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PROJETO DE PESQUISA 

 

 

ESTRATÉGIAS FINANCEIRAS DAS EMPRESAS PRIVADAS E AMBIENTE DE NEGÓCIOS: OS 

EFEITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA NA LIVRE INICIATIVA 

Área de Concentração: CONTROLADORIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS 

Linha de Pesquisa: FINANÇAS, REGULAÇÃO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA 

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO 

Data de Início: 01/01/2018 

 
Descrição: Nos últimos anos tem-se observado diversas mudanças no cenário econômico mundial. 
Enquanto diversos países como Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça e Austrália subiram no 
ranking de países com maior liberdade econômica de acordo com o índice de liberdade econômica de 
2017 produzido pelo Heritage Foundation, outros países como Brasil, caíram por causa da maior 
intervenção governamental. Diversos estudos foram realizados sobre esse tema (Baumol, 1990; 
Bjørnskov, e Foss. 2008; Cebula, Hall, Mixon Jr. e Payne, 2015; McMullen, Bagby, Palich. 2008) 
relacionando o empreendedorismo com a liberdade econômica. Estes estudos, no entanto, indicam que 
a livre iniciativa pode ser influenciada pelo nível de liberdade econômica de cada país. No entanto, não 
se encontrou estudos que relacionem as estratégias financeiras da empresa (a saber: endividamento, 
performance, liquidez e capital de giro) com o nível de liberdade econômica dos países. Diante do 
contexto apresentado, a pergunta de pesquisa deste projeto é: Quais as estratégias financeiras das 
empresas em países com índices de liberdade econômica diferentes? O objetivo geral da pesquisa é 
identificar se o nível de liberdade econômica do país pode influenciar as decisões e estratégias 
financeiras de empresas de diferentes setores. Os dados serão coletados dos bancos de dados 
Compustat e Frasier Institute. Será elaborado um painel de dados de 10 anos de observações para o 
tratamento por meio do software Stata, com painel de dados de efeito randômico ou fixo de forma a 
testar o efeito causal das variáveis, de acordo com o que for indicado através do teste de Hausmann. 
Como contribuição, este projeto tem como principal objetivo abrir a discussão sobre o nível de regulação 
governamental, identificando economias mais ou menos liberais e apontando os benefícios para a 
sobrevivência das empresas a partir de um ambiente mais ou menos regulado. No futuro, a discussão 
sobre a liberdade econômica do país e a influência nas empresas tem como benefício toda a sociedade 
e o ambiente empresarial. A discussão no meio acadêmico ainda é pouco identificada. Desta forma, é 
importante que sejam realizadas pesquisas acadêmicas na área de forma a desenvolver esta discussão 
financeira e econômica. 
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