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RESUMO  
 

Os analistas exercem uma função relevante para o mercado de capitais, pois fornecem 

informações adicionais ao processo de tomada de decisão. No entanto, os fatores que 

determinam a previsão dos analistas, como os estágios do ciclo de vida, ainda são objetivos de 

lacuna para a literatura. Dessa forma, esse estudo teve por objetivo investigar os efeitos dos 

estágios do ciclo de vida como determinantes ambientais na acurácia das previsões dos lucros 

do mercado de capitais brasileiro, no período de 2008 a 2014. Para tanto, foram mensurados 

os Erros de Previsão Absoluto, como métrica de acurácia das previsões dos lucros, conforme 

os estudos de Jiao, Koning, Mertens e Roosenboom (2011), Gatsios (2013), Martinez e 

Dummer (2014) e Jiang, Habib e Gong (2015), bem como utilizou-se o modelo da Dickinson 

(2010) para mensuração dos estágios do ciclo de vida das empresas. Os resultados revelaram 

que apenas o estágio de turbulência mostrou-se significante, indicando que enquanto as 

empresas maduras aumentam a acurácia, as empresas em turbulência também aumentam o 

desempenho dos analistas. Esses resultados contrariaram as expectativas teóricas, fator que 

fez rejeitar as hipóteses levantadas, pois nessa fase esperava-se um baixo nível de acurácia, 

visto que para Dickinson (2010) e Costa (2015) nesse estágio, as empresas estão na situação 

de oscilação podendo migrar para outro estágio, além de perder conteúdo informacional.  

 

Palavras-Chave: Analistas, Acurácia, Estágios do Ciclo de Vida Organizacional. 

 

Área Temática do evento: Mercados Financeiros, de Crédito e de Capitais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Os determinantes da acurácia das previsões dos analistas se devem, sobretudo, a 

características relacionadas à experiência e cobertura dos analistas, tamanho da corretora, 

tamanho da empresa e governança corporativa (Martinez, 2004; Hirst, Koonce & 

Venkataraman, 2008; Dalmácio, 2009). Não obstante, em um cenário atual de decorrentes 

crises, bem como de constantes evoluções das firmas, surge a necessidade de identificar a 
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influência de fatores ambientais, como estágios do ciclo de vida (ECV), na acurácia da 

previsão dos lucros dos analistas, sendo este o objetivo deste artigo 

A teoria do ciclo de vida das firmas, norteadora do presente estudo, é capaz de 

evidenciar aspectos da evolução das entidades, demonstrando um cenário econômico 

alternativo, motivado por fatores ambientais internos, tais como a estratégia adotada, folga 

financeira, capacidade gerencial, dentre outros, e fatores ambientais externos como a 

competição das empresas e macroeconomia (Costa, 2015). Logo, as táticas de crescimento e a 

capacidade de capital podem variar em diferentes estágios do ciclo de vida de uma empresa, 

que podem ser divididas em cinco fases: nascimento, crescimento, maturidade, turbulência e 

declínio (Mueller, 1972; Dickinson, 2010).  

Para cada estágio do ciclo de vida é esperado um comportamento distinto dos analistas 

(Miller & Friesen, 1984; Damodaran, 2012; Koh, Dai & Chang, 2015; Costa, 2015). No 

estágio de nascimento o valor da firma depende inteiramente de seu potencial de crescimento 

futuro, assim as estimações são propensas a possuírem erros devido ao contexto de incertezas. 

No estágio de crescimento, a avaliação é ainda limitada e pouco confiável, o que pode 

comprometer a acurácia na previsão dos analistas. Por sua vez, na maturidade os analistas 

tendem a possuir maior acurácia, visto que as empresas são menos propensas ao risco. No 

estágio de turbulência, as informações contábeis perdem relevância e podem prejudicar o 

desempenho dos analistas. Por fim, a previsão de lucros pelos analistas tende a ser mais fácil, 

por serem baseadas em ativos existentes e práticas passadas. 

Almeida e Dalmácio (2015) revelaram que em ambientes competitivos, fator que é 

afetado pelos estágios do ciclo de vida, aumenta-se o fluxo de informações, embora influencie 

negativamente a precisão das previsões dos analistas e no aumento do desvio das previsões de 

lucros; no entanto, a governança corporativa atenua as dificuldades de informação imprecisa. 

Evidências trazidas por Lima, Carvalho, Paulo e Girão (2015) indicam que não só 

aspectos ligados as normas IFRS melhoram a qualidade da informação contábil, pois os 

estágios do ciclo de vida das firmas influenciaram o conteúdo informacional dos números 

contábeis, ao passo que cada estágio pode ter impacto no processo de valuation, avaliação de 

desempenho e do risco das firmas. Dessa forma, supõe-se que os analistas possam ser 

influenciados pelos estágios de desenvolvimento das empresas e interpretem a qualidade da 

informação contábil de modo customizado para cada fase da vida das firmas.  

No estudo de Jiang, Habib e Gong (2015) é levantada uma suposição teórica de que 

em diferentes estados da economia e, consequentemente, das empresas, os graus de incerteza 

e de confiança dos analistas afetam as suas crenças sobre o futuro das firmas. Para captar os 

efeitos econômicos, foi considerado o período de recessão enfrentados pelos países no período 

de 2002 a 2008. Suas evidências indicaram que a recessão econômica está positivamente 

associada à precisão do erro, mas negativamente associada a precisão da previsão. Não 

obstante, as empresas não sofrem influência apenas desses aspectos econômicos, além de que 

a recessão não necessariamente afetará todas as firmas, dessa forma a mensuração dos 

estágios do ciclo de vida, individualmente como é feito neste artigo, poderá captar de forma 

mais aprofundada aspectos inerentes ao ambiente externo, bem como interno das entidades. 

Assim, mesmo as evidências sobre a temática serem escassas e limitadas, trazem 

indícios de que fatores ambientais determinam as previsões dos lucros pelos analistas.  Na luz 

das discussões apresentadas, surge o problema de pesquisa: como os estágios do ciclo de 

vida das empresas influenciam na acurácia das previsões de lucros? 



 
 

 

 O propósito principal do artigo é investigar os efeitos dos estágios do ciclo de vida 

como determinantes ambientais na acurácia das previsões dos lucros das empresas listadas no 

mercado de capitais brasileiro, no período de 2008 a 2014. 

A justificativa do estudo se deve a importância de contribuir com a discussão dos 

fatores que determinam a acurácia das previsões de lucro pelos analistas, pois nacionalmente 

e internacionalmente são encontradas evidências escassas que consideram os efeitos de fatores 

ambientais internos e externos das empresas, além de ampliar o debate na literatura e expandir 

os achados de outros trabalhos (e.g. Jiang et al., 2015), com uma forma diferente de se 

mensurar os estágios do ciclo de vida das empresas. Além, da própria relevância das 

projeções dos analistas, que merecem atenção e debate, pois são redutoras da assimetria 

informacional e influenciam na tomada de decisão de investidores e demais usuários.  

 Para atendimento do objetivo proposto, foi utilizado o modelo de classificação dos 

ECV de Dickinson (2010), que classifica as empresas em 5 fases: (1) nascimento; (2) 

crescimento; (3) maturidade; (4) turbulência e (5) declínio. Após isso, foram criadas variáveis 

Dummy para cada estágio, exceto para o de maturidade, para servir como referência na análise 

resultados. Para analisar a acurácia das previsões dos analistas foi utilizado um modelo 

baseado nos estudos de Jiao, Koning, Mertens e Roosenboom (2011), Gatsios (2013) e 

Martinez e Dummer (2014), por meio de uma métrica chamada de Erro de Previsão Absoluto 

(EPA), sendo utilizada como proxy de acurácia.  

 Os resultados revelaram que apenas o estágio de turbulência mostrou-se significante a 

um nível de 5% e com coeficiente positivo de 1,378. Esses resultados contrariaram as 

expectativas teóricas, fator que fez rejeitar as hipóteses levantadas, pois nessa fase esperava-

se um baixo nível de acurácia, visto que para Dickinson (2010) e Costa (2015) no estágio de 

turbulência, as empresas estão fase de oscilação podendo migrar para outro estágio, além de 

perder conteúdo informacional.  

Essas características de inconstâncias das entidades podem ser atribuídas a fatores 

como a crise financeira de 2008 a 2010, que poderia justificar essas oscilações. Segundo, Jian 

et al. (2015) a recessão econômica influencia na frequência da previsão que é maior durante a 

recessão, mas o pessimismo e a precisão são mais baixos durante a recessão, embora ainda 

existam um certo de nível de acurácia. Destaca-se, que nesse estágio as evidências são 

escassas o que torna os resultados desse estágio carente de investigações mais profundas. 

 

2 DESENVOLVIMENTO DA HIPÓTESE 

 

 A literatura dos ciclos de vida sugere três aspectos fundamentais: (1) os estágios do 

ciclo de vida podem explicar as diferenças na economia subjacente de atributos de valor, tais 

como a função de produção e oportunidade de investimento das empresas;  (2) as empresas 

em diferentes estágios do ciclo de vida precisam gerenciar seus negócios de modo 

custumizado, para ser bem sucedidas e (3) o conhecimento do estágio de ciclo de vida 

específico da empresa pode favorecer a compreensão de onde a firma está e para onde 

pretende ir (Park & Chen 2006). Essa pesquisa centra-se no primeiro aspecto, uma vez que os 

analistas tendem a verificar os estágios evolutivos das firmas no processo de valuation, pois 

os fundamentados das empresas (que criam valor) tendem a variar ao longo dos estágios do 

ciclo de vida e que o nível de informação assimétrica também é diferente entre os estágios, o 

que pode afetar o processo de valuation e a precisão dos analistas. 



 
 

 

Segundo Dalmácio, Lopes, Rezende e Sarlo Neto (2013) os analistas, ao projetarem 

lucros futuros, avaliam características observáveis e individuais das firmas, nas quais podem 

determinar a aquisição de investimento, considerando a acurácia de suas projeções. 

Investigações que visem compreender as atividades dos analistas são importantes, pois nem 

toda previsão de lucros produzidas possui utilidade, muitas vezes por apresentar viés, bem 

como falta de acurácia e precisão (Myring & Wrege, 2009).  Não obstante, existem poucas 

evidências que consideram as características individuas econômicas das empresas, como os 

estágios do ciclo de vida na previsão de lucros pelos analistas (Jian et al., 2015). 

Almeida e Dalmácio (2015) investigaram como a interação de ambientes competitivos 

e governança corporativa melhoraram a precisão das previsões dos analistas e o desvio das 

previsões. Seus resultados revelaram, que apesar do fato de que a concorrência aumenta o 

fluxo de informações, influencia negativamente a precisão das previsões dos analistas e 

aumenta o desvio das previsões; no entanto, a governança corporativa atenua os problemas 

informativos. Assim, espera-se que a influência da competição na evolução das fases da vida 

da firma, pode comprometer a precisão dos analistas na previsão de lucros futuros.  

Lima et al. (2015) realizaram um estudo analisando o efeito dos estágios de ciclo de 

vida das empresas listadas na BM&FBovespa no que tange à qualidade das suas informações 

contábeis, no período de 1995 à 2011. Para mensuração do estágio do ciclo de vida, utilizou-

se o modelo de Anthony e Ramesh (1992). As evidências da pesquisa, sugerem que existem 

diferenças significativas na qualidade das informações contábeis, exceto para o gerenciamento 

de resultados contábeis, entre os estágios de ciclo de vida das companhias abertas brasileiras. 

Dessa forma, foi sugerido que esse comportamento pode influenciar o processo de valuation. 

Concomitantemente, Costa (2015) investigou os efeitos dos estágios do ciclo de vida 

na qualidade da informação contábil, no período de 2008 à 2013, considerando como 

atributos: a relevância, a tempestividade e o conservadorismo. Bem como, utilizou-se o 

modelo da Dickson (2010) para mensuração dos estágios do ciclo de vida. Seus resultados 

indicaram que nas fases de crescimento e maturidade a informação contábil é mais relevante e 

tempestiva, ao passo que o conservadorismo não foi estatisticamente significante nos estágios 

do ciclo de vida.  
Alguns autores investigaram os fatores que afetam a acurácia dos analistas na previsão 

de ganhos em Initial Public Offering (IPO), utilizando como proxies ciclo de vida da empresa, 

tamanho da empresa, período de previsão, o grau de alavancagem, classificação da indústria, a 

volatilidade do preço das ações e qualidade da auditoria (Lonkani & Frith, 2005; Bahramian, 

2006; Sareban & Ashtab, 2008).  

 Os resultados da pesquisa Lonkani e Frith (2005) revelaram que existe uma relação 

positiva exclusiva entre erro previsão de lucro com tamanho e horizonte de previsão. As 

evidências trazidas por Bahramian (2006), indicaram que o erro previsão de lucro está 

associado positivamente com o período de previsão e a volatilidade do preço das ações. No 

entanto, não houve relação significativa entre o erro de previsão de lucro com o tamanho, 

ciclo de vida, alavancagem e qualidade da auditoria.  

Por sua vez, Sareban e Ashtab (2008) examinaram os determinantes de erro previsão 

de lucro em 107 empresas recém-listadas no TSE durante o período de 1999-2006. Os 

resultados indicaram que o período de previsão, alavancagem e ciclo de vida tem um efeito 

negativo significativo sobre a precisão das previsões de resultados. A relação significativa 

também foi observada entre as opiniões do auditores. 



 
 

 

 Ambientes econômicos incertos, com expansões ou recessões, pode afetar de modo 

substancial os estágios do ciclo de vida de uma empresa, bem como afetar a acurácia, precisão 

e viés dos analistas. Nacionalmente, Martinez (2004) estudou a relação entre as oscilações do 

Produto Interno Bruto (PIB), em determinado ano, e o desempenho das previsões dos 

analistas. Seus resultados relevaram que em períodos de crescimento econômico, os analistas 

são mais otimistas, em contrapartida são mais acurados em suas previsões. Para essa 

finalidade, este estudo apresentou tendências, embora não tenha captado precisamente os 

efeitos de períodos de crise. 

Jian et al. (2015) avaliaram se a recessão econômica influencia as características das 

previsões dos lucros dos analistas, tais como frequência, o pessimismo e a precisão da 

previsão. Os resultados indicaram que a frequência da previsão é maior durante a recessão, 

mas o pessimismo e a precisão são mais baixos durante a recessão. Enquanto, o erro dos 

analistas mostrou sinal oposto a previsão.  

 Destaca-se, que as evidências trazidas, embora demonstrem que os estágios do ciclo de 

vida podem afetar a acurácia da previsão de lucros, não detalham precisamente o efeito de 

cada fase específica (nascimento, crescimento, maturidade, turbulência e declínio) nas 

decisões dos analistas. Assim, conforme o Quadro 1, realizou-se um levantamento teórico no 

qual pode justificar o desempenho dos analistas na previsão de lucros para cada estágio de 

vida. 

 
  



 
 

 

Quadro 1 – Acurácia dos analistas nos estágios do ciclo de vida das empresas 

ESTÁGIO DE NASCIMENTO 

Carcterísticas Problemas de Acurácia 

As empresas nesse estágio  são tipicamente 

pequenas, dominadas por seus proprietários 

(empreendedores), como estrutura simples e 

informal, e com sistemas funcionais sem foco na 

interação de setores. A entidade não opera com 

lucro, seu fluxo operacional possivelmente vai 

ser zero, embora expectativas de recebimentos 

futuros existam (Costa, 2015). 

Os produtos oferecidos ainda não são testados e não possuem 

mercado estabelecido, de modo que o valor da firma depende 

inteiramente de seu potencial de crescimento futuro, assim as 

estimações são propensas a possuírem erros devido ao 

contexto de incertezas (Damodaran, 2012). Corroborando,  o 

estudo realizado por Costa (2015) aponta que na fase de 

nascimento o Lucro Líquido perde relevância, nesse sentido 

devido as informações contábeis perder conteúdo 

informacional, pode comprometer a acurácia 

ESTÁGIO DE CRESCIMENTO 

Carcterísticas Problemas de Acurácia 

O aspecto básico dessa fase é mudança da fase 

nascimento para o crescimento, principalmente, 

em relação a expansão do mercado, aumentando 

com isso as necessidades das empresas, quando 

comparado com a fase anterior (Costa, 2015). As 

empresas no estágio de crescimento são 

geralmente de tamanho médio com múltiplos 

shareholders, e atingem um crescimento rápido, 

pois atraem mais clientes e estabelecem sua 

presença no mercado (Koh et al., 2015). 

Normalmente, suas receitas aumentam rapidamente, embora 

isso ainda pode ser convertido em perdas. Assim,  a 

avaliação é ainda limitada e pouco confiável, fatores este que 

podem comprometer a acurácia na previsão dos analistas 

(Damodaran, 2012). Não obstante, as evidências trazidas por 

Costa (2015) apontam que na fase de crescimento a 

informação contábil é mais relevante, quando comparado 

com outras fases, logo a acurácia dos analistas, embora as 

empresas ainda estão em fase de incerteza, podem ser menos 

viesadas. 

ESTÁGIO DE MATURIDADE 

Carcterísticas Problemas de Acurácia 

Na fase de maturidade as empresas são menos 

propensas a assumir estratégias inovadoras ou de 

risco do que em seus estágios nascimento e 

crescimento, bem como o crescimento das 

receitas serão estáveis e o fluxos de caixa 

aumentam continuamente. 

O estudo de Costa (2015) aponta que nessa fase, junto com a 

fase de crescimento, as informações contábeis são relevantes, 

logo possuem poder explicativo, bem com preditivo. Assim, 

os analistas tendem a possuir acurácia e precisão na previsão 

de lucros, visto que as empresas são menos propensas ao 

risco. 

ESTÁGIO DE TURBULÊNCIA 

Carcterísticas Problemas de Acurácia 

Dickson (2010) aponta que a literatura é omissa 

em relação fluxo de caixa para essas empresas, 

dessa forma quando as empresas não se 

classificam nos demais ciclos se encaixam na 

fase de turbulência. Ainda para autor supracitado 

nessa fase o número de produtores começa a 

declinar, contudo essa fase é marcada por 

oscilações da entidade. 

Para Costa (2015) na turbulência, as empresas estão em fase 

de mudança podendo migrar para outro estágio. Assim, as 

informações contábeis perdem conteúdo informacional e 

podem prejudicar o desempenho dos analistas no processo de 

previsão do lucros.  

ESTÁGIO DE DECLÍNIO 

Carcterísticas Problemas de Acurácia 

No estágio de declínio das firmas, as receitas e 

lucros começam a diminuir, investimentos 

existentes são prováveis que continuem a 

produzir fluxos de caixa, embora a um ritmo de 

declínio, e a firma tem pouca necessidade de 

novos investimentos (Damodaran, 2012). 

O valor da empresa depende inteiramente de ativos 

existentes e por práticas passadas, dessa forma a previsão de 

lucros pelos analistas tendem a ser mais fácil, ou seja, com 

mais acurácia e menos viés. Entretanto, Costa (2015) nessa 

fase os investidores vão deixando as entidades, pois não 

possuem incetivos para investir nas empresas, o que leva a 

diminuir a qualidade da informação contábil e, 

consequentemte, os analistas tem dificuldades para prever os 

lucros futuros. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 



 
 

 

 

Assim, de acordo com todos os argumentos apresentados acima, postulamos que os 

estágios do ciclo de vida possuem diferentes características econômicas, nas quais servem de 

subsídios para os analistas financeiros realizarem previsões. Diante disso, tem-se a seguinte 

hipótese principal, bem como as secundárias:  

 

H1: a acurácia das previsões dos lucros é influenciada pelos estágios do ciclo de vida 

das firmas no mercado de capitais brasileiro. 

H1a: empresas em estágio de nascimento tem lucros previstos com menos acurácia se 

comparadas com as empresas em estágio de maturidade 

H1b: empresas em estágio de crescimento tem lucros previstos com menos acurácia se 

comparadas com as empresas em estágio de maturidade 

H1c: empresas em estágio de turbulência tem lucros previstos com menos acurácia se 

comparadas com as empresas em estágio de maturidade  

H1d: empresas em estágio de declínio tem lucros previstos com mais acurácia se 

comparadas com as empresas em estágio de maturidade  

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Seleção e Composição da Amostra 

 O universo do presente trabalho será composto por todas as empresas não financeiras 

listadas na BM&FBovespa. Para a composição da amostra (não probabilística) serão 

selecionadas aquelas que apresentarem informações disponíveis na base de dados da 

Economatica
®

 e Thomson Reuters
®

. As empresas financeiras foram excluídas da população 

por possuírem regulamentação contábil e estrutura patrimonial diferenciada.  

O período utilizado para a apreciação, e por consequência, para constituição da 

amostra foi de 2008 a 2014, com o objetivo de captar alguns efeitos apresentados pelo 

mercado com relação ao processo de convergência às normas internacionais de contabilidade 

e à crise econômica de 2008 a 2010. Após o atendimento dos critérios elencados acima, a 

amostra foi composta pelas seguintes observações, no Quadro 2. 

  
Quadro 2 – Amostra da Pesquisa 

Períodos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Observações 95 100 100 116 126 129 135 801 

     Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

3.2 Descrição dos Modelos  

3.2.1 Classificação dos Estágios do Ciclo de Vida (ECV) 

Foi utilizado o modelo de classificação dos  ECV de Dickinson (2010), mediante 

Quadro 3, que classifica as empresas em 5 fases: (1) nascimento; (2) crescimento (3) 

maturidade; (4) turbulência e (5) declínio. Esse modelo baseia-se na combinação de sinais de 

cada um dos três componentes do fluxo de caixa, sejam operacionais, de investimento e 

financiamento. Um exemplo simples, seria que para classificar as empresas no estágios de 

nascimento elas devem possuir caixa operacional e de investimento negativo, bem como caixa 



 
 

 

de financiamento positivo.  Caso contrário, deverá ser classificado nas demais fases de vida, 

observando seus respectivos critérios. 

 
Quadro 3 – Classificação dos Estágios do Ciclo de vida 

Fluxo de Caixa Nascimento Crescimento Maturidade Turbulência Declínio 

Operacional - + + +      -       + -         - 

Investimento - - - +      -       + +        + 
Financiamento + + - +      -       - +         - 

Fonte: Dickinson (2010, p. 9) 

 

Dickinson (2010) aponta que o método de mensuração dos ECV utilizando padrões de 

fluxo de caixa pode absorver os efeitos de métricas como crescimento das vendas e 

distribuição de dividendos, utilizadas em metodologias como a de Anthony e Ramesh (1992), 

além de não precisar de classificações arbitrárias do próprio pesquisador. Assim, Dickinson 

(2010), os estágios do ciclo, utilizando os sinais dos componentes da demonstração dos fluxos 

de caixa.  

3.3.1 Modelo de mensuração da Acurácia das Previsões dos Analistas 

Para analisar a acurácia das previsões dos analistas será utilizado um modelo baseado 

nos estudos de Jiao et al. (2011), Gatsios (2013) e Martinez e Dummer (2014), por meio de 

uma métrica chamada de Erro de Previsão Absoluto (EPA). O EPA é obtido com a diferença 

absoluta, através do módulo, entre o lucro por ação (LPA) anual da empresa j no período da 

apresentação do resultado (Aj,r), bem como a média da previsão dos analistas para o LPA no 

dia primeiro de abril (Fj,t), por fim, dividindo-se pelo preço da ação das empresas (Pj,t), 

conforme descrito a seguir: 

 

     

 Segundo, Martinez e Dummer (2014) esse método permite considerar todos os erros, 

visto que independe se os erros são negativos ou positivos, ao passo que outras metodologias 

como as que mensuram o viés do analista onde os erros positivos cancelam os erros negativos 

da mesma magnitude. 

 

3.2.2 Modelo de Regressão Proposto  

 

 Para investigar os efeitos dos estágios do ciclo de vida como determinantes ambientais 

na acurácia das previsões do lucros do mercado de capitais brasileiro, foi utilizado um 

modelo, baseado nos estudos de Gatsios (2013) e Jiang et al. (2015), descrito a seguir. Não 

obstante, por utilizar variáveis Dummy para captar os estágios do ciclo de vida foi necessário 

retirar o estágio de maturidade, para servir de comparação na análise de resultados. Assim 

foram criadas 2 equações lineares, a primeira delas apenas com as variáveis de interesse e a 

segunda foi inserido as variáveis de controle, conforme descrito a seguir: 

.  

                                                                 e 



 
 

 

 

                                                    

                                                      

Onde: 

  

       = Erro de Previsão Absoluto (Medida de acurácia) 

DNASC = É uma variável Dummy  que indica a Fase de Nascimento do Ciclo de Vida, onde 

será atribuído 1 para empresas na Fase de Nascimento e 0 para as demais. 

      = É uma variável Dummy  que indica a Fase de Crescimento do Ciclo de Vida, onde 

será atribuído 1 para empresas na Fase de Crescimento e 0 para as demais. 

       = É uma variável Dummy  que indica a Fase de Turbulência do Ciclo de Vida, onde 

será atribuído 1 para empresas na Fase de Turbulência e 0 para as demais. 

       = É uma variável Dummy  que indica a Fase de Declínio do Ciclo de Vida, onde será 

atribuído 1 para empresas na Fase de Declínio e 0 para as demais. 

DPERDA = É uma variável Dummy  que indica 1 para perda no exercício fiscal e 0 para as 

demais 

QANALIST= É uma variável de controle que indica o total de cobertura dos analistas 

DOTIM= É uma variável Dummy de controle que indica 1 para a previsão otimista e 0 para 

previsão pessimista 

PTB= O Price-to-book é uma variável de controle que mensura a relação do valor de Mercado e valor 

patrimonial da empresa i no tempo t.  

LnTAM = É uma variável de Controle que indica o tamanho das empresas, por meio do 

Logaritmo Natural do Ativo Total. 

DSETOR = É uma variável de Controle que indica o setor no qual a empresa atua. 

εt,i = Termo de erro da regressão da empresa i no período t. 

A variável de controle DPERDA que indica resultados negativos do período, foi 

utilizada pois nos estudos Dalmácio et al. (2013), Gatsios (2013) e Jian et al. (2015), 

relevaram que os analistas tendem a diminuir sua acurácia conforme resultados negativos das 

empresas. A variável de controle QANALIST utilizada nos estudos de Martinez (2004) e 

Dalmácio et al. (2013) indica que quanto mais analistas seguem a empresa, mais informações 

serão disseminadas e menor será os erros de previsão dos lucros. Utilizou-se também a 

variável DOTIM, utilizada nos estudos de Martinez (2004) e Almeida e Dalmácio (2015), 

representa o viés dos analistas sejam eles pessimistas ou otimistas.  

Por sua vez, a variável PTB utilizada nos estudos de Martinez (2004) e Almeida e 

Dalmácio (2015), revelam que quanto maior o PTB maior será a acurácia dos analistas. Esse 

mesmo comportamento também é esperado pelo LnTAM, pois as empresas com maior 

tamanho tendem a possuir mais acurácia.  Por fim, o setor é uma variável utilizada como 

controle pois segundo Pessotti (2012), Gatsios (2013) e Jian et al (2015) as previsões dos 

analistas podem estar associadas como os ramos de atuação das empresas. 

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Estatísticas Descritivas  



 
 

 

Os dados apresentados na Tabela 1 fornecem informações das estatísticas descritivas 

das variáveis contínuas do modelo de mensuração dos efeitos dos estágios do ciclo de vida na 

acurácia das previsões dos lucros dos analistas.  

Tabela 1 - Estatísticas Descritivas  

    Variáveis  Média   Mediana   Máximo   Mínimo   Desv. Padrão  

EPA 0,4157739 0,0401841 120,484 1,83835E-06 4,560802 

QANALIST 10,26592 10 26 0 6,475952 

PTB 4,703848 1,643945 309,5799 -12,81201 20,36212 

TAMit 22060843 2514576 793375000 290850 71432091 

        Fonte: Dados da Pesquisa 

Com base nos resultados da variável explicada EPA, que indica os erros de previsão 

absoluto dos analistas, os valores médios foram de 0,41, no período analisado de 2008 a 2014, 

bem como mediana de 0,0401. O valor mínimo foi cerca de 1,83 e máximo de 120,48. Devido 

a disparidade de valores mínimos e máximos, possivelmente pode ter sido uma das causas que 

justifiquem o elevado desvio padrão apresentado de 4,56. Contudo, devido a heterogeneidade 

da amostra, podem ter sido uma das causas do desvio padrão elevado, além das comuns 

discutidas de forma teórica no estudo e as características econômicas, como os estágios do 

ciclo de vida que se pretende analisar. 

Em relação a variável QANALIST, é uma variável de controle utilizada no estudo, 

conforme justificativas previamente evidenciadas, na qual demonstra a cobertura dos analistas 

nas empresas investigadas. O valor médio correspondeu a 10,26, com mediana de 10. O valor 

máximo de analistas que acompanharam uma empresa foi de 26 e mínimo 0, fator que 

influenciou no desvio padrão elevado das entidades, indicando que as empresas podem 

possuir disparidades na acurácia, uma vez que algumas possuem maior atenção dos analistas. 

A segunda variável de controle foi o PTB, na qual apresentou valor médio de 4,703 e 

mediana de 1,643. O valor máximo de foi de 309,57 e mínimo de -12,81. O desvio padrão foi 

de 20,36, corroborando com os resultados anteriores que indicaram a heterogeneidade da 

amostra e, consequentemente, acarreta possíveis erros de previsão para os grupos de empresas 

com menores valores de PTB. 

Por fim, a última variável de controle foi o tamanho das empresas, representada pelo 

ativo total. O valor médio correspondeu à 22060843 e a mediana de 2514576. No caso 

específico da média, o valor não foi representativo devido ao elevado desvio padrão. 

Teoricamente, quanto maior o tamanho das empresas melhor seria o desempenho dos 

analistas, entretanto, devido ao tamanho diferenciado das entidades, muitas vezes motivados 

pelos estágios do ciclo de vida, pode ter justificado a dispersão da variável dependente EPA. 

No que concerne à Tabela 2, evidencia-se as estatísticas descritivas das variáveis 

Dummy utilizadas no modelo. Por se tratar de variáveis binárias, se restringiu-se a análise de 

suas frequências.  

 
  



 
 

 

Tabela 2 - Estatísticas Descritivas das Variáveis Dummy 

PERDA OBSERVAÇÕES PERCENTUAL 

SIM 141 17% 

NÃO 670 83% 

TOTAL 811 100% 

DOTIM OBSERVAÇÕES PERCENTUAL 

SIM 687 85% 

NÃO 124 15% 

TOTAL 811 100% 

ESTÁGIOS DO CICLO DE VIDA OBSERVAÇÕES PERCENTUAL 

NASCIMENTO 25 4% 

CRESCIMENTO 348 43% 

MATURIDADE 362 45% 

TURBULÊNCIA 60 7% 

DECLÍNIO 6 1% 

TOTAL 811 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A primeira variável da Tabela 2, indicada no modelo de regressão Perda (DPERDA), 

demonstra quais empresas apresentaram sinais negativos, nos quais tendem a moldar as 

previsões dos analistas. Desse modo, apenas 17% da amostra apresentaram sinais negativos 

durante o período analisado, enquanto 83% obtiveram resultados positivos, mesmo as 

observações sendo coletadas em períodos de crise (2008 à 2010) e de mudanças das normas 

contábeis, considerando todas as fases. De regra geral, os resultados negativos tendem a 

chamar mais atenção dos analistas, ao ponto que podem diminuir a acurácia na previsão de 

lucros, conforme apresentado anteriormente. Como os resultados foram em maior proporção 

positivos, essa variável tende a não apresentar relação inversa com a variável explicada do 

modelo EPA. 

 A segunda variável foi o viés dos analistas, representado pelo DOTIM. Assim, 

evidenciou-se que 85% das previsões dos analistas foram otimistas e apenas 15 % 

pessimistas. Esses resultados apresentados podem comprometer negativamente o estimador de 

acurácia medido pelo EPA das empresas analistas. Para Martinez (2004) o viés de seleção são 

determinados por falta de falta de transparência das informações, fatores econômicos e 

cognitivos.  

As variáveis Dummy que apresentam os estágios do ciclo de vida das empresas, 

observou-se que os estágios de crescimento (DCRESC) e maturidade (DMATUR) 

corresponderam a mais da metade da amostra, com os percentuais de 43% e 45 %. Enquanto 

que as demais fases nascimento (4%), turbulência (7%) e declínio (1%) totalizaram apenas 

11% das observações estudadas.  

Destaca-se, que na fase de crescimento as empresas estão adotando uma postura de 

implantação de novos produtos aos mercados, contratação de funcionários mais qualificados 

para atender as demais e, muitas vezes, com lucros elevados (Dickinson, 2010). Devido a esse 

processo de transição, os analistas tendem a não possuírem acurácia em suas previsões. Por 

sua vez, na fase maturidade as empresas tendem a possuir resultados mais estáveis no 

mercado e, consequentemente, facilitar os trabalhos de previsão dos analistas. Assim, os 

modelos lineares apresentados a seguir, irão corroborar ou refutar as primeiras suposições 

possíveis com a análise das estatísticas descritivas. 



 
 

 

 

4.2 Modelos Lineares 

 

 A Tabela 3, indica os resultados empíricos das 2 equações propostas para captar os 

efeitos dos estágios do ciclo de vida na acurácia dos analistas. A primeira delas trata da 

análise apenas com as variáveis de interesse e a segunda foi incluído as variáveis de controle. 

  
Tabela 3 – Equações que mensuram os efeitos dos estágios do ciclo de vida na acurácia das previsões dos lucros 

dos analistas, no período de 2008 a 2014 

Variáveis (1)  (2) 

            

DNASCI 0,916  0.891 

 (-0.144)  (-0.185) 

DCRES 0,506  0.502 

 (0.280)  (0.269) 

DTURBU     0,049**     0.039** 

 (1.638)  (1.378) 

DDECLI 0,161  0.207 

 (1.643)  (1.189) 

DPERDA -  0.064* 

 -  (0.295) 

QANALIST -     0.020** 

 -  (-0.155) 

DOTIM -  0.109 

 -  (0.496) 

PTB -  0.455 

 -  (-0.004) 

LnTAM -  0.307 

 -  (0.108) 

Const 0,455  0.824 

 (0.163)  (-0.361) 

Obs. 811  811 

DSETOR SIM  SIM 

PAINEL EF  EF 

                             Fonte: Dados da pesquisa 

                             Notas: *, ** indicam significância de 10% e 5%  

 

 Em relação a equação (1) que visa verificar exclusivamente o efeito das variáveis de 

interesse, constatou-se que apenas o estágio de turbulência mostrou-se significante a um nível 

de 5 % e com coeficiente positivo de 1,638, indicando que enquanto as empresas maduras 

aumentam a acurácia as empresas em turbulência também aumentam o desempenho dos 

analistas. 

 De forma concomitante a equação (2) mesmo incluindo as variáveis de controle, 

apenas o estágio de turbulência mostrou-se significante também a um nível de 5% e com 

coeficiente positivo de 1,378. Esses resultados contrariaram as expectativas, pois nessa fase 

esperava-se um baixo nível de acurácia, visto que para Dickinson (2010) e Costa (2015) no 

estágio de turbulência, as empresas estão em fase de oscilação podendo migrar para outro 

estágio, além de perder conteúdo informacional.  

Essas características de inconstâncias das entidades podem ser atribuídas a fatores 

como a crise financeira de 2008 a 2010, que poderia justificar essas oscilações. Segundo, Jian 

et al. (2015) a recessão econômica influencia na frequência da previsão que é maior durante a 



 
 

 

recessão, mas o pessimismo e a precisão são mais baixos durante a recessão, embora ainda 

existam um certo de nível de acurácia.  

No que tange as variáveis de controle, mostrou-se significante a variável DPERDA 

que indica resultados negativos do período, a um nível de 10% e com coeficiente positivo de 

0,064. Essas evidências revelaram que o aumento das perdas aumenta a acurácia das empresas 

maduras, contrariando os estudos de Dalmácio et al. (2013), Gatsios (2013) e Jian et al. 

(2015), que perceberam que as perdas tendem a piorar o desempenho dos analistas. Uma 

possível justificativa para esse fato, é que as empresas maduras por serem estabelecidas no 

mercado e os analistas já conhecerem o seus comportamentos não sofrem tanta influência de 

possíveis resultados negativos.  

Por sua vez, a variável QANALIST apresentou-se significativa a um nível de 5% com 

coeficiente negativo de -0,155. Para Martinez (2004) esperava-se que o aumento da cobertura 

dos analistas favorecessem o desempenho dos analistas. Contudo, pelos resultados 

apresentados indicaram que para empresas maduras a diminuição da cobertura aumenta a 

acurácia. Diante disso, sugere-se que as empresas maduras não necessitam de uma quantidade 

elevada de cobertura, pois são menos propensas a assumir estratégias inovadoras ou de risco e 

o fluxo de informações é mais constante.   

 

4.3 Teste de Robustez 

 

Para analisar de forma detalhada os efeitos dos estágios do ciclo de vida como 

determinantes econômicos na acurácia das previsões dos lucros do mercado de capitais 

brasileiro, utilizou-se a regressão quantílica pois devido a heterogeneidade da amostra é um 

método mais relevante que o OLS. Além de que, podem existir particularidades da 

distribuição a acurácia dos analistas, ou seja, erros de previsão extremos que podem ter 

natureza “ex-post” otimistas ou pessimistas (Martinez, 2004). Assim, foram testados as duas 

extremidades da distribuição por meio do primeiro quartil (p25%) e do último quartil (p75%). 

De forma geral, foram encontradas empresas no p25% 207 empresas com erros de previsão 

absolutos mais otimistas, totalizando 25,52 % da amostra e 201 empresas no p.75% 

representado 25% da amostra com erros de previsão pessimistas.  

 
  



 
 

 

Tabela 4 – Equações que mensuram os efeitos dos estágios do ciclo de vida na acurácia nas extremidades das 

previsões dos lucros dos analistas, no período de 2008 a 2014 

Variáveis (3)  (4) 

 p.25           p.75 

DNASCI       0.000***  0.127 

 (-0.416)   (0.029) 

DCRES 0.688  0.885 

 (-0.008)    (-0.001) 

DTURBU      0.006***    0.083* 

 (-0.111)     (-0.021) 

DDECLI       0.000***        0.000*** 

 (-5.405)      (-0.212) 

DPERDA      0.000***        0.000*** 

  (-0.428)     (-0.106) 

QANALIST 0.201  0.579 

   (0.002)    (0.001) 

DOTIM       0.010***         0.000*** 

   (-0.076)       (-0.089) 

PTB 0.797    0.929 

   (0.000)       (-0.001) 

LnTAM 0.939    0.932 

   (0.000)      (0.000) 

Const   0.915        0.017** 

   (-0.012)      (0.082) 

Obs. 811  811 

DSETOR SIM  SIM 

DANO SIM  SIM 

                             Fonte: Dados da pesquisa 

                             Notas: *, **, *** indicam significância de 10%, 5% e 1% respectivamente.  

 

 A equação (3), que visa mensurar o efeito dos estágios do ciclo de vida na acurácia das 

previsões de lucros para o p.25%, grupo de empresas previsões otimistas, evidenciou que os 

estágios de nascimento, turbulência e declínio foram significantes, bem como as variáveis de 

controle DPERDA e DOTIM.  

O estágio de nascimento foi significativo a um nível de 1%, com coeficiente negativo 

de -0,416. Revelando, que equanto as empresas maduras aumentaram a acurácia as empresas 

no estágio de nascimento diminuiram seu desempenho. Esses resultados corroboraram com 

Damodaran (2012), pois as estimações na fase de nascimento são propensas a possuírem erros 

devido ao contexto de incertezas. 

 Na fase de Turbulência, os resultados foram concomitantes com a fase de nascimento 

em relação a sua significância em determinar a acurácia na previsão dos lucros. O coeficiente 

DTURB foi de -0,111, a um nível de significância de 1%, sugerindo que na fase de 

Turbulência os analistas diminuem a acurácia de suas previsões enquanto melhoram seu 

desempenho na fase de maturidade. Conforme, Dickinson (2010) embora não haja na 

literatura evidências que sustentem o comportamento das empresas em relação a essa fase, 

mas esse estágio indica inconstância das empresas em relação ao seus resultados, logo pode 

justificar a falta de acurácia por parte dos analistas.  

 Na mesma direção, na fase declínio o nível de significância foi de 1% e coeficiente 

negativo de -5.405, indicando que quando as empresas maduras aumentam a acurácia as 

empresas em estágios de declínio diminuem. Para Costa (2015) nesse fase as empresas 

diminuem a qualidade da informação contábil, o que tende a levar a uma diminuição da 

acurácia dos analistas.  



 
 

 

 No que concerne as variáveis de controle, apenas a DPERDA e a DOTIM 

apresentaram-se significantes a um nível de 1% e com coeficientes com sinais negativos 

totalizando -0.428 e -0.076. Em relação a DPERDA, os resultados sugeriram que enquanto 

diminuem as perdas aumentam a acurácia das empresas. Bem como, enquanto diminuem o 

vieses dos analistas (DOTIM) aumentam a acurácia das empresas maduras. 

 Por fim, a equação (4) demonstra o efeito dos estágios do ciclo de vida na acurácia das 

previsões de lucros para o p.75%, correspondendo a extremidade de acurácia pessimista. 

Assim, percebeu-se que as variáveis significativas foram DTURBU e DDECLI, bem como as 

de controle DPERDA e DOTIM.  

 O estágio de Turbulência, assim como percebido no p.25%, foi significativo no 

entanto a um nível maior de 10%, com coeficiente negativo de -0.021, demonstrando que na 

fase de Turbulência os analistas aumentam o erros de suas previsões enquanto na fase de 

maturidade diminuem os erros de previsão. O estágio de declínio, assim como no p.25% 

apresentou-se significativo a um nível de 1% e com sinal de negativo de seu coeficiente, 

corroborando com as suposições de que no estágio de declínio os acionais tendem a piorar seu 

desempenho quando comparado com as empresas maduras. Com relação as variáveis de 

controle foi percebido um comportamento similar com o p.25%, pois apenas as variáveis 

DPERDA e DOTIM, foram significantes a um nível de 1% e com sinal negativo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse estudo teve por objetivo geral investigar os efeitos dos estágios do ciclo de vida 

como determinantes ambientais na acurácia das previsões do lucros do mercado de capitais 

brasileiro, no período de 2008 a 2014, conforme suposição de que as avaliações dos analistas 

tendem a serem moldadas com as características econômicas das firmas. 

 Os resultados pelo método de regressão linear, revelaram que apenas o estágio de 

turbulência mostrou-se significante também a um nível de 5% e com coeficiente positivo de 

1,378. Esses resultados contrariaram as expectativas teóricas, fator que fez rejeitar as hipótese 

levantadas, pois nessa fase esperava-se um baixo nível de acurácia, visto que para Dickinson 

(2010) e Costa (2015) no estágio de turbulência, as empresas estão em fase de oscilação 

podendo migrar para outro estágio, além de perder conteúdo informacional.  

Essas características de inconstâncias das entidades podem ser atribuídas a fatores 

como a crise financeira de 2008 a 2010, que poderia justificar essas oscilações. Segundo, Jian 

et al. (2015) a recessão econômica influencia na frequência da previsão que é maior durante a 

recessão, mas o pessimismo e a precisão são mais baixos durante a recessão, embora ainda 

existam um certo de nível de acurácia. Destaca-se, que nesse estágio as evidências são 

escassas o que torna os resultados desse estágio carente de investigações mais profundas. 

Não obstante, quando se realizou uma análise mais detalhada por meio da regressão 

quantifica, investigando os efeitos das extremidades dos erros de previsão, sejam elas com 

sinais de erros negativos, consideradas otimistas (p25%) e com sinal de erro positivo, 

consideradas pessimistas (p75%), as evidências trouxeram outras percepções dos analistas 

para previsões de empresas com características extremas, pois os erros de previsão otimistas 

ou pessimistas, também são influenciados pelos estados do ciclo de vida.  

Assim, para o p.25% o estágio de nascimento foi significativo a um nível de 1% e 

coeficiente negativo de -0,416. Revelando, que equanto as empresas maduras aumentaram a 

acurácia as empresas no estágio de nascimento diminuiram seu desempenho. Esses resultados 



 
 

 

corroboraram com Damodaran (2012), pois as estimações na fase de nascimento são 

propensas a possuírem erros devido ao contexto de incertezas. 

 Na fase de Turbulência, os resultados foram concomitantes com a fase de nascimento 

em relação a sua significância em determinar a acurácia na previsão dos lucros. O coeficiente 

DTURB foi de -0,111, a um nível de significância de 1%, esse resultado sugere que na fase de 

Turbulência os analistas diminuem a acurácia de suas previsões enquanto melhoram seu 

desempenho na fase de maturidade. Conforme, Dickinson (2010) embora não haja na 

literatura evidências que sustentem o comportamento das empresas em relação a essa fase, 

mas esse estágio indica inconstância das empresas em relação ao seus resultados, logo pode 

justificar a falta de acurácia por parte dos analistas.  

 Na mesma direção, na fase declínio o nível de significância foi de 1% e coeficiente 

negativo de -5.405, indicando que quando as empresas maduras aumentam a acurácia as 

empresas em estágios de declínio diminuem. Para Costa (2015) nesse fase as empresas 

diminuem a qualidade da informação contábil, o que tende a levar a uma diminuição da 

acurácia dos analistas.  

 Por fim, a outra extremidade representada pelo p.75%, correspondendo a extremidade 

de acurácia pessimista, percebeu-se que as variáveis significativas foram DTURBU e 

DDECLI.  O estágio de Turbulência, assim como percebido no p.25%, foi significativo no 

entanto a um nível maior de 10%, com coeficiente negativo de -0.021, demonstrando que na 

fase de Turbulência os analistas aumentam o erros de suas previsões enquanto na fase de 

maturidade diminuem os erros de previsão. O estágio de declínio, assim como no p.25% 

apresentou-se significativo a um nível de 1% e com sinal de negativo de seu coeficiente, 

corroborando com as suposições de que no estágio de declínio os acionais tendem a piorar seu 

desempenho quando comparado com as empresas maduras.  

 Diante desse cenário, esse estudo pode contribuir com a literatura ainda escassa a nível 

internacional, sobretudo a nível nacional de que fatores ambientais sejam eles internos ou 

externos das empresas, como estágios do ciclo de vida, nos quais já melhoram a qualidade da 

informação contábil, tendem a ser determinantes na acurácia da previsão dos lucros.  

 Ressalta-se, que esses resultados não podem ser generalizados para toda realidade das 

empresas nacionais, uma vez que nem todas as empresas listadas com papéis na bolsa de 

valores foram objeto de avaliação pelos analistas. 
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