de outras variáveis endógenas. 

Na década de 1970, os analistas de Wall Street adotaram o Ebitda como uma medida 

temporária e eficaz para avaliar o lapso temporal adequado para que uma empresa com grande 

investimento em infraestrutura pudesse prosperar sob a perspectiva de longo prazo pela 

performance de sua atividade operacional. 

Lima, Santana e Nossa (2005), em artigo acadêmico publicado e denominado de 

“EBITDA: Uma Análise de Correlação com os Retornos Totais aos Acionistas no Mercado de 

Capitais Brasileiro”, enfatizam textualmente que: 

O EBITDA adquiriu notoriedade nos EUA na década de 70 quando as 

empresas começaram a utilizá-lo como uma medida temporária para analisar 

somente o período que uma empresa, investindo em infraestrutura, levaria 

para prosperar no longo prazo. A partir do instante em que: “excluindo os juros 

do dinheiro tomado emprestado e somado a depreciação dos ativos, os 

investidores teriam uma medida de performance futura da empresa, avaliando 

apenas a parte operacional” (KLEMT; GEWEHR, 2002). No Brasil a 

utilização desse indicador teve início em 1994, época na qual foi implantado 

o Plano Real que reduziu os níveis anuais de inflação “[...] em torno de 5 a 

7%. Esse período foi o primeiro [...] em que a inflação declinou para níveis 

aceitáveis e em que a estabilização econômica foi implementada com sucesso” 

(LOPES, 2002, p. 83).  Todavia, alguns analistas afirmam que a utilização do 

EBITDA é mais recente. Mas, todos são unânimes quando afirmam que ele 

veio junto com os investidores estrangeiros, já que em outros países – Estados 

Unidos, por exemplo – o termo é comum. (Ibid., p. 3)  

 

Iudícibus (2007) ensina que o Ebitda também foi adotado como um indicador 

econômico-financeiro-contábil relevante pelos formadores de opinião no mundo da análise 

empresarial do mercado financeiro global e que esse relevante indicador gerencial é livre de 

regulamentação e sugere que a CVM – Comissão de Valores Imobiliários – regulamente a 

padronização do cálculo. 

Para Silva (2008), o Ebitda é uma mensuração correta de performances operacionais 

das empresas, uma vez que exclui de seu cálculo os números que não fazem parte estritamente 

da qualidade operacional da empresa: juros, tributos, depreciação e amortização. Em outras 

palavras, é o lucro operacional ou a geração de caixa operacional. Para muitas atividades 



 

 

 

empresariais em que as estruturas são muito similares, o Ebitda resulta em uma medida de 

comparabilidade de desempenho concorrencial.  

Tornou-se tão relevante a utilização do Ebitda no Brasil que, em 2004, a Comissão de 

Valores Imobiliários publicou uma nota explicativa sobre o Ofício Circular (01/04), a qual 

relatava e organizava vários posicionamentos e, entre eles, a divulgação do Ebitda nas empresas 

de capital aberto:  

[...] a. divulgação de medições não contábeis (EBITDA) que trata da utilização 

de medições econômicas não baseadas nas normas contábeis como a do lucro 

antes dos juros, imposto de renda, depreciação e amortização (EBITDA – 

earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) nos 

comentários do relatório da administração e em outras peças informativas 

divulgadas pelas companhias abertas. (CVM, 2004, apud LIMA; SANTANA; 

NOSSA, 2005, p. 4) 

 

Entretanto, Lima, Santana e Nossa (2005, p. 5) abordam sobre o Lucro Líquido do 

Exercício versus Ebitda:  

Ao considerar as variáveis para se chegar a um resultado da empresa, verifica-

se que o lucro pode variar devido a diversos fatores, como por exemplo, as 

formas de contabilização da depreciação, dívidas e impostos. No contexto de 

uma economia globalizada os mesmos números evidenciados pelo lucro 

passam a mostrar informações muito diferentes. Por exemplo, no Brasil, a 

depreciação dos ativos pode ser contabilizada em até dez anos, porém nos 

Estados Unidos esse prazo é muito menor. Como afirma Santos (apud 

GRADILONE, 2004). “[...] é difícil avaliar, contabilmente, o valor de uma 

empresa em outro país”. Considerando este aspecto, o EBITDA, ao contrário 

do lucro líquido, tem um diferencial de não ser afetado por esses fatores, o que 

o torna uma ferramenta muito útil quando se decide comparar uma empresa 

com sua concorrente ou globalizar suas operações. 

 

Santos (2014, p. 5) relata que “[...] é difícil avaliar, contabilmente, o valor de uma 

empresa em outro país”. 

Considerando esse aspecto, Lima, Santana e Nossa (2005, p. 5) afirmam que o 

“EBITDA, ao contrário do lucro líquido, tem um diferencial de não ser afetado por esses fatores, 

o que o torna uma ferramenta muito útil quando se decide comparar uma empresa com sua 

concorrente ou globalizar suas operações”.  

 

CONTRIBUIÇÃO ACADÊMICA 

Em virtude de a política monetária no Brasil ser utilizada para perseguir e atingir a taxa 

de inflação anual definida pelo Comitê de Política Monetária – Copom, o qual é formado pelo 

ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central, sua 



 

 

 

aplicabilidade, quanto ao viés “expansionista” ou “contracionista”, pode afetar o Ebitda das 

empresas.    

É notório que muitas empresas e seus respectivos acionistas e executivos (presidente, 

diretor financeiro, diretor de controladoria, diretor contábil e similares) sintam-se vulneráveis 

quando, após um orçamento muito bem elaborado e aprovado pelo Conselho de Administração, 

com um Ebitda projetado e esperado que satisfaça os acionistas da empresa e os investimentos 

necessários tanto para a expansão da empresa como para a expansão do país, há mudanças na 

política monetária, notadamente, contracionista. 

Não se espera provar que a política monetária seja o principal (ou singular) fator 

determinante para afetar o Ebitda de uma empresa.  

Entretanto, diante do notório fato de que ela, seja contracionista ou expansionista, afeta 

a economia de um país, a ideia principal e relevante deste estudo é responder e/ou descobrir 

qual a influência da política monetária no desempenho do Ebitda das empresas listadas na Bolsa 

de Valores de São Paulo e quanto tempo, após a elevação ou diminuição da Taxa Selic (principal 

instrumento utilizado na política monetária brasileira), há impacto no Ebitda dessas empresas. 

Indubitavelmente, o conhecimento da influência da política monetária no desempenho 

do Ebitda das empresas contribui para que acionistas e executivos tomem medidas econômico-

financeiro-contábeis antes de essa política (quando alterada) atingir o Ebitda de suas respectivas 

empresas. 

Diante do exposto, verifica-se que há uma dicotomia entre interesses empresarias e 

governamentais, onde este último utiliza a política monetária contracionista como principal 

instrumento de combate à inflação e aqueles preferem uma expansionista que resulte em maior 

consumo e, consequentemente, maiores vendas de produtos e serviços.  

Em muitas ocasiões, quando a autoridade monetária eleva a taxa de juros Selic, as 

principais federações de indústrias e de empresas de serviços reclamam abertamente que o 

encarecimento do dinheiro pela subida dos juros básicos da economia diminui o consumo, 

acarretando vendas menores de produtos e serviços. 

Tendo em vista que a diminuição das receitas com vendas de produtos e serviços afeta 

o Ebitda das empresas, a presente pesquisa pretende responder qual a influência da Política 

Monetária no desempenho do Ebitda das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo e 

quanto tempo, após a elevação ou diminuição da Taxa Selic (principal instrumento utilizado na 

política monetária brasileira), há impacto no Ebitda das empresas pesquisadas. 



 

 

 

Em um mundo cada vez mais globalizado, a uniformização da leitura e da interpretação 

de dados econômicos, financeiros e contábeis, traduzidos sob a égide da “Contabilidade 

Financeira” ou “Contabilidade Gerencial”, torna-se fator imprescindível e indispensável na 

tomada de decisões pelos gestores e acionistas das empresas. O Ebitda desempenha esse papel 

com relevância, sendo um índice aceito internacionalmente.  

Pelo relevante papel do Ebitda, este estudo visa a contribuir e auxiliar os acionistas e 

executivos de empresas a identificarem (1) qual a influência da política monetária no 

desempenho do Ebitda das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo e (2) quanto 

tempo, após a elevação ou diminuição da Taxa Selic, há impacto no Ebitda dessas empresas. 

Com esses dois pontos testados em pesquisa quantitativa, os acionistas e principais 

executivos das empresas poderão tomar medidas gerenciais saneadoras (aumento de receitas, 

diminuição de despesas e custos, revisão de investimentos, revisão de políticas de preços, 

aumento ou diminuição de provisões contra perdas futuras, postergação ou cancelamento de 

financiamentos de caráter produtivo, revisão de budget e outras ações similares) para mitigar a 

influência da política monetária no desempenho do Ebitda das empresas. 

 

METODOLOGIA 

Os cálculos e resultados desta pesquisa foram obtidos através da utilização do software 

chamado Statistico R.   

Segundo Creswell (2010), a pesquisa quantitativa é utilizada para testar teorias 

buscando respostas para as questões formuladas pelos pesquisadores. 

Ainda de acordo com Creswell (ibid.), o pesquisador busca de forma dedutiva a teoria 

que quer testar e inicia seu estudo com essa proposta. Dessa forma, é proposta uma teoria 

dedutiva pelo pesquisador, que precisa coletar dados, analisá-los, testá-los (estatisticamente) 

para corroborar ou não a sua afirmação inicial, transformando a sua dedução preliminar de uma 

teoria em teoria testada e comprovada pela estatística.  

A população para a pesquisa foi centrada nas 386 empresas listadas na Bolsa de Valores 

de São Paulo entre os anos de 2009 a 2015, de forma trimestral por cada ano daquele período. 

O número de empresas pesquisadas decresceu apenas 18,65% porque os bancos e (entidades 

financeiras similares) foram retirados da pesquisa por terem regras próprias dos acordos da 

Basiléia. 



 

 

 

Dessa forma, 72 empresas do setor terciário (bancos, financeiras, administradoras de 

consórcios e similares) foram excluídas, totalizando uma amostra para esta pesquisa acadêmica 

de 314 empresas, que tiveram seus dados coletados e analisados.  

Todos os dados foram levantados e colhidos através do banco de dados da Economática 

(na biblioteca da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo) que 

“somente utiliza dados primários, de fontes oficiais, em base de dados consolidada. Foi fundada 

em 1986, e está presente nos Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e 

Peru” (ECONOMATICA, s/d). 

Dados da BM&Bovespa também foram utilizados devido à sua publicidade e 

confiabilidades mercadológicas.  

Todos os dados coletados referem-se a valores históricos trimestrais, porque, na análise 

estatística, busca-se descobrir e provar a influência da Taxa Selic por trimestres, além da 

relevância estatisticamente significativa em cada empresa pesquisada. 

Hipóteses Nulas Testadas 

Hipótese 1 ((H0): a variação da Taxa Selic não afeta o Ebitda das empresas no período 

de até três meses seguintes à sua variação;  

Hipótese 2 (H0): a variação da Taxa Selic não afeta o Ebitda das empresas no período 

de até seis meses seguintes à sua variação; 

Hipótese 3 (H0): a variação da Taxa Selic não afeta o Ebitda das empresas no período 

de até nove meses seguintes à sua variação; e  

Hipótese 4 (H0): a variação da Taxa Selic não afeta o Ebitda das empresas no período 

de até doze meses seguintes à sua variação. 

MODELO ESTATÍSTICO  

A Regressão para Dados em Painel  

Fávero (2015, p. 261) ensina textualmente:  

Os modelos de regressão para dados em painel são cada vez mais utilizados 

em diversas áreas do conhecimento, visto que muitos dados de indivíduos 

(pessoas, empresas, municípios, estados ou países, por exemplo) estão 

disponíveis não para um único instante de tempo (uma única cross-section), 

mas em vários períodos de tempo (várias cross-sections, como semanas, 

meses, trimestres, ou anos, por exemplo). Neste sentido, somos naturalmente 

convidados a estimar modelos para o estudo de fenômenos que sofrem 

influência das diferenças entre indivíduos e da própria evolução temporal e, 

devido ao profundo desenvolvimento computacional dos softwares de 

modelagem na última década, podemos verificar uma verdadeira explosão da 

utilização de tais modelos, com pesquisadores que apresenta cada vez mais 

condições de investigar comportamentos e tendências em estruturas mais 

complexas de banco de dados.  



 

 

 

 

Fávero (ibid.) ensina também que a estimação within, ou estimação por efeitos fixos 

(que está sendo utilizada nesta pesquisa acadêmica), é um dos modelos lineares de regressão 

para dados em painel que utiliza a aplicação do método dos mínimos quadrados ordinários que 

oferece parâmetros  βn consistentes pelo fato de α𝑛 ter sido eliminado mesmo que este seja 

correlacionado com uma ou mais variáveis parâmetro de uma determinada variável explicativa.       

 

Modelo Econométrico  

O seguinte modelo econométrico foi desenvolvido: 

 

𝐄𝐁𝐈𝐓𝐃𝐀𝐢,𝐭 =  β0 +  β1𝑠𝑖𝑧𝑒i,t +  β2EnTi,t  +  β3DummyLLCi,t
 +  β4𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐i,t +  β5Selic3 mesest

 +

 β6Selic6 mesest
 +  β7Selic9 mesest

 +  β8Selic12 mesest
 + β

9
PIBt +  β

10
IPCAt+ β

11
EMBIt + β

12
Dolart +   εi,t 

 

Onde:  

𝐄𝐁𝐈𝐓𝐃𝐀𝐢,𝐭: é a variável dependente;  

𝛃𝟏𝒔𝒊𝒛𝒆𝐢,𝐭: está representando o tamanho das empresas estudadas neste artigo, onde se observa 

que, das 314 empresas analisadas e pesquisadas, o tamanho das companhias em termos de 

Ebitda e de ativo total são muito diferentes entre si. 

 𝛃𝟐𝐄𝐧𝐓𝐢,𝐭: é a variável seguinte da fórmula econométrica, desenvolvida para esta pesquisa 

acadêmica, e que aufere e controla um dos elementos do passivo: o endividamento total da 

empresa.  

𝛃𝟑𝐃𝐮𝐦𝐦𝐲𝐋𝐋𝐂𝐢,𝐭
: sendo o Ebitda considerado a geração operacional de caixa de uma empresa, o 

controle dessa variável e a aplicação de logaritmo natural para equalizar as empresas 

pesquisadas procuram neutralizar possíveis ações endógenas da empresa para o aumento do 

Ebitda, escapando assim das influências exógenas da política monetária. 

A sigla “LL” também está presente na fórmula econométrica desenvolvida e escolhida 

e suportada com elemento dummy, também conhecida como variável binária. Ainda segundo 

os precípuos ensinamentos e pesquisas de Baradel (2014) e Machado et al. (2015), utilizou-se 

o lucro líquido (“LL”) para conhecer-se, dentro de um universo com empresas tão díspares de 

tamanho listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, qual foi o lucro líquido dessas empresas, 

procurando equalizá-las ao máximo possível dentro da equação econométrica desenvolvida. 

Ou seja, para evitar a correlação entre o lucro líquido e o Ebitda e proporcionar 

discrepâncias no resultado, foi utilizado o LL como variável binária para mensurar se as 

despesas financeiras e de provisões de tributos distorceram ou inverteram o resultado do Ebitda. 



 

 

 

Exemplificando, se uma empresa é eficiente operacionalmente com um Ebitda positivo, mas 

possui uma despesa financeira elevada, pode ter lucro líquido negativo. 

Fávero (2015) ensina que a distância entre duas determinadas observações apresenta 

características de mudança. Em outras palavras, havendo ou não determinado fator presente ou 

ausente no modelo econométrico desenvolvido, esse fator ou característica deve ser tratado por 

variável binária, ou dummy (que assume valor 1, caso o fator/característica se materialize e 0, 

caso o mesmo fator/característica não se materialize).  

Como já explicado por Lima, Santana e Nossa (2005), a ausência de lucro líquido pode 

afetar negativamente o Ebitda das empresas pesquisadas.  

Dessa forma, para evitar ausências de lucros líquidos ou lucros líquidos negativos, o 

modelo econométrico, desenvolvido neste artigo, adotou a variável dummy para “gerenciar” 

essa etapa, ou seja: para empresas que tiveram lucro líquido, adotou-se o valor 1 para a variável 

dummy e o valor 0 caso o lucro líquido estivesse ausente ou negativo na coleta de dados 

efetuada.  

Variáveis dummy são muito utilizadas em modelos econométricos de regressão com 

periodicidade de dados mutáveis (semanais, mensais, trimestrais e lapsos temporais similares).  

Gujarati (1970 e 2006) ensina que se faz necessário remover o elemento caracterizado 

de sazonal da variável de controle estudada, promovendo um ajustamento sazonal para toda a 

série de dados escolhida. Como lucro líquido negativo pode ser sazonal (ocorrer em 

determinado período e outro não, uma vez que a empresa pode voltar a ter um lucro líquido 

positivo no período subsequente aquele), a variável dummy equalizou as empresas pesquisadas, 

permitindo comparar somente aquelas que tiveram lucro líquido positivo.  

As variáveis seguintes (𝛃𝟒𝑺𝒆𝒍𝒊𝒄𝐢,𝐭 + 𝛃𝟓𝐒𝐞𝐥𝐢𝐜𝟑 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬𝐭
 +  𝛃𝟔𝐒𝐞𝐥𝐢𝐜𝟔 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬𝐭

 +  𝛃𝟕𝐒𝐞𝐥𝐢𝐜𝟗 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬𝐭
 +

 𝛃𝟖𝐒𝐞𝐥𝐢𝐜𝟏𝟐 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬𝐭
) se referem a Taxa Selic do próprio mês em que foi divulgada pelo Banco Central 

e a sua periodicidade adotada neste estudo: três meses, seis meses, nove meses e doze meses. 

Tal lapso temporal trimestral é a condição da pesquisa para se determinar quanto tempo, após 

a elevação ou diminuição da Taxa Selic (principal instrumento utilizado na política monetária 

brasileira), há impacto no Ebitda das empresas pesquisadas. 

β9PIBt: é a outra variável independente incorporada e pesquisada no modelo econométrico 

desenvolvido e adotado para este artigo e refere-se ao PIB. O Prêmio Nobel de Economia de 

1984, Richard Stone (1913-1991) foi o pesquisador acadêmico e o formulador do conceito de 

PIB que é definido como (i) o consumo privado + (ii) investimentos totais feitos na região + 

(iii) gastos do governo + (iv) (exportações – importações). 



 

 

 

β10IPCAt : a variável seguinte utilizada é o IPCA. Segundo o Banco Central do Brasil, o IPCA é 

definido textualmente como Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e foi adotado 

oficialmente pelo governo federal como o instrumento de aferição e medição da inflação 

brasileira por meio de dados de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, 

concessionária de serviços públicos e domicílios. Compreende os bens e serviços das famílias 

com renda entre um e quarenta salários mínimos. 

Sartori (2015, p. 12) ensina textualmente: 
Para os monetaristas, a inflação esperada nada mais é do que um ajuste à 

inflação real, de acordo com a hipótese das expectativas adaptativas. A 

principal ideia da hipótese das expectativas adaptativas é de que os agentes 

econômicos adaptam suas expectativas de inflação, de acordo com taxas de 

inflação passadas e com que eles aprendem com os seus erros. Com isso, o 

ajuste ocorre com as expectativas de inflação dos trabalhadores por uma 

fração do último erro cometido, ou seja, a diferença entre a taxa real de 

inflação e da taxa de inflação esperada. 

 

Por sua vez, havendo um IPCA menor, a política monetária pode ser menos 

contracionista, fomentando um ambiente de negócios mais favorável e propício à produção 

interna e aos investimentos.     

β
11

EMBIt: é a penúltima variável do modelo econométrico formulado foi criada em 1992. 

Segundo o IpeaData: 

O banco JPMorgan criou um benchmark para medir o desempenho diário 

dos títulos da dívida dos países emergentes, um mercado que florescia com 

a reestruturação dos débitos desses países e o lançamento de títulos de longo 

prazo em substituição à dívida antiga. A referência foi batizada de EMBI, 

sigla para Emerging Markets Bond Index (Índice de Títulos da Dívida de 

Mercados Emergentes). O EMBI surgiu para auxiliar os investidores em suas 

decisões e mostra a diferença do retorno médio diário dos preços desses 

papéis em comparação ao retorno de títulos semelhantes do Tesouro dos 

Estados Unidos (referência para o mercado de papéis de baixíssimo risco). 

Quanto maior essa diferença, mais aguda é a percepção de risco dos 

investidores em relação a determinado tipo de papel. A fórmula criada pelo 

JPMorgan limita-se a calcular a diferença - e sua variação de um dia para o 

outro. (IPEADATA, s/d) 

 

β
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Dolart: o dólar norte-americano também foi utilizado no modelo econométrico porque quando 

o real é apreciado e o dólar é depreciado, a variação obtida colabora para uma menor pressão 

inflacionária e, notada e consequentemente, para um IPCA menor.  

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS DA ´PESQUISA 

Levin, Fox e Forde (2014) orientam e ensinam que a utilização de modelos de regressão 

didaticamente explicativos precisa, obrigatória e notadamente, que haja correlação simétrica e 

substancial entre as variáveis de controle/dependentes e as variáveis explicativas.  

Greene (2008) ensina que se deve utilizar painel desbalanceado na regressão para dados 

em painel quando há valores ou indicadores ausentes. No presente estudo, o painel 

desbalanceado foi adotado porque, durante o lapso temporal estudado de sete anos, há empresas 

de capital aberto listadas na Bovespa que saíram do mercado acionário e depois retornaram 

após certo período, enquanto outras saíram ou entraram sem qualquer sazonalidade. 

 

Quadro 1 – Resultado regressão – amostra geral 

> summary(ebitlog) 

Oneway (individual) effect Within Model 

Call: 

plm(formula = lEBT ~ size + pEnT + BLL + Selic + Selic.3 + Selic.6 +  

    Selic.9 + Selic.12 + PIB + IPCA + EMBI + Dolar, data = mdados,  

    na.action = na.exclude, model = "within") 

 

Unbalanced Panel: n=293, T=1-28, N=5971 

 

Residuals : 

Min. 1st Qu. Median 3rd Qu. Max. 

-60.500 -0.2370 0.0374 0.2970 43.100 
 

Coefficients : 

 
Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)  

size 0.9772823 0.0300586 32.5125 < 2.2e-16 *** 

pEnT -0.2881499 0.0917142 -3.1418 0.001688 ** 

BLL 0.7789101 0.0281616 27.6586 < 2.2e-16 *** 

Selic 0.0714372 0.0160670 4.4462 8.907e-06 *** 

Selic.3 -0.0595676 0.0296096 -2.0118 0.044292 * 

Selic.6 -0.0400412 0.0336190 -1.1910 0.233692  
Selic.9 0.0628480 0.0304202 2.0660 0.038874 * 

Selic.12 -0.0157109 0.0154110 -1.0195 0.308029  
PIB 0.0123361 0.0057639 2.1402 0.032378 * 

IPCA -0.0602135 0.0124896 -4.8211 1.465e-06 *** 

EMBI 0.0561308 0.0240726 2.3317 0.019750 * 

Dolar -0.0214998 0.0487284 -0.4412 0.659073   

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Total Sum of Squares:    3350.9 



 

 

 

Residual Sum of Squares: 2441.3 

R-Squared      :  0.27146  

      Adj. R-Squared :  0.25759  

F-statistic: 175.93 on 12 and 5666 DF, p-value: < 2.22e-16 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na análise dos resultados do Quadro 2 a seguir, observa-se que a Taxa Selic impactou 

significativamente o Ebitda da “Amostra Geral” das 314 empresas pesquisadas com o lapso 

temporal decorrido de três e nove meses ao de sua fixação pela autoridade monetária, quer seja 

como fator expansionista ou contracionista.   

 

Quadro 2 – Resumo dos resultados – log Ebitda 
 

Segmento Nº  

Empresas 

Selic 3 Selic 6 Selic 9 Selic 12 

1 Abatedouros 5 Não rejeita Não rejeita REJEITA REJEITA 

4 Água, esgoto e outros         

sistemas 

5 Não rejeita Não rejeita Não rejeita Não rejeita 

9 Atividades auxiliares ao     

transporte rodoviário 

7 Não rejeita Não rejeita Não rejeita Não rejeita 

18 Construção de edifícios     

residenciais 

17 Não rejeita Não rejeita Não rejeita Não rejeita 

29 Empresa de eletricidade, 

gás e água 

6 Não rejeita Não rejeita Não rejeita REJEITA 

33 Extração de petróleo e      

gás 

5 Não rejeita Não rejeita Não rejeita Não rejeita 

36 Geração, transmissão e      

distribuição de energia      

elétrica 

34 Não rejeita Não rejeita REJEITA Não rejeita 

42 Indústria de autopeças 9 Não rejeita Não rejeita Não rejeita Não rejeita 

44 Indústria de calçados 5 Não rejeita Não rejeita REJEITA REJEITA 

78 Indústria de roupas de         

tecido 

8 Não rejeita Não rejeita REJEITA REJEITA 

84 Locadora de imóveis 9 Não rejeita Não rejeita Não rejeita Não rejeita 

96 Outras indústrias de           

produtos de metal 

5 Não rejeita Não rejeita Não rejeita Não rejeita 

98 Outras indústrias 5 Não rejeita Não rejeita Não rejeita Não rejeita 

110 Tecelagens 7 REJEITA  Não rejeita Não rejeita Não rejeita 

111 Telecomunicações 5 Não rejeita Não rejeita Não rejeita Não rejeita 

112 Transformação de aço em 

produtos de aço 

6 REJEITA Não rejeita Não rejeita Não rejeita 

Demais Setores 176 Não rejeita REJEITA REJEITA REJEITA 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

 

 

Foi possível constatar, pela estatística desenvolvida, pesquisada e apresentada no 

Quadro 1, que a política monetária traduzida no manejo operacional e econômico da Taxa Selic 

pelo Banco Central, tem impacto e influência no Ebitda das 314 empresas pesquisadas e listadas 

na Bolsa de Valores de SP, notadamente, com lapso temporal de três meses e de nove meses 

quando de sua fixação pela autoridade bancária central do país. 

Quando agrupadas essas 314 empresas pesquisadas por segmentos de atuação, nos 

mesmo moldes e parâmetros adotados pela Bolsa de Valores de SP, é possível notar que, pela 

estatística utilizada e pelo modelo econométrico desenvolvido, há uma certa variação no lapso 

temporal entre a fixação da Taxa Selic pelo Banco Central e a sua respectiva influência no 

Ebitda das empresas. 

Dos 17 segmentos que agrupam as 314 empresas pesquisadas, é importante salientar 

que o segmento de empresas denominada de “Abatedouros” sofreu influência (da política 

monetária contracionista ou expansionista) com lapso temporal de nove meses e de doze meses. 

Alimentos em geral provenientes de empresas do segmento “Abatedouros” não são 

considerados como essenciais, possuindo uma vasta gama de produtos não homogêneos como 

substitutos não perfeitos entre si (por exemplo: carnes bovinas, suínas e aviárias X arroz e 

feijão). Dessa forma, esse segmento se enquadra no comportamento geral: são nove meses de 

lapso temporal da fixação da Taxa Selic para haver influência no Ebitda das empresas. 

Para o segundo segmento de empresas denominado de “Água, esgoto e outros sistemas”, 

não foi identificado entre os quarters pesquisados (três, seis, nove e doze meses) qualquer 

influência da política monetária no Ebitda dessas específicas empresas de saneamento público. 

Uma explicação plausível e aceitável é que a água e o saneamento são preços controlados pelo 

governo federal e/ou estadual, com políticas próprias de preço e sujeitas a um planejamento 

estatal de metas e/ou universalização desses serviços para toda a população. 

No terceiro segmento chamado de “Atividades auxiliares ao transporte rodoviário”, 

também se observa que a Taxa Selic não impactou nos lapsos temporais trimestrais pesquisados. 

Idêntica explicação dar-se-á nesse grupo de empresas: transporte rodoviário é um segmento 

fortemente regulamentado pelos governos federal, estadual e municipal, com políticas próprias 

de preços de tarifas.      

No seguimento de empresas denominados de “Construção de edifícios residenciais”, 

também se observa um p-value não significante estatisticamente. Não há, portanto, pelo modelo 

econométrico desenvolvido e pesquisado, influência da política monetária. Poder-se-ia 

argumentar, salvo e resguardados futuras pesquisas acadêmicas, que a construção de edifícios 



 

 

 

não pode ser interrompida no prazo de um ano (este estudo compara os quatro trimestres de 

cada ano) sob pena de a obra, que está sendo edificada, sofra graves avarias ou se torne ainda 

mais custosa pela interrupção temporária e consequente retomada após. Construções de 

edifícios comumente interrompidas ocorrem, geralmente, por falência da 

construtora/incorporadora. 

Já nas empresas do segmento “Eletricidade, gás e água”, notou-se que a Taxa Selic 

impactou no Ebitda com lapso temporal de doze meses após a sua fixação pelo Banco Central. 

Isso ocorre, salvo o resguardo de futuros estudos similares, porque os preços são administrados 

pelo governo federal e os reajustes, em alguns casos de políticas públicas, são fixados 

anualmente ou em períodos similares, conforme determinações de agências reguladoras 

também pertencentes ao poder executivo 

Analisando os resultados obtidos pelo modelo econométrico desenvolvido neste artigo, 

observa-se que o grupamento de empresa sob a égide nominal de “Extração de petróleo e gás” 

não sofreu qualquer impacto da política monetária, quer com viés contracionista ou 

expansionista. Uma explicação aceitável seria que o mercado de petróleo e gás é fortemente 

influenciado por fatores macroeconômicos exógenos, sendo uma commodity com preços 

fixados por barril em bolsas de valores internacionais.  

Outro fator que corrobora a ausência de influência da política monetária no desempenho 

do Ebitda das empresas de extração de petróleo e gás é a inferência de que a maior empresa 

brasileira nesse segmento é a Petrobrás que detém o monopólio estatal e, muitas vezes, é 

utilizada como coadjuvante no controle da inflação (quando o governo Dilma Rousseff manteve 

os preços congelados da gasolina em 2014) para ajudar no combate à inflação que já dava sinais 

de ultrapassar (e ultrapassou) o teto da meta de 6,5% a.a., colaborando, discricionária e 

indiretamente, com a política monetária contracionista adotada naquela ocasião.  

Em observação ao grupo estatístico nominado de “Geração, transmissão e distribuição 

de energia elétrica”, constata-se que a Taxa Selic impactou no Ebitda com lapso temporal de 

nove meses após a sua fixação pelo Banco Central. O governo Dilma adotou uma política 

tarifária que reduziu em 20% o preço da energia elétrica no país. Tal iniciativa populista 

desorganizou todo o fluxo de caixa dessas empresas, levando-as a um endividamento recorde 

no setor. 

A “Indústria de autopeças” não sofreu qualquer tipo de impacto no Ebitda. O governo 

federal adotou, no período pesquisado, políticas próprias para as empresas automobilísticas, 

com o objetivo de evitar demissões em massa quando a política monetária era contracionista. 



 

 

 

Entretanto, no período pesquisado de 2009 a 2015, houve também uma política monetária 

expansionista, o que, indubitavelmente, colaborou com a melhora do Ebitda desse segmento 

fornecedor de peças para a indústria montadora de veículos. 

Os segmentos da “Indústria de calçados” e da “Indústria de roupas de tecido” tiveram o 

Ebitda impactado com o lapso temporal de nove meses e de doze meses. Significa dizer que o 

consumo das famílias foi afetado pela política monetária contracionista ou expansionista, 

estando em pleno acordo com as expectativas da autoridade monetária de contenção ou 

expansão do consumo.   

No polo de indústrias “Locadora de imóveis”, a política monetária não afetou o Ebitda 

das empresas pesquisadas. É provável que, no período analisado (2009-2015), houvesse certa 

neutralidade porque o mercado de imóveis foi da euforia (2009 a 2012) a total paralisia (2013 

a 2015). Nesses dois períodos, a Taxa Selic chegou ao mínimo histórico de 7,25% a.a. e, ao 

extremo de 14,25% a.a.  

Para o grupo de empresas “Outras indústrias de produtos de metal”, o modelo estatístico 

não indicou variação do Ebitda diante da política monetária. Entretanto, essas empresas tiveram 

um ótimo resultado no auge dos anos de consumo (2009 a 2012) quando o governo federal 

adotou políticas anticíclicas para combater a crise mundial de liquidez iniciada nos EUA com 

a quebra do banco centenário americano Leman Brothers.   

No grupo destinado a “Outras indústrias”, não houve aumento ou diminuição do Ebitda 

pela política monetária adotada. Entretanto, o modelo macroeconômico apontou uma variação 

significativa no dólar como elemento de influência para essas empresas, com p-value estatístico 

de 0,05%. 

O ramo das empresas de “Tecelagens” sofreu impacto no respectivo Ebitda das 

empresas com lapso temporal de três meses. Pelo modelo econométrico desenvolvido 

especialmente para este artigo, observou-se que essas empresas já estavam muito endividas 

principalmente pela concorrência que tinham naquele período pesquisado (2009-2015) do 

mercado chinês, que inundou a América Latina com produtos têxteis muito mais baratos. 

Sendo o grupamento de empresas “Telecomunicações” subordinado ao controle de 

preços governamental, com política própria de aumento de tarifas determinado por agência 

reguladora, é perfeitamente entendível e aceitável que a política monetária contracionista ou 

expansionista não tenha influenciado o Ebitda desse oligopólio nacional. 

Empresas abrigadas no segmento “Transformação de aço em produtos de aço” sofreram 

influência da política monetária já com lapso temporal de três meses. É possível afirmar que 



 

 

 

um dos motivos foi a antecipação aos efeitos da Taxa Selic no mercado interno antes dos nove 

meses (conforme aponta a pergunta central desta pesquisa) e, também, pelo fato de o aço ser 

uma commodity com o preço cotado em bolsas de valores internacionais, além do excedente de 

oferta mundial verificado nos anos pesquisados neste estudo.    

Para o último grupamento de empresas pesquisadas, denominado “Demais setores”, 

houve a influência da política monetária (tanto contracionista quanto expansionista) com lapsos 

temporais de seis meses (com o p-value=0,05 que indica e possui uma evidência moderada) e 

de nove e doze meses (com o p-value = 0,01 que, por sua vez, indica e possui uma evidência 

muito forte). 

 

CONCLUSÃO 

Através do modelo empírico econométrico desenvolvido especialmente para este artigo, 

concluiu-se que a política monetária contracionista ou expansionista, influencia e afeta o Ebitda 

de algumas das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo.  

As variáveis utilizadas no modelo empírico econométrico registraram adequada 

correlação entre si, conforme os testes estatísticos aplicados e explanados neste artigo. 

Da população inicial de empresas, totalizando 386 companhias listadas na Bolsa de 

Valores de São Paulo entre 2009 e 2015, a amostra (final) de 314 empresas (81,35%) divididas 

em 17 segmentos diferenciados por categoria empresarial de atuação, relevantes 47% daqueles 

segmentos empresariais foram influenciados ou afetados de alguma forma pela política 

monetária do governo federal, traduzida principalmente, no manejo da taxa básica de juros da 

economia (Taxa “no” Selic), tanto com viés contracionista quanto expansionista.   

Os demais 9 segmentos do total exaurível dos 17 segmentos empresarias, representando 

53% da amostra, não tiveram seus respectivos indicadores Ebitda influenciados ou afetados 

pela política monetária.  

Os resultados estatísticos comprovaram que as empresas, de modo geral, têm seu Ebitda 

influenciado ou afetado pela política monetária do governo federal após três meses e nove 

meses da elevação da Taxa Selic pela autoridade monetária.   

Esta pesquisa acadêmica foi limitada quanto à exploração de fatores adicionais que 

poderiam influenciar ou afetar o Ebitda das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo 

pela política monetária do governo federal. Portanto, é prudente e sugestível, empírica e 

academicamente, que novas pesquisas sejam desenvolvidas, procurando aprimorar o presente 

estudo acadêmico. Adequada sugestão seria ampliar o atual estudo para os demais países 



 

 

 

emergentes e mesmo às nações latino-americanas, sempre castigadas com inflação alta e 

consequentes políticas macroeconômicas para controlá-la ou minimizá-la.  

Precípuo ponto a ser explorado e pesquisado oportuna e futuramente.  
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