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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é investigar se as informações precedentes e antecedentes 

diminuem a incerteza da demanda, possibilitando a gestão de recursos e o 

gerenciamento da assimetria dos custos. Para a realização deste estudo selecionou-se as 

empresas com ações negociadas na BM&FBOVESPA no período de 2007 a 2014, em 

uma base trimestral, o que resulta em 59 empresas, com um total de 1374 observações. 

Para a análise dos custos assimétricos utilizou-se a metodologia desenvolvida por 

Anderson, Banker e Janakiraman (2003). Para verificar se as variáveis precedentes e 

antecedentes podem auxiliar os gestores na formulação de um plano de aquisição de 

recursos como forma de gestão estratégica de custos será utilizada a metodologia 

proposta por Anderson, Asdemir e Tripathy (2013). Para tanto, utilizou-se regressões 

log-lineares estimadas por Ordinary Least Squares (OLS), para dados em painel, 

combinando séries temporais com dados transversais (cross-section). Os resultados 

apontam que os custos possuem resposta assimétrica para decréscimo nas vendas em 

comparação com incrementos nas vendas. Em relação as variáveis precedentes 

(Crescimento histórico e volatilidade) e antecedentes (market-to-book), os resultados 

apontam que nenhuma das variáveis apresentam significância estatística, no entanto, em 
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posse da informação sobre crescimento histórico ou market-to-book mais a informação 

sobre a volatilidade, é possível planejar a decisão acerca da aquisição de recursos 

flexíveis ou comprometidos pelos gestores. 

 

Palavras-Chave: Custos assimétricos; Gestão estratégica; Informações precedentes e 

antecedentes. 

 

Área temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial. 

 

1 INTRODUÇÃO 
A gestão dos custos, principalmente a utilização dos recursos de forma eficaz é 

considerada como ponto fundamental para o sucesso empresarial no atual ambiente 

competitivo (Finney, Campbell & Powell, 2005; Hooley, Greenley, Cadogan & Fahy, 

2005). Os recursos podem ser divididos em flexíveis e comprometidos, sendo que os 

flexíveis são adquiridos quando necessários, assim, seus custos variam com a atividade 

de produção, e em contra partida os recursos comprometidos tornam-se disponíveis 

antes de sua demanda ser precisamente conhecida, geralmente são adquiridos através de 

contratos para obter uma determinada quantidade de recursos, independente de se a 

quantidade de recursos disponíveis será totalmente utilizada ou não, dessa forma não 

podem ser reduzidos se a demanda for menor que o planejado, geralmente estes recursos 

estão relacionados com a estrutura de produção ou a gestão da organização (Atkinson, 

Banker, Kaplan & Young, 2000).  

A utilização dos recursos flexíveis permite agilidade na gestão dos custos, no 

entanto as empresas que dependem de recursos flexíveis enfrentam o risco de variação 

de preços. Embora a terceirização permita alcançar certa agilidade nos processos, as 

empresas podem ficar expostas ao comprometimento da qualidade dos serviços (Ren & 

Zhou, 2008). Além de que a busca pela flexibilidade por meio de contratos terceirizados 

expõe as empresas a custos políticos, particularmente às grandes empresas públicas 

(Dunn, Kohlbeck & Magilke, 2009). Em contrapartida, investir em recursos 

comprometidos aumenta a capacidade de controle, que pode levar a vantagens na gestão 

de custos. Por outro lado, o investimento em recursos comprometidos sujeita a empresa 

a custos por manter recursos subutilizados, quando a demanda diminui.  

Assim a incerteza da demanda deve motivar uma abordagem gerencial 

consistente para aquisição de todos dos recursos, sejam flexíveis ou comprometidos, a 

fim de evitar os sticky costs, custos pegajosos no sentido literal, ou a denominação 

“custos com variação assimétrica” proposta por Medeiros, Costa, e Silva (2005).  Os 

sticky costs ocorrem devido a ajustes assimétricos de recursos ao volume de atividade. 

No modelo tradicional do comportamento dos custos, os custos são caracterizados como 

sendo fixos ou variáveis no que diz respeito à atividade, assim alterações nos custos 

dependem apenas da alteração (valor absoluto) no nível de atividade, não no sentido da 

mudança (se a atividade está aumentando ou diminuindo) (Anderson & Lanen, 2009). 

Cooper e Kaplan (1992) alegam que a resposta dos custos para um aumento no 

volume da atividade é significativamente mais forte em comparação com a sua resposta 

a um decréscimo na atividade. Este tipo de comportamento dos custos é rotulado como 

sticky costs. O estudo de Anderson et al. (2003) fornecem a primeira evidência de que 

alterações no custo dependem não apenas no volume, mas também na direção da 

mudança, os autores concluíram que em média os custos VGA diminuem menos em 



 
 

 
 

resposta a determinado declínio na receita de vendas em relação ao ano anterior, do que 

eles aumentam em resposta a um aumento equivalente na receita.  

Calleja, Steliaros e Thomas (2006) analisaram empresas dos EUA, Reino Unido, 

França e Alemanha e concluíram que os custos operacionais são “pegajosos” em 

resposta às mudanças nas receitas. Sendo que os custos das empresas francesas e alemãs 

são mais pegajosas do que os custos de empresas do Reino Unido e dos Estados Unidos. 

Os autores também afirmam que os custos tendem a ser menos “pegajosos” durante 

longos horizontes temporais e quando as empresas apresentam maiores volumes em 

receita.  

No estudo desenvolvido por Balakrishnan e Gruca (2008) com dados de 

hospitais, os autores concluíram que os custos operacionais como um todo são 

pegajosos. Além disso, encontraram maior rigidez nos custos referentes à assistência ao 

paciente em relação aos custos em outras funções. No entanto, não encontraram 

nenhuma evidência de rigidez nos custos operacionais dos departamentos de apoio que 

estão perifericamente relacionadas à missão do hospital. 

As pesquisas existentes sobre a assimetria dos custos podem ajudar a 

compreender a resposta diferencial dos custos em uma situação que envolve a utilização 

de recursos flexíveis. Cooper e Kaplan (1992) afirmam que quando a demanda diminui 

os gestores geralmente relutam em cortar recursos comprometidos, atrasando os ajustes 

necessários, por acreditarem que a queda na demanda ou atividade foi apenas 

temporária. Da mesma forma, Anderson, Asdemir e Tripathy (2013) argumentam que 

aquisições focadas em recursos flexíveis, diminui a proporção de custos pegajosos, pois 

os custos de adaptação são mais baixos que os custos incorridos na subutilização de 

recursos comprometidos.  

Uma solução para os custos “pegajosos” proposta por Anderson et al. (2013) 

seria a utilização da experiência dos gerentes e as informações disponíveis para planejar 

e gerenciar estrategicamente os custos, desta forma diminuir o nível da incerteza da 

demanda, e consequentemente planejar a aquisição dos recursos, e assim reduzir o risco 

operacional que as empresas são expostas. A proposta seria a utilização de informações 

precedentes e antecedentes. Os autores acreditam que as variáveis precedentes, 

crescimento das vendas e a volatilidade histórica das vendas, por representarem o 

ambiente de demanda em que a tomada de decisão e de controle da empresa acontece, 

possam ajudar a abrandar a incerteza. E a variável antecedente, o índice market-to-book, 

por ser um indicador comum das expectativas de crescimento futuro e um benchmark de 

desempenho de gestão possam prever a demanda futura. Portanto os autores acreditam 

que com informações históricas e futuras da demanda, a incerteza possa ser diminuída, a 

aquisição dos recursos planejada, e consequentemente os gestores possam gerenciar o 

comportamento dos custos. 

Considerando o exposto, a questão de pesquisa que orienta esse estudo é: 

Informações precedentes e antecedentes contribuem na gestão estratégica dos custos 

assimétricos das empresas listadas na BM&FBOVESPA?. Portanto a pesquisa objetiva 

investigar se as informações precedentes e antecedentes diminuem a incerteza da 

demanda, possibilitando a gestão de recursos (flexíveis e comprometidos), 

possibilitando o gerenciamento da assimetria dos custos. 

O estudo do comportamento dos custos é relevante não somente para 

pesquisadores e acadêmicos, mas também para aqueles cuja atuação profissional está 

diretamente ligada às atividades empresariais. A razão dessa importância consiste no 

fato de que a base de sustentação de muitas decisões gerenciais está no conhecimento de 



 
 

 
 

como os custos podem variar em função do nível de atividade (Medeiros et al.2005). 

Um comentário de Garrison e Noreen (2001, p.131) corrobora a importância do estudo 

do comportamento dos custos: “as tentativas de tomada de decisão sem o pleno 

conhecimento dos custos envolvidos – e de como eles podem variar em função do nível 

de atividade – podem levar ao desastre”.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Gestão Estratégica nos Custos Assimétricos 

Compreender o comportamento dos custos em resposta às mudanças no nível de 

produção e vendas é crítico para a administração de empresas em quase todos os setores 

(Atkinson et al., 2000). Garrison e Noreen (2001, p.131) definem “que o 

comportamento de um custo significa como ele irá reagir ou variar à medida que 

ocorrerem alterações no nível da atividade”. Os gerentes que compreendem como os 

custos se comportam têm melhores condições de prever qual será a trajetória dos custos 

em diversas situações operacionais, podendo planejar melhor suas atividades e, 

consequentemente, o lucro.  

Os modelos tradicionais de comportamento dos custos existentes na literatura 

contábil distinguem os custos entre fixos e variáveis em função das mudanças no nível 

de atividade. Os custos fixos são assumidos como existentes independentes do nível de 

atividade, enquanto os custos variáveis assumem forma linear e proporcional às 

mudanças nos níveis de atividade. Entrelaçados a este modelo de comportamento de 

custos se encontram uma série de pressupostos que, além de simplificar o mundo real, 

distorcem a forma como os custos se comportam na sua essência (Calleja et al. 2006). 

No entanto, conforme apresentados no decorrer desta seção, estudos recentes 

sugerem que a variação dos custos não depende apenas das variações das receitas, mas, 

também, da direção desta mudança (ascendente ou descendente) (Porporato & Werbin, 

2010). Noreen e Soderstrom (1997) foram os pioneiros nos estudos desta natureza. No 

entanto, seus testes aplicados a hospitais não apresentaram evidências suficientes para 

validação científica. Posteriormente, baseados na mesma suposição, Anderson et al. 

(2003) criaram uma teoria para os Sticky Costs, a qual afirma 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. 

Ainda, nesta temática, Medeiros et al. (2005) testaram o nível de simetria dos 

custos das empresas brasileiras. Para tal, realizaram um estudo para testar a hipótese de 

que os custos apresentam elasticidade assimétrica em relação a variações nas receitas. 

Os autores utilizaram uma amostra de 198 empresas num período de 17 anos, e 

constataram que os modelos de custos assimétricos são parcialmente aplicáveis ao 

Brasil. Porém, ao considerar que os dados utilizados se referem a setores diversos, os 

coeficientes obtidos são, na verdade, valores médios, levando-se em conta todas as 

empresas da amostra. 

Kim e Prather-Kinsey (2010) desenvolveram um estudo com 3.220 analistas 

financeiros que fizeram previsões de vendas e lucros durante o período de 1996 a 2005. 

Com as análises, os autores chegaram à conclusão de que os analistas, mesmo ao acertar 

as previsões de vendas, erram na previsão dos lucros. Isto porque, o comportamento dos 

custos não está relacionado linearmente com a receita. Ou seja, os custos, devido à sua 

parcela fixa, não variam proporcionalmente às receitas.  

Porporato e Werbin (2010) testaram se o conceito dos Sticky Costs se aplica a 

bancos da Argentina, Brasil e Canadá, com o intuito de melhorar a generalização de 



 
 

 
 

Anderson et al. (2003). Os resultados mostram a existência dos Sticky Costs (custos 

assimétricos no Brasil, ou custos pegajosos na língua espanhola) em bancos da 

Argentina, Brasil e Canadá para os anos de 2004 a 2009. Argumenta-se que os custos 

totais do setor bancário seguem um comportamento assimétrico porque a magnitude do 

aumento associado com um aumento no volume de atividade ou receitas (0,60% para 

Argentina, 0,82% para o Brasil e 0,94% para o Canadá) é maior do que a magnitude da 

queda associado com uma diminuição do volume (0,38% para Argentina, 0,48% para o 

Brasil e 0,55% para o Canadá). Um segundo conjunto de resultados sugere que os 

bancos com maiores proporções de custos fixos, como o Brasil, apresentam menor 

redução de custos quando a receita diminui. Bancos com níveis mais elevados de custos 

variáveis, como o Canadá, têm diminuição maior diante das diminuições de demanda. 

Finalmente, os bancos que operam em um ambiente econômico incerto, tais como na 

Argentina, apresentam menor aumento de custos quando a demanda aumenta e, 

consequentemente, menor redução de custos quando a demanda diminui. 

Yasukata e Kajiwara (2011) afirmam existir duas explicações teóricas para os 

sticky costs: i) decisões deliberadas dos gestores, ou seja, quando os gestores são 

confrontados com um declínio nas vendas, muitos deles consideram o declínio 

temporário e esperam que as vendas se recuperem em um futuro próximo e assim, de 

forma planejada, mantém recursos durante períodos de queda nas vendas; ii) atraso de 

ajuste dos custos em relação às vendas, no qual, os custos demoram mais para se 

ajustarem à quedas bruscas nas vendas. Os mesmos autores, ainda neste estudo, 

testaram a hipótese de decisões deliberadas dos gestores, uma vez que esta teoria ainda 

não estava comprovada. Para testar a hipótese, foram utilizadas as previsões de vendas, 

custos e lucros fornecidas pelos gestores para o exercício social seguinte. A conclusão 

do estudo é de que a assimetria dos custos é resultado da decisão deliberada dos 

gestores. 

Banker, Ciftci e Mashruwala (2008) investigaram qual a motivação das decisões 

deliberadas dos administradores, uma vez que estas afetam o comportamento dos 

custos. Ou seja, analisaram como o otimismo ou pessimismo pode afetar as decisões de 

alocações de recursos. Os resultados reforçam o argumento de que os gestores, 

deliberadamente, ajustam os recursos em resposta às condições de demanda observadas. 

Aponta-se, ainda, que os gestores são mais propensos a aumentar a capacidade 

produtiva quando em dois períodos anteriores (ou mais) ocorrem aumentos na demanda. 

E, da mesma forma, são mais propensos a diminuir a alocação de recursos se em dois 

períodos ou mais ocorre diminuição da receita. 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.  

Anderson et al. (2013) afirmam que um plano de aquisição de recursos afeta o 

risco operacional devido a potencial incompatibilidade entre incerteza de demanda e 

comportamento de custos. Os autores exemplificam que um gestor ao contratar 

funcionários em tempo integral, em vez de trabalhadores em tempo parcial, ou ao 

celebrar um contrato de leasing de longo prazo, em relação a um contrato anual, adquire 

recursos a longo prazo. No entanto, se a demanda diminuir, tal compromisso pode 

comprometer a rentabilidade da empresa. Os autores ainda acreditam que gestores com 

elevadas expectativas de crescimento tendem a investir em recursos comprometidos a 

fim de obter os benefícios desta capacidade adquirida, mas um gerente ao analisar a 

variabilidade da demanda, prefere recursos flexíveis, portanto empresas com um perfil 



 
 

 
 

de aquisição flexível ou de aquisição de longo prazo apresentam diferenças no 

comportamento de custos SGA.  

 

2.2 Estudo de Anderson, Asdemir e Tripathy (2013) 

 Anderson et al. (2013) investigaram a relação entre variáveis precedentes 

(crescimento histórico das vendas e volatilidade) e antecedentes (market-to-book), que 

poderiam informar aos gestores sobre a distribuição da demanda passada e futura e com 

isso influenciar suas escolhas sobre despesas com vendas, gerais e administrativas, a 

fim de gerir recursos comprometidas e flexíveis, tendo em vista a possibilidade de 

comportamento assimétrico dos custos. Despesas com vendas, gerais e administrativas 

(SGA) representam uma importante parcela entre os desembolsos de uma organização, e 

são compostas pelas despesas com publicidade e marketing, venda, distribuição, gestão 

e atividades de apoio ao cliente. Assim, devido a esta combinação diversificada de 

recursos, e uma relação não tão bem definida entre as despesas com SGA e os custos de 

produção, este gerenciamento torna-se mais complexo do que os custos gerados na 

própria produção de bens ou serviços fornecidos pela empresa.  

 Os autores verificaram como os gestores utilizam suas experiências e as 

informações disponíveis para planejar estrategicamente o futuro. Aquisições focadas na 

agilidade favorecem recursos flexíveis, diminuindo a assimetria dos custos, isso porque 

os custos de ajustes são mais baixos que o de recursos comprometidos (Anderson et 

al.2013). Porém, caso tenham um histórico e uma expectativa de crescimento, os 

gestores irão optar por recursos comprometidos, pois lhes asseguram melhor controle 

gerencial sobre o negócio e custos mais reduzidos. A formulação de um plano de 

aquisição de recursos considerando tanto a agilidade dos recursos flexíveis como as 

vantagens dos comprometidos, deve refletir as expectativas dos gestores quanto ao 

crescimento da demanda e os riscos envolvidos. Assim, espera-se que o nível de 

recursos comprometidos varie com o crescimento histórico da empresa. Este 

crescimento persistente pode levar os gestores a investirem em capacidade, sistemas e 

outros meios que garantam esta tendência, ao invés de optar por recursos flexíveis.  

 A segunda variável precedente é a volatilidade. Pois a volatilidade passada das 

vendas pode ser, para os gestores, um espelho da volatilidade futura. Desta forma, estes 

administradores não terão segurança para investir em recursos comprometidos, uma vez 

que os recursos flexíveis apresentam ajustes a custos mais baixos quando as atividades 

diminuem (Anderson et al.2013). Desta forma espera-se uma relação negativa entre 

volatilidade nas vendas e assimetria nos custos. 

A avaliação do mercado de capitais fornece uma indicação da expectativa de 

crescimento dos investidores e pode ser usada como proxy para a expectativa dos 

gestores para o crescimento das vendas no longo prazo, portanto é utilizado o Market-

to-book como variável antecedente (Anderson et al.2013). O índice Market-to-book 

indica a expectativa dos investidores para os retornos anormais dos ativos, sendo 

relevante para o plano de aquisição de recursos, na medida em que captura a expectativa 

para um horizonte de longo prazo e mostra a confiança do mercado no crescimento 

futuro da companhia. Desta forma, espera-se uma relação positiva entre custos 

assimétricos e o índice Market-to-book. 

Com base no exposto, Anderson et al. (2013) elaboraram três hipóteses, 

conforme o quadro 1. As hipóteses estão baseadas na incerteza da demanda de cada 

empresa analisada, e como está incerteza pode ser reduzida por meio das variáveis 



 
 

 
 

antecedentes e precedentes na gestão dos recursos flexíveis e comprometidos, com 

intuito de reduzir os sticky costs. 

  
H1 A assimetria nos custos aumenta na magnitude do crescimento histórico das vendas. 

H2 Os custos assimétricos aumentam na magnitude do índice Market-to-book. 

H3 A assimetria dos custos diminui com o histórico de volatilidade das vendas. 

Quadro 1 Hipóteses propostas por Anderson et al. (2013) 

 

Os autores utilizaram dois modelos para testar as hipóteses. O modelo básico foi 

adaptado de Anderson et al. (2003) que visa verificar a existência dos sticky costs. O 

segundo modelo proposto pelos autores expande o modelo básico, ao adicionar as 

variáveis precedentes e antecedentes. Os resultados apontam que o crescimento 

histórico e as perspectivas de crescimento futuro encorajam a aquisição de recursos 

comprometidos, indo de encontro com as hipóteses H1 e H2. Da mesma forma que a 

volatilidade histórica das vendas é considerada um prognostico no planejamento da 

aquisição de recursos. 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa é do tipo descritiva, com abordagem quantitativa. Para a realização 

deste estudo selecionam-se as empresas com ações negociadas na BM&FBOVESPA no 

período de 2007 a 2014. Diferentemente de outros estudos, os dados coletados 

apresentam-se em uma base bimestral, e não anual, portanto as empresas selecionadas 

apresentam 31 bimestres. O período selecionado corresponde a 31 bimestres, contudo, 

utiliza-se o exercício de 2007 apenas de base para as variações ocorridas a partir de 

2008 (variação de 2008 em relação a 2007), portanto as análises correspondem a 27 

bimestres, ressaltando que o quarto bimestre do ano de 2014 ainda não se encontra 

disponível na base de dados. Outro aspecto que diferencia esta pesquisa das outras, 

reside no fato de admitir-se a falta de até dois bimestres para cada empresa. 

Excluem-se da amostra as empresas do setor financeiro por possuírem 

regulamentações específicas rígidas, o que, em muitos casos pode interferir na 

comparabilidade dos resultados. Definidas estas especificações resultam 59 empresas, 

com um total de 1374 observações. Após a definição das empresas e dos trimestres a 

serem estudados parte-se para a coleta dos dados. Utiliza-se, para tal, a base de dados 

Bloomberg. Foram coletadas informações referentes à Receita Líquida de Vendas – 

RLV, Despesas de Vendas – DV e Despesas Administrativas – DA, que formam o 

SGA, e o Market-to-book – MTB. O crescimento histórico das vendas e a volatilidade 

das vendas foram calculados conforme recomendado por Anderson et al. (2013), onde 

que o crescimento histórico das vendas é a média anual do crescimento das vendas entre 

os anos t-5 e t-1, sendo que para o presente estudo é a média bimestral, a volatilidade 

histórica das vendas é a divisão entre a receita de vendas e o ativo total. 

Neste trabalho, recorre-se a metodologia desenvolvida por Anderson et al. 

(2003), para a medição da assimetria dos custos. Essa metodologia envolve a estimação 

de regressões log-lineares estimadas por Ordinary Least Squares (OLS), para dados em 

painel, combinando séries temporais com dados transversais (cross-section). Sua 

especificação é:  
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Devido a grande diversidade de empresas em termos de desempenho e de 

tamanho, a especificação linear em logaritmo fornece a comparabilidade das variáveis 

entre as empresas e alivia o potencial de heteroscedasticidade transversal (Anderson et 

al. 2003). A variável dummy tem valor 1 quando a receita da empresa i no período t é 

menor do que a receita no período t–1. Tendo em vista que o valor da dummy é igual a 0 

quando a receita aumenta, o coeficiente β1 mede o percentual de aumento nos custos em 

relação a um aumento de 1% na receita. Devido ao valor 1 da dummy quando a receita 

diminui, a soma dos coeficientes (β1 + β2) mede o percentual de redução nos custos em 

relação a uma redução de 1% na receita. Se os custos possuem variação assimétrica, a 

variação dos custos em relação ao aumento da receita deve ser maior que a variação em 

relação à redução de receita.  

 Para verificar se as variáveis precedentes e antecedentes podem auxiliar os 

gestores na formulação de um plano de aquisição de recursos como forma de gestão 

estratégica de custos será utilizada a metodologia proposta por Anderson et al. (2013). 

Onde os autores expandiram o modelo de Anderson et al. (2003). Para examinar o efeito 

de cada variável de interesse sobre a capacidade de resposta nos custos assimétricos, os 

autores incluíram um termo em que a variável de interesse interage com dummy e a 

receita.  
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Crescimento it é o crescimento histórico médio ao longo dos últimos 5 anos ou o 

crescimento esperado em proxy pelo índice market-to-book. O modelo será rodado com 

as duas variáveis individualmente, e será rodada uma versão do modelo que inclui 

ambas as variáveis de crescimento. Portanto β3 β4 será negativo se dada variável 

aumenta a assimetria de custos, e positiva se a variável reduz a assimetria de custo. 

Considerando as hipóteses, esperamos β3 ser negativo e β4 ser positivo. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

A análise descritiva de todas as empresas em conjunto é fornecida na tabela 1. A 

média anual da receita de vendas é de R$ 3.169 milhões. A média anual das despesas 

SGA é de R$ 360 milhões. A média do crescimento histórico das vendas ao longo dos 

últimos 5 anos é 1,13. A média da volatilidade das vendas é de 0,22, e a média do índice 

Market-to-book é de 2,68. 

 
Tabela 1 – Análise descritiva 

 Variáveis N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

SGA 1503 2,13 7013 360,37 753,66654 

RLV 1503 11,02 88377 3169,47 8912,89411 

MTB 1503 0,13 34,47 2,68 3,77217 

VOL 1503 0,01 1,01 0,22 0,14097 

CRESC 1503 0,09 17,69 1,13 0,6335 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



 
 

 
 

A Tabela 2 exibe a estatística descritiva segregada por setor. O total de 

observações válidas para as variáveis em análise é de 1503. Sendo que o setor de bens 

de consumo possui o maior número de observações 413, seguida pela indústria. Do lado 

oposto, o setor de petróleo e gás possui os mesmos números apenas 27 observações, ou 

seja, apenas uma empresa apresenta todos os dados necessários para a análise.  

 
  



 
 

 
 

Tabela 2 – Análise descritiva por setor 

Setor Variáveis N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Indústria 

VGA 306 2,13 303,10 58,5853 54,05242 

RLV 306 63,96 2055,97 487,6684 430,57346 

MTB 306 ,18 33,87 3,0856 3,69485 

VOL 306 ,04 ,48 ,1912 ,08099 

CRESC 306 ,35 1,99 1,0664 ,27326 

Serviços Públicos 

VGA 198 10,14 825,57 153,0459 172,43071 

RLV 198 317,50 17299,93 2419,2060 3827,40054 

MTB 198 ,31 4,81 2,5944 1,09496 

VOL 198 ,07 1,01 ,2299 ,24519 

CRESC 198 ,74 3,21 1,0705 ,19971 

Telecomunicação 

VGA 72 578,13 3144,63 1542,1573 802,93871 

RLV 72 2238,08 9056,70 4958,3350 2201,15309 

MTB 72 ,27 5,58 1,6646 ,92265 

VOL 72 ,05 ,23 ,1572 ,05075 

CRESC 72 ,68 3,14 1,0806 ,40947 

Tecnologia 

VGA 102 8,51 171,51 57,1841 39,58437 

RLV 102 11,02 769,11 323,2560 195,25990 

MTB 102 ,28 8,59 2,3946 2,38937 

VOL 102 ,03 ,52 ,2730 ,10597 

CRESC 102 ,12 1,92 1,0586 ,27955 

Petróleo e Gás 

VGA 27 3156,49 7013,00 4484,5510 872,76697 

RLV 27 42630,44 88377,00 62378,3837 13426,25830 

MTB 27 ,58 3,53 1,3612 ,80476 

VOL 27 ,10 ,22 ,1273 ,03505 

CRESC 27 ,74 1,33 1,0846 ,11846 

Serviços ao Consumidor 

VGA 153 54,11 2894,91 609,5197 731,65738 

RLV 153 190,82 16887,39 3060,7764 3822,59698 

MTB 153 ,79 34,47 6,3604 7,48328 

VOL 153 ,22 ,71 ,3998 ,10571 

CRESC 153 ,59 3,66 1,2284 ,45480 

Bens de Consumo 

VGA 413 9,17 2532,22 271,7040 400,30503 

RLV 413 59,23 30778,57 2203,1137 4447,42809 

MTB 413 ,13 23,51 2,0802 3,38239 

VOL 413 ,01 ,62 ,2169 ,10287 

CRESC 413 ,13 9,80 1,1962 ,73851 

Materiais Básicos 

VGA 232 2,65 815,30 215,5025 209,26156 

RLV 232 24,86 12443,75 2944,4865 3321,89832 

MTB 232 ,28 8,65 1,4475 1,21019 

VOL 232 ,01 ,27 ,1332 ,05984 

CRESC 232 ,09 17,69 1,1275 1,12018 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 2 registra os resultados dos testes de Breusch-Pagan e Hausman.  Os 

testes sugerem que o modelo mais adequado é o randon effects, tanto para o Modelo I 

(Equação 1), quanto para o Modelo II (Equação 2).  
Tabela 3 - Testes de Breusch-Pagan e Hausman 

Modelo 

Breusch e Pagan Hausman Especificação 

adequada Qui-quadrado p-valor Qui-quadrado p-valor 

I 19,2716 1,13E-05 1,10207 0,5764 randon effects 

II 18,0034 2,21E-05 3,85527 0,5704 randon effects 

Fonte: Dados da pesquisa. 



 
 

 
 

Diante dos resultados expostos na Tabela 2, o modelo I foi mensurado. A 

utilização da metodologia proposta por Anderson et al. (2003) no presente trabalho 

deve-se ao fato de ela ter se mostrado engenhosa e eficaz para a mensuração da 

assimetria dos custos em relação à receita para uma amostra representativa de empresas 

norte-americanas. O trabalho de Medeiros et al. (2005), com amostra de empresas 

brasileiras, também demonstrou que o modelo é eficiente para a mensuração dos custos 

assimétricos. Posteriormente, outros autores também confirmaram a eficácia dessa 

metodologia para a mensuração dos custos assimétricos (Calleja et al. 2006; He, Teruya 

& Shimizu, 2010; Kama & Weiss, 2013). Os coeficientes estimados β1=1,83e-023 

(t=10,17) e β2=0,017 (t=-2,388) são semelhantes aos resultados dos estudos anteriores, 

ou seja, coerentes com a capacidade de resposta assimétrica dos custos para decréscimo 

nas vendas em comparação com incrementos nas vendas.  
 

Tabela 4 – Estimativas modelo I (modelo básico) 

 Sinal esperado Estimativas dos 

Coeficientes 

Teste-t 

Const  0,1245 1,537 

Log(Sale i,t/Sale i,t-1 + 1,83e-023** 10,17 

D i,txLog(Sale i,t/Sale i, t-1) - 0,017** -2,388 

R²  0,112876  

N  1374  

Onde:* Significante p < 0,05 / ** significante p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em seguida estimou-se o modelo II, com as variáveis de interesse (crescimento 

histórico, volatilidade e market-to-book) a fim de testar as três hipóteses, H1, H2 e H3. 

A primeira hipótese de pesquisa busca verificar se a assimetria custos aumenta na 

magnitude do crescimento histórico das vendas, ou seja, com um histórico favorável os 

gestores possuem incentivos em investir em recursos comprometidos. Os resultados se 

mostram estatisticamente significativos, portanto o crescimento histórico influencia 

diretamente nos sticky costs, no entanto ao analisarmos o sinal do coeficiente (sinal 

esperado negativo) concluímos que um crescimento histórico favorável não está 

diretamente ligado a investimentos em recursos comprometidos. Isso implica em 

afirmar que o conhecimento dos gestores sobre o crescimento histórico das vendas 

favorável não influencia diretamente na alocação de investimentos em recursos 

comprometidos, contrariando os resultados encontrados por Anderson et al. (2003), 

portanto a H1 não pode ser aceita. 

 
Tabela 5 – Estimativas modelo II – (Hipótese 1) 

 Sinal esperado Estimativas dos 

Coeficientes 

Teste-t 

Const  0,0266** 2,220 

Log(Sale i,t/Sale i,t-1 + 9,05e-022** 9,752 

D i,txLog(Sale i,t/Sale i, t-1) - 0,0001** -3,873 

Crescimento histórico - 0,0837* 1,731 

Volatilidade + 0,0013** 3,217 

N  1374  

Onde:* Significante p < 0,05 / ** significante p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa 

 



 
 

 
 

O índice Market-to-book fornece uma indicação de expectativa de crescimento 

das vendas no longo prazo. Dessa forma, nossa previsão sob a hipótese H2 é um 

coeficiente negativo para a variável MTB. Os coeficientes estimados β3 para o índice 

Market-to-book é 0.9473 (t=−0,06616). Estes resultados não suportam a H2, ou seja, a 

capacidade de resposta assimétrica dos custos não é uma indicação de 

comprometimento de recursos da empresa no longo prazo. Opondo-se aos resultados 

encontrados por Anderson et al. (2003). Portanto, podemos afirmar que a variável 

precedente “crescimento histórico das vendas” e a variável antecedente “market-to-

book” não estão diretamente ligadas a gestão estratégica dos recursos.  

 
Tabela 6 – Estimativas modelo II (Hipótese 2) 

 Sinal esperado Estimativas dos 

Coeficientes 

Teste-t 

Const  0,0177** 2,374      

Log(Sale i,t/Sale i,t-1 + 1,92e-021** 9,670      

D i,txLog(Sale i,t/Sale i, t-1) - 0,0005** -3,474      

Market-to-book - 0,9473 -0,06616    

Volatilidade + 0,0006** 3,450      

N  1374  

Onde:* Significante p < 0,05 / ** significante p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A hipótese H3 busca verificar se a volatilidade histórica das vendas seria 

negativamente associada com a assimetria dos custos, o que significa que o coeficiente 

estimado para o termo de volatilidade em nosso modelo seria positivo. O coeficiente 

estimado β4 é positivo 0.9999 (t=-0,0001630), no entanto não é significante. Portanto 

a H3 não pode ser aceita, ou seja, a volatilidade histórica das vendas não interfere na 

gestão dos recursos empresariais, resultado que não vai de encontro com o estudo de 

Anderson et al. (2003).  
 

Tabela 7 – Estimativas modelo II – (Hipótese 3) 

 Sinal esperado Estimativas dos 

Coeficientes 

Teste-t 

Const  ,0269** 2,216 

Log(Sale i,t/Sale i,t-1 + 9,73e-022** 9,744 

D i,txLog(Sale i,t/Sale i, t-1) - 0,0002** -3,784 

Crescimento histórico - 0,0020** 3,103 

Market-to-book - 0,0840* 1,729 

Volatilidade + 0,9999 -0,0001630 

R²  0,122906  

N  1374  

Onde:* Significante p < 0,05 / ** significante p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No entanto, ao voltarmos aos resultados para H1 e H2, onde as variáveis 

crescimento histórico das vendas e market-to-book não foram significativas, 

percebemos que ao considerarmos apenas uma das variáveis com a volatilidade 

histórica, e não o modelo completo, altera o resultado da Tabela 7. Levando a concluir 

que em posse da informação sobre crescimento histórico ou market-to-book mais a 

informação sobre a volatilidade, é possível planejar a decisão acerca da aquisição de 

recursos flexíveis ou comprometidos pelos gestores.  
 



 
 

 
 

 

 

Tabela 8 – Estimativas modelo II – Setores 

 Sinal esperado Estimativas dos 

Coeficientes 

Teste-t 

Const  0,8441 0,1966    

Log(Sale i,t/Sale i,t-1 + 1,18e-020** 9,471     

D i,txLog(Sale i,t/Sale i, t-1) - 0,0001** -3,806     

Crescimento histórico - 0,0953* 3,342     

Market-to-book - 0,8343 1,669     

Volatilidade + 0,0009** 0,2093    

DCodSetor_1  0,3680 0,9006    

DCodSetor_2  0,8826 0,1477    

DCodSetor_3  0,5061 0,6651    

DCodSetor_4  0,4714 0,7203    

DCodSetor_5  0,726 0,3504    

DCodSetor_6  0,098* 1,653     

DCodSetor_7  0,4468 0,7610    

N  1374  

Onde:* Significante p < 0,05 / ** significante p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Adicionalmente, buscou-se verificar se os diferentes setores apresentam 

resultados diversos. Os resultados indicam que a volatilidade é um forte preditor na 

gestão dos recursos empresariais, no entanto apenas o setor de bens de consumo 

apresenta significância a p<0,10. Isso demonstra que a variabilidade entre os dados é 

maior ao longo da série temporal, em relação a variabilidade entre as empresas, portanto 

os resultados não são influenciados por considerar diferentes setores na análise. 

 

5 CONCLUSÕES 

Com base na literatura apresentada, bem como nas recentes pesquisas sobre o 

tema abordado neste trabalho, têm-se que uma gestão eficiente e estratégica de custos é 

fundamental para o sucesso de qualquer organização empresarial. Porém, considerando-

se apenas a tradicional abordagem de custos fixos versus variáveis, deixa-se de avaliar a 

o comportamento assimétrico dos custos relativamente às variações nas receitas de 

vendas das empresas.  

Pesquisas anteriores nos dizem que o emprego adequado de recursos flexíveis – 

aqueles que podem ser mais facilmente desfeitos, e com menos custos -  e 

comprometidos – com maiores dificuldades de se desfazer e de custos mais elevados 

para isso – podem levar a uma gestão eficiente de recursos. Estas decisões são tomadas 

de forma deliberada pelos gestores, quando estes, por exemplo, adquirem recursos 

comprometidos conforme é apresentado um histórico de aumento persistente nas vendas 

e uma expectativa positiva pelo mercado para o futuro da empresa. De forma contrária, 

podem adquirir recursos flexíveis quando de um histórico de volatilidade nas receitas da 

empresa. 

Os achados de nossa pesquisa para o primeiro modelo analisado, são condizentes 

com a literatura exposta e corroboram a afirmação de que os custos apresentam um 

comportamento assimétrico nas empresas listadas na BM&FBovespa no período de 

2007 à 2014. A primeira hipótese de pesquisa (H1) verificou se a assimetria custos 

aumenta na magnitude do crescimento histórico das vendas. Os resultados indicaram 

que o crescimento histórico influencia diretamente nos sticky costs, mas com um 



 
 

 
 

coeficiente de sinal inverso ao esperado. Concluímos que um crescimento histórico 

favorável não está diretamente ligado a investimentos em recursos comprometidos, 

portanto, não influencia o comportamento assimétrico. Dessa forma, H1 não pode ser 

aceita. 

Na hipótese H2, os custos assimétricos aumentam na magnitude do índice 

market-to-book. Os resultados apontam que um índice favorável não leva a um aumento 

na assimetria dos custos. Opondo-se aos resultados encontrados por Anderson, Banker e 

Janakiraman (2003). Portanto, podemos afirmar que a variável antecedente “market-to-

book” não estão diretamente ligada a gestão estratégica dos recursos. Desta forma, 

rejeita-se H2. A hipótese H3 busca verificar se a volatilidade histórica das vendas seria 

negativamente associada com a assimetria dos custos. Os resultados não são 

significantes, portanto a H3 não pode ser aceita, ou seja, a volatilidade histórica das 

vendas não interfere na gestão dos recursos empresariais, resultado que não vai ao 

encontro com o estudo de Anderson, Banker e Janakiraman (2003).  

Porém, em posse da informação sobre crescimento histórico ou market-to-book 

mais a informação sobre a volatilidade, é possível planejar a decisão acerca da aquisição 

de recursos flexíveis ou comprometidos pelos gestores.  
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