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RESUMO 

O objetivo da presente pesquisa é o desenvolvimento de um modelo explicativo para o 

comportamento assimétrico dos custos das empresas brasileiras. Trata-se de um modelo teórico 

embasado nas conclusões dos estudos sobre o tema identificados na literatura. Esta etapa de 

mapeamento possibilita a identificação dos principais fatores explicativos para o 

comportamento assimétrico dos custos e, com isso, auxilia no desenho do mapa teórico dos 

Sticky Costs, na evolução conceitual da fórmula de cálculo, bem como, no desenho da relação 

entre fatores e variáveis de controle. De posse dessas informações parte-se para a construção 

do modelo com a definição de hipóteses e suas formas de operacionalização. Como resultado 

deste estudo tem-se um modelo explicativo para o comportamento dos custos que considera 11 

fatores explicativos distribuídos em 12 hipóteses. Para o teste dessas hipóteses apresentam-se 

três equações distintas em que uma considera a assimetria geral, outra a assimetria em períodos 

de tempos agrupados e, por fim, uma equação que analisa todas as hipóteses em conjunto, uma 

vez que, essa análise elimina as intersecções dos fatores e o resultado permite que os gestores 

consigam prever a assimetria em função das características de cada empresa. 

 

Palavras-chave: Modelo; Comportamento Assimétrico; Sticky Costs. 

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

 

1 INTRODUÇÃO 

A teoria do comportamento dos custos, desde as primeiras publicações em periódicos 

na área contábil, com Benston (1966), possuía como um dos pressupostos básicos o 

entendimento de que a relação entre os custos e o volume de atividades era simétrica 

(ANDERSON; BANKER; JANAKIRAMAN, 2003; MEDEIROS; COSTA; SILVA, 2005; 

RICHARTZ; BORGERT, 2014). Nesta teoria, comumente denominada de modelo tradicional 

de comportamento dos custos, descrevem-se os custos como fixos ou variáveis exclusivamente 

em resposta às alterações no volume de atividade. Desta forma, os custos fixos, como o próprio 

nome induz, não se alteram de acordo com o volume de atividades e os custos variáveis mudam 

proporcionalmente às mudanças nas atividades, sem considerar o sentido da mudança, ou seja, 

sem considerar o aumento ou diminuição do volume (NOREEN, 1991). Para Calleja, Steliaros 

e Thomas (2006) este entendimento do comportamento dos custos é uma simplificação da 
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realidade e distancia das empresas os modelos do comportamento dos custos. 

Contudo, alguns estudos mudaram esta forma de entendimento da abordagem 

tradicional, em especial os de Noreen e Soderstrom (1997) e Anderson, Banker e Janakiraman 

(2003), os quais sugerem que a variação dos custos não depende apenas das variações do 

volume (medido pela receita) mas, também, da direção desta mudança (aumento ou 

diminuição). Assim, Noreen e Soderstrom (1997), apesar de possuírem uma suposição diferente 

da abordagem tradicional, não conseguiram apresentar evidências suficientes para validá-la 

cientificamente. Mas, Anderson, Banker e Janakiraman (2003), em um estudo com 7.629 

empresas ao longo de 20 anos, conseguiram comprovar que os custos não variam na mesma 

intensidade das receitas, e que quando as receitas aumentam os custos aumentam numa 

dimensão superior do que quando as receitas diminuem. Com isso, os referidos autores deram 

início as discussões da teoria denominada de Sticky Costs. 

Na literatura sobre a teoria dos Sticky Costs (custos assimétricos), além dos trabalhos 

citados, podem-se destacar, posteriormente, os estudos de Subramaniam e Weidenmier (2003), 

Medeiros, Costa e Silva (2005), Silva et al. (2007), Kim e Prather-Kinsey (2010), Porporato e 

Werbin (2012), Weiss (2010), Balakrishnan, Labro e Soderstrom (2011), Richartz (2013), 

Richartz e Borgert (2014) e Marques et al. (2014), que focam, basicamente, na identificação da 

sua existência, mas com pouca ênfase nos fatores explicativos. 

Porém, alguns estudos vão além da análise descritiva e apontam evidências de possíveis 

variáveis explicativas para o comportamento assimétrico dos custos. As menções mais 

recorrentes na literatura apontam para: i) estrutura de custos dos setores (BALAKRISHNAN; 

PETERSON; SODERSTROM, 2004; CALLEJA; STELIAROS; THOMAS, 2006; HE; 

TERUYA; SHIMIZU, 2010; BALAKRISHNAN; LABRO; SODERSTROM, 2011; YÜKÇÜ; 

ÖZKAYA, 2011; PORPORATO; WERBIN, 2012); ii) fluxo de caixa disponível (ABU-

SERDANEH, 2014); iii) tamanho da empresa (BOSCH; BLANDÓN, 2011); iv) intensidade de 

ativos e passivos (ANDERSON; BANKER; JANAKIRAMAN, 2003; CALLEJA; 

STELIAROS; THOMAS, 2006; HE; TERUYA; SHIMIZU, 2010; BALAKRISHNAN; 

LABRO; SODERSTROM, 2011; MALIK, 2012; NASSIRZADEH ET AL., 2013; JALILIAN; 

ELYSSAI, 2014; ABU-SERDANEH, 2014); v) decisões deliberadas dos gestores (HE; 

TERUYA; SHIMIZU, 2010; YASUKATA; KAJIWARA, 2011; YÜKÇÜ; ÖZKAYA, 2011; 

MALIK, 2012; NASSIRZADEH ET AL., 2013; BANKER ET AL., 2014; JALILIAN; 

ELYSSAI, 2014; BLUE ET AL., 2014; JALILIAN; ELYSSAI, 2014; BANKER; BYZALOV, 

2014); vi) ambiente macroeconômico (BALAKRISHNAN; LABRO; SODERSTROM, 2011; 

YÜKÇÜ; ÖZKAYA, 2011; PORPORATO; WERBIN, 2012; vii) magnitude das variações 

(SUBRAMANIAM; WEIDENMIER, 2003; MALIK, 2012; NASSIRZADEH ET AL., 2013); 

viii) legislação de proteção ao emprego (BANKER; BYZALOV; CHEN, 2012; GUENTHER; 

RIEHL; ROBLER, 2013); ix) Regulamentação do mercado (YÜKÇÜ; ÖZKAYA, 2011; 

HOLZHACKER; KRISHNAN; MAHLENDORF, 2014); x) atraso nos ajustes de custos 

(ANDERSON; BANKER; JANAKIRAMAN, 2003; CALLEJA; STELIAROS; THOMAS, 

2006; BALAKRISHNAN; LABRO; SODERSTROM, 2011; BANKER ET AL., 2014; 

BANKER; BYZALOV, 2014); e, xi) problemas de agência (CALLEJA; STELIAROS; 

THOMAS, 2006; YÜKÇÜ; ÖZKAYA, 2011; CHEN; LU; SOUGIANNIS, 2012; MALIK, 

2012; GUENTHER; RIEHL; ROBLER, 2013; LIANG, 2013; XI ET AL., 2013). 

Destaca-se que estes possíveis fatores explicativos apresentados na literatura se referem 

à junção das evidências de diversas pesquisas, cada qual aplicada em contexto e tempo diversos. 

Ademais, as variáveis apresentadas em muitos casos foram citadas como possíveis explicações 

de forma isolada, porém, ainda não analisadas em conjunto. Esta carência de consolidação se 

concretiza quando observados os países com economias emergentes, como o caso do Brasil, 

que atraem a atenção de empresas e investidores, porém, não existem estudos dos fatores 

explicativos para o comportamento dos custos, para auxílio nos processos de gestão. Em suma, 
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percebe-se que o tema trata de uma teoria em construção que carece de desenvolvimento, em 

especial, com estudos que abordem os fatores explicativos em ambientes de países em 

desenvolvimento (MALIK, 2012). 

Apesar da quantidade limitada de pesquisas que identificam os fatores explicativos, os 

estudos descritivos realizados já demonstram a existência dos Sticky Costs nas empresas 

brasileiras, como é caso de Medeiros, Costa e Silva (2005), Richartz e Borgert (2014) e Marques 

et al. (2014). Ou seja, existe uma situação que ainda carece de explicação e é considerada 

importante para a gestão dos negócios, de acordo com Marques et al. (2014) e Guenther, Riehl 

e Robler (2013).  

Com base no exposto e embasado nos pressupostos teóricos apresentados, parte-se da 

premissa de que as variáveis anteriormente mencionadas, como possíveis fatores explicativos, 

podem afetar o nível de assimetria dos custos das empresas brasileiras. E, neste sentido, pode-

se desenvolver um modelo para a explicação dos Sticky Costs numa realidade pouco explorada, 

neste quesito. Portanto, busca-se resposta para a seguinte pergunta de pesquisa: como 

desenvolver um modelo explicativo para o comportamento assimétrico dos custos das empresas 

brasileiras? 

 

2 FATORES EXPLICATIVOS DOS STICKY COSTS 

Esta seção serve de base para a identificação dos fatores que podem afetar o 

comportamento dos custos das empresas brasileiras, bem como as variáveis utilizadas para a 

sua mensuração. Assim, merecem destaque Anderson, Banker e Janakiraman (2003) que, além 

de serem os pioneiros no estudo dos Sticky Costs e de constatarem a existência de assimetria 

nas empresas estudadas, sugerem também que com a agregação de períodos a assimetria dos 

custos frente às variações de volume tende a diminuir, ou seja, a variação de t para t-1 apresenta 

assimetria maior que de t para t-2, por exemplo. Além disso, os autores apontam que a 

intensidade do uso de ativos e mão de obra podem influenciar positivamente os Sticky Costs, 

bem como características macroeconômicas como o crescimento do PIB. 

Subramaniam e Weidenmier (2003) realizaram um estudo empírico com mais de 9.000 

empresas com dados de 22 anos (1979 a 2000). Os autores excluíram dos cálculos as 

observações em que a variação do Custo dos Produtos Vendidos (CPV) ou das Despesas com 

Vendas, Gerais e Administrativas (VGA) foi superior à variação da Receita Líquida de Vendas 

(RLV), bem como as variações da RLV superiores a 30%, uma vez que tais variações podem 

ser fruto de fusões, cisões ou incorporações, e não o reflexo do aumento ou diminuição da 

atividade operacional das empresas. Como resultado os autores chegaram à conclusão de que o 

comportamento dos custos demonstra que as Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas, 

bem como os Custos dos Produtos Vendidos são assimétricos. Especificamente, os autores 

constataram que os custos apresentam tal assimetria quando ocorrem variações de receita em 

mais de 10% de um período para o outro. Isto porque, pequenas variações nas atividades podem 

ser gerenciadas com os recursos existentes, mas grandes variações forçam os gestores a alterar 

a estrutura das empresas.  

Neste contexto, deve-se considerar a posição de Balakrishnan, Peterson e Soderstrom 

(2004) os quais afirmam que a capacidade ociosa pode influenciar o comportamento dos custos. 

Os autores analisaram a teoria dos Sticky Costs no setor de saúde, no qual, estudaram 1.498 

observações de 49 clínicas. Especificamente, testaram se a magnitude das variações da receita 

e a capacidade de utilização dos recursos podem impactar na assimetria dos custos. O estudo 

aponta evidências para a comprovação da teoria no setor em análise. No entanto, os autores 

sugerem cuidado ao generalizar as conclusões de Anderson, Banker e Janakiraman (2003), uma 

vez que, para as clínicas analisadas, a capacidade utilizada interfere diretamente no grau de 

assimetria. Para os autores, empresas que não trabalham em plena capacidade possuem 

assimetria menor do que as empresas que trabalham à máxima capacidade produtiva. Ou seja, 
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com um nível de atividade menor, os gestores conseguem administrar com recursos internos as 

oscilações da demanda. Além disso, o estudo concluiu que as diferenças entre indústrias, em 

função de suas estruturas produtivas diversas, pode ser um bom determinante para o 

comportamento Sticky do CPV e das VGA.  

Calleja, Steliaros e Thomas (2006), para a análise dos Sticky Costs, utilizaram uma 

amostra de empresas dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, que 

disponibilizaram pelo menos 5 anos de informações consecutivas durante o período de 1988 a 

2004. Diferente do estudo de Anderson, Banker e Janakiraman (2003), esses autores incluíram 

o Custo dos Produtos Vendidos no cálculo dos Sticky Costs. Os resultados demonstram que os 

custos das empresas francesas e alemãs são mais assimétricos do que as demais. Os autores 

atribuem esta diferença aos sistemas de governança corporativa e supervisão gerencial 

presentes na cultura organizacional de cada país. Além disso, os custos tendem a ser menos 

assimétricos quando analisados períodos de tempos maiores (3 anos, por exemplo) ou quando 

as receitas apresentam variações superiores a 10%. Isto porque, variações desse nível exigem 

mudanças na estrutura de custos das empresas. Por fim, os autores concluem que as 

características de cada tipo de empresa podem afetar os Sticky Costs como, por exemplo, a 

intensidade do uso de ativos e passivos e de mão de obra. 

Conforme já destacado por West (2003), um aspecto que pode influenciar na assimetria 

do comportamento dos custos, de acordo com evidências em estudos já realizados, é a 

imobilização das empresas, ou seja, o grau de participação dos custos fixos na composição do 

custo total. Neste contexto, Porporato e Werbin (2012), com o intuito de testar a aplicabilidade 

do conceito de Sticky Costs ao setor financeiro, realizaram um estudo com bancos no Brasil, 

Argentina e Canadá para os anos de 2004 a 2009. Os testes confirmam a teoria proposta por 

Anderson, Banker e Janakiraman (2003) e demonstram que, para cada 1% de aumento da RLV 

os custos aumentam 0,60% para a Argentina; 0,82% para o Brasil; e 0,94% para o Canadá. Já, 

para a redução de 1% na RLV os custos reduzem 0,38% para a Argentina; 0,48% para o Brasil; 

e 0,55% para o Canadá. Os resultados sugerem, ainda, que os bancos com maiores proporções 

de custos fixos, como no Brasil, apresentam menor redução de custos quando a receita diminui. 

Bancos com níveis mais elevados de custos variáveis, como no Canadá, têm diminuição maior 

diante das diminuições de demanda. Por fim, bancos que operam em ambientes econômicos 

incertos, como na Argentina, apresentam menor variação nos custos frente às variações na 

receita. Em resumo, para as autoras, tanto a estrutura de custos como o ambiente 

macroeconômico podem influenciar os Sticky Costs. 

He, Teruya e Shimizu (2010) testaram se a teoria dos Sticky Costs, desenvolvida com 

estudos em empresas dos EUA também se aplicam as empresas japonesas. Além disso, os 

autores testaram algumas hipóteses que podem auxiliar na explicação do comportamento dos 

custos, dentre as quais citam-se: i) a intensidade de ativos e a expectativa de vendas em relação 

ao período seguinte influencia positivamente a assimetria e, ii) os custos das empresas japonesas 

são menos assimétricos após a crise de 1990. Com a utilização de 35.510 observações ao longo 

dos anos de 1975 a 2000, e com o modelo de regressão desenvolvido por Anderson, Banker e 

Janakiraman (2003), os autores concluíram que as empresas japonesas também apresentam 

assimetria, assim como as americanas, porém, os custos são menos prováveis de serem 

ajustados, pois, os gestores pensam mais em longo prazo. Ainda, concluíram que em função da 

crise de 1990 as empresas ajustaram os seus custos e depois a assimetria reduziu.  

Geralmente, em função dos investimentos terem reflexo no longo prazo, Balakrishnan, 

Labro e Soderstrom (2011) analisaram mais de 100.000 observações de empresas coletadas no 

Compustat USA para a identificação dos Sticky Costs. Com a exclusão das variações da receita 

superiores a 100% de um ano para o outro, os autores concluem que os Sticky Costs são 

influenciados pelas decisões dos gestores em investimentos de longo prazo. Portanto, as 

variações de curto prazo nos custos tendem a ser assimétricas em relação às receitas em função 
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de que o planejamento de vendas não é realizado para o curto prazo. Já, no longo prazo a 

assimetria diminui. Assim, para minimizar este impacto, pode-se utilizar a análise com períodos 

agrupados (t/t-3, por exemplo). Como sugestões, os autores discutem a necessidade de análise 

da influência do tipo da empresa (indústria ou serviço, por exemplo), e a inclusão de variáveis 

independentes para medir a influência da intensidade do uso de ativos e crescimento do PIB na 

assimetria dos custos. 

Yasukata e Kajiwara (2011) testaram a hipótese de que a assimetria dos custos é um 

fenômeno que resulta das decisões deliberadas dos gestores. Quando os gerentes são 

confrontados com um declínio nas vendas, há quem considere que este declínio possa ser 

temporário e esperam que as vendas se recuperem no futuro próximo. Assim, existem gestores 

que, deliberadamente, mantém os recursos produtivos durante períodos de queda nas vendas. 

Tal comportamento se justifica quando, no longo prazo, com o aumento das receitas, os recursos 

retidos resultem em redução de custos e, consequentemente, lucros mais elevados do que se os 

recursos tivessem sido eliminados no período de queda de vendas. No referido artigo, com a 

utilização de previsões de vendas emitidas pelos gestores como uma proxy para a perspectiva 

de vendas futuras examinou-se a hipótese de que os Sticky Costs são resultado da decisão 

deliberada de gestores. Por meio de regressões com dados em painel, os autores concluíram que 

a perspectiva de vendas futuras está fortemente relacionada ao nível atual de assimetria. 

Relativamente a esse fator, apresenta-se o estudo de Banker et al. (2014), os quais 

analisaram as questões relacionadas as decisões deliberadas dos gestores nos ajustes de 

recursos, uma vez que, parece estar consolidada a condição de que esta situação afeta a 

assimetria dos custos. Mais especificamente, os autores investigaram como o otimismo ou 

pessimismo dos gestores pode afetar as decisões de alocações de recursos. As conclusões 

indicam que os gestores são mais propensos a aumentar a capacidade produtiva quando em dois 

períodos anteriores (ou mais) ocorrem aumentos na demanda, ou seja, nesta situação ocorrem 

os Sticky Costs. E, da mesma forma, são mais propensos a diminuir a alocação de recursos se 

em dois períodos ou mais ocorre diminuição da receita e, nesse caso, ocorrem os custos Anti-

Sticky. Assim, quando a análise dos Sticky Costs é realizada ano-a-ano, as variações dos custos 

realmente tendem a ser assimétricas em função das decisões dos gestores não serem afetadas 

apenas pela queda no período anterior, ou seja, ocorre atraso no ajuste dos recursos produtivos. 

Ainda, em relação aos fatores explicativos, Banker, Byzalov e Chen (2012) mencionam 

que, em países com legislação de proteção ao emprego mais severa, há maior grau de assimetria 

dos custos quando ocorrem reduções na atividade. Isto porque, legislações de emprego rígidas 

causam aumento de custos de demissão de funcionários. Para comprovar esta suposição, os 

autores utilizaram uma amostra de 15.833 empresas de 19 países com diferentes regramentos, 

durante o período de 1990 a 2008, e concluíram que naqueles com legislação de proteção ao 

emprego mais rígidas os custos tendem a apresentar maior grau de assimetria. Ainda, de acordo 

com os autores, esse estudo foi o primeiro a considerar as influências econômicas de países 

diferentes na assimetria dos custos. De forma complementar, Kama e Weiss (2013) afirmam 

que outro aspecto motivador para a influência dos gastos com mão de obra sobre a assimetria 

dos custos se refere à resistência dos gestores em eliminar recursos em momentos de declínio 

nas vendas, pois acreditam que a queda pode ser momentânea, e nos próximos períodos o 

volume aumente e não há necessidade de investimentos. 

No que concerne a esse fato, Guenther, Riehl e Robler (2013) corroboram a posição de 

Banker, Byzalov e Chen (2012) e mencionam que a adaptação dos custos em um período de 

declinação da demanda é dificultada devido às exigências que asseguram o emprego, como a 

legislação de proteção e as garantias ao trabalhador. Contudo, segundo os autores, mesmo com 

proteção ao emprego, os gestores podem ajustar recursos em períodos de queda de receitas e 

arcar com os custos deste ajustamento se não houver perspectiva de aumento do volume de 

atividade no período seguinte. Além disto, referidos autores mencionam, além da questão da 
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legislação, questões de cunho social que podem influenciar os gestores em reter recursos 

humanos em períodos de queda de receita. Ademais, os gestores podem optar por manter uma 

equipe que trabalha em sintonia para não perder recursos qualificados. Por fim, questões de 

teoria da agência podem afetar a assimetria dos custos em função das tomadas de decisões dos 

gestores em benefício próprio.  

Chen, Lu e Sougiannis (2012) mencionam que os estudos sobre comportamento dos 

custos buscam apenas explicações econômicas para a existência dos Sticky Costs. Porém, para 

os autores, deve-se considerar, também, a teoria da agência nesta explicação, uma vez que, a 

assimetria da relação entre receitas e custos pode estar associada aos incentivos gerenciais 

dados aos gestores para o cumprimento de metas de desempenho. Para a realização do estudo 

foram utilizadas, como amostra, as empresas do índice americano S&P 1500, no período de 

1996 a 2005. Como conclusão, os autores afirmam que a assimetria dos custos está 

positivamente associada com os incentivos dados aos gestores para atingirem metas de 

desempenho e negativamente associada ao nível de governança das empresas, ou seja, a 

governança corporativa pode mitigar o surgimento dos Sticky Costs, dado que uma de suas 

principais funções é limitar a liberdade dos gestores.  

Assim, Xi et al. (2013) analisaram o impacto dos incentivos proporcionados aos gestores 

na assimetria dos custos das empresas chinesas e concluíram que existe associação positiva 

entre estas variáveis e que os sistemas de governança corporativa podem minimizar os efeitos 

que a decisão dos gestores em benefício próprio causam aos custos. Ainda, em relação ao tema, 

Liang (2013) testou se os sistemas de incentivos pessoais para o atingimento de metas dados 

aos gestores influenciam o surgimento dos Sticky Costs. Para tal, utilizou uma amostra de 4.344 

empresas chinesas que apresentaram initerruptamente as informações de incentivos e de 

governança para o período de 2001 a 2012. Após as análises, o autor concluiu que os sistemas 

de incentivos estão positivamente associados aos Sticky Costs e que altos níveis de governança 

corporativa estão negativamente associados ao nível de assimetria. Ou seja, os sistemas de 

supervisão gerencial e de restrições, como a governança, podem mitigar as ações dos gestores 

em benefício próprio.  

Nassirzadeh et al. (2013), com base no modelo de Anderson, Banker e Janakiraman 

(2003), analisaram o comportamento do CPV e das VGA em função das variações da RLV. 

Além da análise geral, os autores testaram se as variações da RLV do período anterior bem 

como o tamanho da empresa medido pelo total do ativo influenciam os Sticky Costs. Para a 

realização dos cálculos selecionaram as empresas do Iran, listadas na bolsa de Tehran, para um 

período de 10 anos (2001-2010). Os resultados indicam ausência de assimetria para o CPV, 

porém, existência de assimetria para as VGA, as quais variam 0,443%, quando há aumento de 

1% no nível de vendas, enquanto reduzem apenas 0,261% para 1% de diminuição da receita. 

Os resultados também indicam que o grau de aderência das VGA é menor quando em períodos 

anteriores ocorreu redução da receita. Ou seja, os gestores estão pessimistas e isto faz com que 

a assimetria seja reduzida. Já, a variável total do ativo não se apresentou significativa. Para 

finalizar, os autores sugerem alguns pontos adicionais que podem afetar os Sticky Costs, dos 

quais, destacam-se a estrutura de mão de obra já instalada, bem como, a capacidade ociosa das 

empresas. Nesse contexto de estruturas produtivas diversas, também, Bosch e Blandón (2011) 

estudaram a influência do tamanho na estrutura de custos. Os autores concluíram que quanto 

maior a empresa mais rígida é sua estrutura de custos, ou seja, mais custos fixos e menos custos 

variáveis e isto impacta diretamente na assimetria dos custos. 

Abu-Serdaneh (2014) realizou um estudo com as empresas listadas na bolsa de valores 

de Amman, na Jordânia, para os anos de 2008 a 2012, com o objetivo de identificar se os 

diferentes itens de custos – CPV, DA e DV – apresentam comportamento Sticky, conforme 

Anderson, Banker e Janakiraman (2003) ou Anti-Sticky, conforme Weiss (2010). Além disso, o 

autor analisou o efeito de alguns possíveis fatores explicativos para o comportamento dos 
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custos, como a intensidade de ativos e passivos, o fluxo de caixa disponível e o crescimento do 

PIB. O estudo revela o comportamento Anti-Sticky para o CPV e DV, enquanto que para as DA 

a relação é simétrica. O CPV apresenta maior grau de assimetria para as empresas que têm 

maior intensidade de ativos, e menor grau para empresas com fluxo de caixa livre. Além disso, 

em períodos de declínio do PIB as empresas da Jordânia apresentam menor assimetria do CPV. 

Por outro lado, as DV apresentam maior assimetria para empresas com fluxo de caixa livre e 

menor assimetria para empresas com maior intensidade de passivos. 

Ainda, Holzhacker, Krishnan e Mahlendorf (2014) analisaram a influência das 

regulações de fixação de preço nos Sticky Costs. Os autores, com base na teoria institucional, 

testaram a hipótese de que a assimetria dos custos será maior em empresas sem regulação de 

preços comparativamente às empresas em que os preços são regulados. A sustentação desta 

hipótese se baseia no fato de que as empresas que se inserem em ambientes onde não possuem 

poder de fixação de preços e estão sujeitas aos fatores externos que os determinam precisam 

contar com uma estrutura de custos mais elástica/variável para se ajustar rapidamente há uma 

possível variação nos preços. Já as empresas que atuam em mercados onde podem determinar 

seus preços, teoricamente, não possuem esta preocupação. Em função do exposto os autores 

realizaram seus testes aplicados para 16.186 observações anuais dos hospitais alemães que estão 

sujeitos a regulação de preço fixo durante os anos de 1993 a 2008. Os resultados indicam que 

a regulação de preço aumenta a elasticidade custo e diminui a assimetria. De acordo com os 

princípios da teoria institucional, a força da resposta à regulação é mais forte nos hospitais com 

fins lucrativos que têm maior flexibilidade para fazer ajustes em suas estruturas de custos, em 

comparação com hospitais sem fins lucrativos ou governamentais. 

Com o objetivo de identificar a relação entre duas variáveis – gastos com mão de obra 

e custos fixos – com o nível de assimetria dos custos das empresas brasileiras listadas na 

BM&FBOVESPA, Richartz, Borgert e Lunkes (2014) utilizaram os dados de 136 empresas ao 

longo de 10 anos, o que resultou num conjunto com 1.360 observações. Para a análise dos Sticky 

Costs (custos assimétricos) utilizaram três formas de interpretação: i) análise geral; ii) em 

função dos gastos com mão de obra, e; iii) de acordo com o grau de imobilização das empresas. 

Em relação ao primeiro eixo os autores concluíram que quando a RLV aumenta 1% os custos 

aumentam 0,882% e quando a RLV reduz 1% os custos reduzem 0,844%. Para os gastos com 

mão de obra e grau de imobilização os resultados não se mostraram significativos. Contudo, 

destaca-se que o referido estudo juntou as despesas e o CPV em uma única análise. Assim, em 

função de CPV representar, em média, 70% do custo total das empresas, as variações 

assimétricas das despesas ficam ocultas nas variações do CPV. Portanto, deve-se considerar 

para as análises as despesas e o CPV, em função da sua representatividade, porém, os cálculos 

devem ser realizados separadamente. 

Por fim, encontram-se na literatura alguns estudos de revisão que condensam as 

conclusões de estudos anteriores e apontam alguns possíveis fatores explicativos a serem 

testados na presente pesquisa. Em seu estudo, Malik (2012) concluiu que os temas mais 

recorrentes apresentados como possíveis fatores explicativos são: i) decisões deliberadas dos 

gestores; ii) otimismo dos gestores; iii) restrições tecnológicas; iv) intensidade do uso de mão 

de obra; v) intensidade de ativos e passivos; vi) capacidade de utilização/ociosidade; vii) custos 

de ajustamentos de recursos; viii) problemas de agência; ix) crescimento do PIB. Para o autor, 

em relação às consequências dos Sticky Costs para a gestão das empresas, o tema se apresenta 

como oportunidade para desenvolvimento das pesquisas após a discussão dos fatores 

explicativos. 

Richartz e Ensslin (2013), também em um estudo de revisão da literatura, porém, com 

um banco de artigo mais amplo do que Malik (2012), identificaram que as principais variáveis 

que podem afetar o comportamento dos custos são: i) decisão deliberada dos gestores; ii) 

otimismo dos gestores em relação às vendas futuras; iii) restrições tecnológicas; iv) intensidade 



 

8 

 

do uso de mão de obra; v) intensidade de ativos e passivos; vi) capacidade de utilização 

(ociosidade); vii) os custos de ajustes do processo produtivo; viii) problema de agência; ix) 

fatores externos como o crescimento do PIB; x) legislação de fixação de preços; xi) influência 

da receita do período anterior (aumento ou diminuição no período anterior). Muitas desses 

fatores explicativos também foram identificados por Malik (2012), porém, alguns outros foram 

incorporados com este estudo. 

Para finalizar a apresentação dos estudos, tem-se como estudo mais recente encontrado 

na literatura no momento das buscas, Banker e Byzalov (2014) os quais integraram as recentes 

pesquisas desenvolvidas no tema de Sticky Costs com uma revisão das evidências dos 

determinantes da existência desta assimetria, bem como as suas implicações para os usuários 

da informação. Além disto, os autores discutem a questão dos custos anti-stickiness. Os autores 

apresentam que as principais causas do surgimento dos Sticky Costs são as decisões deliberadas 

dos gestores e a demora nos ajustes dos recursos aplicados. De forma mais detalhada 

apresentam que as vendas do período anterior afetam a assimetria no período atual; expectativas 

de vendas futuras afetam as decisões de manutenção de recursos no período atual; e conflitos 

de agência e comportamentos pessoais do gestor podem influenciar nas decisões da empresa. 

Os autores concluem, ainda, que os custos podem ser sticky, simétricos ou anti-sticky.  

 

3 MODELO TEÓRICO PARA OS STICKY COSTS 

Em função das conclusões dos estudos apresentados, para os possíveis fatores 

explicativos dos Sticky Costs, torna-se possível a proposição de um modelo teórico completo, 

desde a sua concepção até a descrição dos procedimentos necessários para a sua execução. 

Assim, nesta seção, apresenta-se o mapa da literatura, a evolução da lógica de Anderson, Banker 

e Janakiraman (2003), as variáveis e as fórmulas para a operacionalização do modelo. 

Inicialmente, apresenta-se na Figura 1 o mapa da literatura que incorpora a evolução do tema, 

bem como a condensação dos fatores explicativos até o momento discutidos. 
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Figura 1: Mapa da literatura 

Comportamento dos 

Custos
Teoria tradicional

Sticky Costs

Anderson, Banker e Janakiraman (2003)

Evidências
Fatores 

Explicativos
Consequências

Oportunidades de 

pesquisa

Brasil

Internacionais

Medeiros, Costa e 

Silva (2005)

Richartz et al. 

(2012), Richartz 

(2013), Richartz e 

Borgert (2014)

Marques et al. 

(2014)

Balakrishnan e 

Gruca (2008) 

Werbin (2011), 

Werbin, Vinuesa e 

Porporato (2012 

Dalla Via e Perego 

(2013)

Pervan e Pervan 

(2012)

Kokotakis et al. 

(2013)

Weiss (2010)

Estrutura de custos dos setores

Tamanho da empresa

Intensidade de ativos e passivos

Fluxo de caixa disponível

Magnitude das variações/ Capacidade 

ociosa/ Custos de ajustamentos de 

recursos

Decisões deliberadas dos gestores/

Otimismo e pessimismo/ Expectativa de 

vendas futuras

Legislação de proteção ao emprego/

Intensidade de uso de mão de obra

Ambiente macroeconômico/ Crescimento 

do PIB

Atraso nos ajustes dos custos

Regulamentação do mercado

Problemas de agência

Como desenvolver um modelo 

explicativo para o comportamento 

assimétrico dos custos das 

empresas brasileiras?

Malik (2012)

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

Conforme pode-se observar no mapa da literatura, utiliza-se a divisão de temas proposta 

por Malik (2012), em que, a presente pesquisa se concentra nos fatores explicativos, 

especialmente, naqueles apresentados no mapa. Portanto, com base nos métodos já utilizados 

pelas pesquisas apresentadas na fundamentação teórica, nos procedimentos metodológicos 

deste estudo busca-se delinear as formas para testar estes possíveis fatores explicativos para o 

comportamento assimétrico dos custos das empresas brasileiras listadas na BM&FBOVESPA. 

Ademais, são os fatores explicativos enunciados que sustentam as hipóteses de pesquisa. O 

Quadro 1 apresenta a evolução da lógica de cálculo da assimetria em função do exposto na 

fundamentação teórica. 
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Quadro 1: Evolução da lógica de Anderson, Banker e Janakiraman (2003) para o cálculo da assimetria 

Anderson, Banker e 

Janakiraman (2003) 

log {
Custos 

i, t

Custos i, t-1

} = ∝ + β
1
log {

Receita 
i, t

Receita 
i, t-1

} 

 + β
2
*Dummy_Diminuição_RLV*log {

Receita 
i, t

Receita 
i, t-1

} μ 

 
 

Artigos que utilizaram o mesmo modelo de Anderson, Banker e Janakiraman (2003) 

Medeiros, Costa e Silva (2005), Balakrishnan e Gruca (2008), Yükçü e Özkaya (2011), Pervan e Pervan 

(2012), Werbin, Vinuesa e Porporato (2012), Dalla Via e Perego (2013), Kokotakis et al. (2013), Nassirzadeh 

et al. (2013), Abu-Serdaneh (2014), Blue et al (2014) e Marques et al. (2014) 

 
Autores Adaptações ao modelo de Anderson, Banker e Janakiraman (2003) 

Subramaniam e 

Weidenmier (2003) 

Incorporação e divisão da magnitude das variações da RLV em 12 blocos de 0,05 (de 

-30% a 30%). Além disso inseriu-se dummies de intensidade de ativos, intensidade de 

MO, dois períodos de queda e despesas de juros/RLV 

Calleja, Steliaros e 

Thomas (2006) 

Inclusão de variáveis dummy para medir a magnitude das variações e as características 

entre setores 

He, Teruya e Shimizu 

(2010) 
Inclusão da Intensidade de ativos, PIB, expectativa de vendas e período pós crise 

Porporato e Werbin 

(2012) 
Inclusão de variáveis para medir intensidade de ativos, PIB e magnitude das variações 

Banker, Byzalov e 

Chen (2012) 

Inclusão das variáveis legislação de proteção ao emprego, PIB, intensidade do uso de 

ativos 

Chen, Lu e 

Sougiannis (2012) 
Inclusão da Governança corporativa, intensidade de MO, fluxo de caixa livre e ativos 

 
Contribuição da presente pesquisa 

Proposta de análise conjunta dos fatores já incorporados a fórmula de Anderson, Banker e Janakiraman (2003), 

bem como os fatores desenvolvidos pelos demais autores apresentados na fundamentação teórica e que não 

utilizaram a mesma equação. A fórmula conjunta se apresenta na Equação 3: Fórmula dos fatores explicativos 

conjuntos, na seção de procedimentos metodológicos. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

Conforme o exposto no Quadro 1, apresenta-se a evolução da lógica de cálculo dos 

Sticky Costs desde o trabalho seminal desenvolvido por Anderson, Banker e Janakiraman 

(2003). Destaca-se que estão presentes no referido quadro apenas os estudos que utilizaram 

lógica similar à dos referidos autores, o que não exaure as formas de cálculo da assimetria, uma 

vez que, alguns estudos utilizaram outras fórmulas, porém, com o mesmo método de análise de 

dados em painel. Assim, com o exposto até a presente etapa da pesquisa pode-se, na sequência 

do estudo, desenvolver uma fórmula de cálculo própria aplicada às necessidades de resposta ao 

problema da presente pesquisa. Para isso, identifica-se, por meio da literatura sobre o tema, que 

a análise de regressão com dados em painel é a técnica mais difundida para estudos com 

natureza de relacionamento entre variáveis. 

Portanto, inicialmente desenha-se a relação entre os possíveis fatores explicativos e as 

variáveis utilizadas para sua medição. Assim, a Figura 2 apresenta a relação mencionada e dá 

encaminhamento para a apresentação das hipóteses. 
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Figura 2: Fatores explicativos e variáveis 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

Ainda em relação às variáveis, a Figura 2 apresenta um esquema em que se utilizam 

variáveis para medir os fatores explicativos, as quais são as variáveis independentes, e que, 

individualmente e em conjunto afetam os Sticky Costs. Com base no esquema apresentado 

consegue-se visualizar a relação entre as variáveis o que facilita o processo de construção das 

hipóteses da pesquisa, bem como, o delineamento da coleta e análise dos dados. 

 

3.1 Hipóteses do Modelo 

Nesta seção apresentam-se as hipóteses de pesquisa, as quais se sustentam nos estudos 

apresentados na fundamentação teórica desse estudo. Destaca-se que os possíveis fatores 

explicativos, no modelo teórico proposto pelas hipóteses, podem afetar a assimetria 

positivamente, negativamente e de ambas as formas. Positivamente significa que quanto maior 

o fator em questão, mais acentuada é a assimetria. Quando o fator é negativamente associado a 

situação é inversa, ou seja, quanto maior for o fator menor será a assimetria. Por fim, alguns 

fatores podem afetar a assimetria de ambas as formas e, assim, para tais fatores não se propõe 

a forma como o fator afeta a assimetria, mas sim, que simplesmente afeta. Se o impacto do fator 

na assimetria é positivo ou negativo, isto pode ser verificado somente na operacionalização das 

hipóteses. 

 Estrutura de custos dos setores 

H1: O nível de assimetria das empresas é diferente em função do setor de atuação 

(BALAKRISHNAN; PETERSON; SODERSTROM, 2004; CALLEJA; STELIAROS; 

THOMAS, 2006; HE; TERUYA; SHIMIZU, 2010; BALAKRISHNAN; LABRO; 

SODERSTROM; 2011; YÜKÇÜ; ÖZKAYA; 2011; PORPORATO; WERBIN, 2012). 

 Fluxo de caixa disponível 

H2: A assimetria está positivamente associada com o fluxo de caixa disponível das 

empresas (ABU-SERDANEH, 2014). 

Tamanho da 

empresa

Fluxo de caixa 

disponível

Estrutura de 

custos das 

empresas

Magnitude das 

variações/ 

Capacidade 

ociosa/ Custos de 

ajustamentos de 

recursos

Intensidade de 

ativos e passivos

Ambiente 

macroeconômico

/ Crescimento do 

PIB

Regulamentação 

do mercado

Decisões 

deliberadas dos 

gestores/

Otimismo e 

pessimismo/ 

Expe. vendas Atraso nos 

ajustes dos custos

Sticky 

Costs

Problemas de 

agência

Fatores 

Explicativos

Setor de 

atuação

Legislação de 

proteção ao 

emprego/

Intensidade de 

uso de mão de 

obra

Variações de 

até 10% e 

mais de 10%

Empresas 

reguladas e 

não 

reguladas

MO/Custo 

Total; Nº 

Funcionários

Imobilizado/

Ativo; 

Capital de 

terceiros/

Passivo

t-1; t-2 e t-3

Aumento ou 

diminuição 

das vendas 

nos períodos 

anteriores

Variação do 

PIB

Disponibilid

ades/Ativo

Nível de 

governança 

coorporativa

Ativo total e 

Faturamento

Fatores 

Explicativos
Proxy
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 Tamanho da empresa 

H3: O tamanho da empresa afeta positivamente a assimetria dos custos (BOSCH; 

BLANDÓN, 2011). 

 Intensidade de ativos e passivos 

H4a: A intensidade do uso de ativos afeta positivamente a assimetria dos custos. 

H4b: A intensidade do uso de passivos afeta positivamente a assimetria dos custos 

(ANDERSON; BANKER; JANAKIRAMAN, 2003; CALLEJA; STELIAROS; THOMAS, 

2006; HE; TERUYA; SHIMIZU, 2010; BALAKRISHNAN; LABRO; SODERSTROM, 2011; 

NASSIRZADEH ET AL., 2013; MALIK, 2012; JALILIAN; ELYSSAI, 2014; ABU-

SERDANEH, 2014). 

 Decisões deliberada dos gestores/ Otimismo e pessimismo/ Expectativa de vendas 

futuras 

H5: As decisões deliberadas dos gestores afetam positivamente a assimetria dos custos 

das empresas (HE; TERUYA; SHIMIZU, 2010; YASUKATA; KAJIWARA, 2011; YÜKÇÜ; 

ÖZKAYA, 2011; MALIK, 2012; NASSIRZADEH ET AL., 2013; BANKER ET AL., 2014; 

BANKER; BYZALOV, 2014; BLUE ET AL., 2014; JALILIAN; ELYSSAI, 2014). 

 Ambiente macroeconômico/Crescimento do PIB 

H6: O ambiente macroeconômico está positivamente associado com a assimetria dos 

custos das empresas (BALAKRISHNAN; LABRO; SODERSTROM, 2011; YÜKÇÜ; 

ÖZKAYA, 2011; PORPORATO; WERBIN, 2012). 

 Magnitude das variações/ Capacidade ociosa/ Custos de ajustamentos de 

recursos 

H7: A assimetria dos custos é diferente em função da magnitude das variações da RLV 

das empresas (SUBRAMANIAM; WEIDENMIER, 2003; MALIK, 2012; NASSIRZADEH ET 

AL., 2013). 

 Legislação de proteção ao emprego/ Intensidade de uso de mão de obra 

H8: A intensidade do uso de mão de obra está positivamente relacionada com a 

assimetria das empresas (BANKER; BYZALOV; CHEN, 2012; GUENTHER; RIEHL; 

ROBLER, 2013). 

 Regulamentação do mercado 

H9: Empresas reguladas e não reguladas apresentam assimetria diferente (YÜKÇÜ; 

ÖZKAYA, 2011; HOLZHACKER; KRISHNAN; MAHLENDORF, 2014). 

 Atraso nos ajustes dos custos 

H10: A assimetria é menor quando analisados períodos de tempo maiores (ANDERSON; 

BANKER; JANAKIRAMAN, 2003; CALLEJA; STELIAROS; THOMAS, 2006; 

BALAKRISHNAN; LABRO; SODERSTROM, 2011; BANKER ET AL., 2014; BANKER; 

BYZALOV, 2014). 

 Problemas de agência 

H11: O nível de governança corporativa está negativamente associado a assimetria dos 

custos (CALLEJA; STELIAROS; THOMAS, 2006; YÜKÇÜ; ÖZKAYA, 2011; CHEN; LU; 

SOUGIANNIS, 2012; MALIK, 2012; GUENTHER; RIEHL; ROBLER, 2013; LIANG; 2013; 

XI ET AL., 2013). 
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 Hipótese conjunta 

As hipóteses apresentadas anteriormente se referem, cada qual, a um fator explicativo. 

No entanto, percebe-se que existe uma intersecção entre alguns fatores, e outros que são 

complementares. Em função disso, um modelo que faça a junção desses fatores já apresentados, 

ou parte deles, tende a possuir melhor poder de explicação do que os fatores analisados 

isoladamente. Assim, apresenta-se a seguinte hipótese: 

H12: Os fatores explicativos, quando analisados em conjunto, apresentam resultados 

mais significativos do que quando analisados de maneira individual. 

 

3.2 Modelo para a Operacionalização das Hipóteses 

Para o cálculo da assimetria utiliza-se a técnica de análise denominada de dados em 

painel, conforme já utilizado por Anderson, Banker e Janakiraman (2003), em que se captam 

as variações no CPV, no CT e nas Despesas para cada 1% de variação na RLV. Utiliza-se a 

RLV como aproximação do volume de produção das empresas, uma vez que, esta situação já é 

consolidada na literatura dos Sticky Costs. Assim, na Equação 1, apresenta-se a fórmula geral 

para o cálculo da assimetria. Destaca-se que esta mesma equação se aplica tanto para o CPV 

quanto para o CT e as Despesas, porém, não simultaneamente. Neste caso, o termo Custos, 

como variável dependente é utilizado como elemento genérico dos três itens anteriormente 

mencionados. 

Equação 1: Fórmula geral da assimetria 

log {
Custos 

i, t

Custos i, t-1

} = ∝ + β
1
log {

Receita 
i, t

Receita 
i, t-1

} + β
2
*Dummy_Diminuição_RLV*log {

Receita 
i, t

Receita 
i, t-1

} μ 

Fonte: Adaptado de Anderson, Banker e Janakiraman (2003) 

Esta fórmula considera as variações da RLV como variáveis independentes e os custos 

totais como dependentes. Assim, em função da constante α, do coeficiente angular β, das 

variações da RLV e do erro aleatório μ consegue-se prever qual o reflexo nos custos totais 

quando a RLV sofre variações. A variável Dummy_Diminuição_RLV assume valor 1 quando 

a RLV diminui do período t em relação a t-1 e valor 0 quando a RLV aumenta nesse período, 

ou seja, insere na fórmula o efeito da diminuição da RLV de um período para o outro. Assim, 

consegue-se medir a assimetria dos itens de custo (CPV, CT e Despesas) em função do aumento 

ou diminuição da RLV de um período paro outro. A utilização de taxas e do logaritmo dos 

valores, segundo Anderson, Banker e Janakiraman (2003), permite a comparabilidade das 

variáveis entre as empresas e reduz o potencial de heteroscedasticidade dos dados. 

Além da fórmula geral da assimetria, a qual se adapta as hipóteses mencionadas com a 

inclusão de variáveis de controle (Dummies ou contínuas), sugere-se ainda a utilização de 

fórmula específica para a Hipótese H10 que considera assimetria menor quando analisados 

períodos de tempo maiores que tem como proxy a análise em períodos de três anos, conforme 

exposto na Equação 2.  

Equação 2: Fórmula da assimetria para períodos de três anos 

log {
Custos 

i, t

Custos
 i, t-3

} = ∝ + β
1
log {

Receita 
i, t

Receita 
i, t-3

} + β
2
*Dummy_Diminuição_RLV*log {

Receita 
i, t

Receita 
i, t-3

} μ 

Fonte: Adaptado de Anderson, Banker e Janakiraman (2003) 

Por fim, tem-se a hipótese H12, a qual considera que os fatores explicativos, quando 

analisados em conjunto, apresentam resultados mais significativos do que quando analisados 

de maneira individual. Para testar essa hipótese utiliza-se a Equação 3. 
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Equação 3: Fórmula dos fatores explicativos conjuntos 

log {
Custos 

i, t

Custos i, t-1

} = ∝ + β
1
log {

Receita 
i, t

Receita 
i, t-1

} 

+ β
2
*Dummy_Dimin_RLV*log {

Receita 
i, t

Receita 
i, t-1

} + β
h1

 * Dummy_ Setor  

+ β
h2

 * log {
Disponibilidades 

i, t

Ativo 
i, t

}  + β
h3

∗  log_tamanho 

  + β
h4a

 * log {
Imobilizado 

i, t

Ativo 
i, t

}  + β
h4b

 * log {
Capital de Terceiros 

i, t

Passivo 
i, t

} 

+ β
h5

 * Dummy_Aum_dim_vendas_ante + β
h6

 * variação_PIB 

+ β
h7

 * Dummy_var_até_10%_e_mais_10% + β
h8

 * Dummy_MO  

+ β
h9

 * Dummy_Regulação + β
h11

 * Dummy_Nivel_governança * μ 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015) 

Em relação à fórmula apresentada para a explicação da assimetria em função da junção 

dos fatores, destaca-se que apenas a variável “atraso nos ajustes (H10)” não foi incluída, a qual, 

é analisada apenas de maneira individual, por meio da Equação 2. Com a função apresentada 

pode-se identificar o quanto da assimetria dos custos das empresas é explicada pelos fatores 

identificados neste estudo. Esta análise conjunta é importante, pois, elimina-se as intersecções 

dos fatores e o resultado permite que os gestores consigam prever a assimetria em função das 

características de cada empresa. 

 

4 CONCLUSÕES 

A realização deste trabalho se apoia no estudo de Malik (2012), que divide as pesquisas 

na temática dos Sticky Costs em três etapas: i) as que abordam as evidências de existência dos 

Sticky Costs; ii) as que sugerem algum fator determinante dos Sticky Costs; e, iii) as que 

apresentam as consequências dos Sticky Costs para os stakeholders. Neste sentido, constata-se 

que os estudos da primeira etapa, que iniciaram nos anos 2000, encontraram evidências 

comprobatórias da existência dos Sticky Costs. Assim, com a consolidação da primeira etapa, 

as pesquisas em nível internacional partem para a etapa de expansão desta teoria com a 

identificação dos fatores explicativos. É neste contexto que se desenvolveu o presente estudo, 

o qual, pretendeu comprovar se estes fatores afetam os Sticky Costs e, assim, contribuir para o 

entendimento da realidade brasileira, na qual não se encontram estudos desta natureza, e para o 

avanço da teoria dos custos assimétricos que ainda possui etapas para serem exploradas. 

Assim, o objetivo da presente pesquisa foi o desenvolvimento de um modelo explicativo 

para comportamento assimétrico dos custos das empresas brasileiras. Trata-se de um modelo 

teórico embasado nas conclusões dos estudos sobre o tema previamente identificados na 

literatura. Na sequência, com base no mapeamento da literatura disponível possibilita-se a 

identificação dos principais fatores explicativos para o comportamento assimétrico dos custos 

e, com isso, desenhar o mapa da literatura dos Sticky Costs, a evolução conceitual da fórmula 

de cálculo, bem como, mapear a relação entre fatores e variáveis de controle. De posse dessas 

informações tornou-se possível a construção do modelo com a definição de hipóteses e suas 

formas de operacionalização.  

Os resultados deste estudo apresentam-se por meio de um modelo explicativo para o 

comportamento dos custos que considera 11 fatores explicativos distribuídos em 12 hipóteses. 

Os fatores de maior destaque foram: i) estrutura de custos dos setores; ii) fluxo de caixa 
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disponível; iii) tamanho da empresa; iv) intensidade de ativos e passivos; v) decisões 

deliberadas dos gestores; vi) ambiente macroeconômico; vii) magnitude das variações; viii) 

legislação de proteção ao emprego; ix) Regulamentação do mercado; x) atraso nos ajustes de 

custos; e, xi) problemas de agência. Adicionalmente, com o modelo desenvolvido pode-se 

identificar as variáveis atreladas a cada fator explicativo as quais servem de proxy para o teste 

das hipóteses formuladas. 

Por fim, o modelo explicativo para o comportamento assimétrico dos custos se apresenta 

por meio de três fórmulas de operacionalização: i) fórmula geral da assimetria; ii) fórmula para 

períodos de três anos; e, iii) fórmula conjunta de cálculo da assimetria. Merece destaque a 

fórmula conjunta, pois, de posse dessa informação os gestores têm condições de prever o 

comportamento dos custos de suas empresas e, com isso, planejar melhor suas atividades. Ou 

seja, de posse das variáveis identificadas na literatura pode-se construir um modelo explicativo 

para o comportamento dos custos. 

Destaca-se que o modelo gerado se limita às variáveis identificadas na literatura, as 

quais, não exaurem as possibilidades de explicações para os Sticky Costs, mas sim, representam 

um recorte identificado no momento da coleta do material bibliográfico. Assim, levando-se em 

consideração esta limitação, sugere-se para pesquisas futuras a operacionalização do modelo 

gerado com a utilização das empresas da BM&FBOVESPA como população e assim, testar a 

aplicabilidade e a validade do modelo proposto neste estudo. Desta forma, atinge-se a 

maturidade desejada para as pesquisas de Sticky Costs e com o feedback gerado pela aplicação 

do modelo consegue-se aperfeiçoá-lo constantemente na busca de informações mais precisas 

aos gestores.  
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