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RESUMO 

O objetivo deste artigo foi analisar o efeito da competição por informações em estágios do 

ciclo de vida organizacional (ECV) que possuem menos informações publicamente 

disponíveis no custo implícito do capital das companhias abertas brasileiras. Utilizou-se a 

teoria de Grossman e Stiglitz (1980) e Easley e O’Hara (2004), sobre a distribuição de 

informações, bem como a teoria do ciclo de vida organizacional (e.g. Miller & Friesen, 1984). 

A amostra contou com observações no período de 2008 a 2014. Para classificar as empresas 

em um dos 5 ECV, utilizou-se o modelo de Dickinson (2011). Como proxies para a 

competição por informações, utilizou-se a cobertura de analistas e o tamanho da empresa. Os 

principais resultados apontaram que as empresas não maduras se deparam com um custo do 

capital maior e a competição por informações sobre as empresas não maduras pode reduzir 

seu custo do capital. A análise conjunta da competição por informações sobre as empresas não 

maduras e o ambiente informacional na qual estas empresas estão inseridas evidenciou que o 

comportamento da não maturidade e da interação entre ela e a competição por informações é 

mais forte para empresas com custo de capital alto, ou seja: com ambiente informacional 

previamente ruim. A principal contribuição deste artigo à literatura sobre custo do capital e 

ciclo de vida foi relacionada com a análise da competição por melhores informações 

especificamente sobre empresas no estágio de não maturidade, uma vez que elas possuem 

menos informações publicamente disponíveis do que as demais. 

 

Palavras-chave: Ambiente informacional; Competição por melhores informações; Custo 

implícito do capital; Estágio do ciclo de vida organizacional. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste artigo se pressupõe que as empresas passam por cinco estágios de ciclo de vida 

organizacional (ECV) e, devido às suas características, cada estágio tem implicações 

diferentes no custo do capital (Hasan et al., 2015), devido à variações no ambiente 

informacional das empresas em cada ECV (Jovanovic, 1982; Barth, Kasznik & McNichols, 

2001; Easley & O’hara, 2004; Jenkins, Kane & Velury, 2009; Dickinson, 2011; La Rocca, La 

Rocca & Cariola, 2011), pois a disponibilidade de informações relevantes publicamente 

disponíveis será maior ou menor, o que atrairá mais ou menos a atenção de agentes do 

mercado de capitais dispostos a consumir recursos para obter melhores informações. 

Outro ponto importante para relacionar os ECV com o custo do capital é que a teoria 

do ciclo de vida organizacional sugere que as decisões de financiamento e investimento, bem 

como o desempenho operacional e a atração de investidores são muito influenciadas pelo 

ECV da empresa (Hasan et al., 2015), além de que cada etapa da vida da empresa implicará 

em circunstâncias diferentes (situacional, estrutural, estilo de tomada de decisão e estratégia) 

que interessam aos provedores de capital (Miller & Friesen, 1984), fato que poderá levar a 

uma maior competição por informações nas empresas que possuem uma série histórica de 

informações menor, pois são menos conhecidas, levando a maior imprecisão das informações. 

Além da importância de se estudar os ECV individualmente, é importante estudar a 

relação entre os ECV e a competição por melhores informações, pois as empresas podem 

focar ou mudar suas estratégias em determinados ECV visando otimizar a captação de 

recursos tomando mais riscos ou não. Se quiser focar em grandes investimentos, a empresa 

poderá crescer muito, porém no estágio de crescimento o custo do capital será maior, ou pode 

estabilizar na maturidade, com custo do capital menor e ir crescendo aos poucos, tudo 

dependendo de como o mercado reagirá à sua disponibilidade informacional, cobrando mais 

ou menos pela disponibilização de recursos. 

Com base nisso, o objetivo deste artigo foi analisar o efeito da competição por 

melhores informações em ECV que possuem menos informações publicamente disponíveis 

(mais opacos), no custo implícito do capital das companhias abertas brasileiras. 

Teoricamente, o ECV em que a empresa se situa poderá influenciar o seu custo do 

capital, pois empresas com uma série histórica operacional longa acabam se tornando mais 

conhecidas (gerando maior precisão nas projeções), o que reduz o risco informacional dos 

outsiders (Easley & O’hara, 2004; Christensen, Rosa & Feltham, 2010), enquanto que as 

menos conhecidas são mais arriscadas informacionalmente e atraem menos investidores 

(menor liquidez), o que faz com que os seus investidores exijam um prêmio para investir 

nelas (Hasan et al, 2015). Empiricamente já existem evidências de que o custo do capital 

próprio das companhias é afetado pelo seu ECV (Hasan et al., 2015; Novaes, 2015).  

A grande contribuição de Hasan et al. (2015), sendo o primeiro trabalho a analisar a 

relação entre ciclo de vida e o custo do capital, foi o teste empírico do modelo teórico de 

Easley e O’Hara (2004), em que o ciclo de vida é um dos determinantes do custo do capital. 

Todavia, apesar da grande contribuição apresentada, eles não consideraram a competição por 

informações, como é realizada aqui, sendo esta a principal contribuição deste artigo a esta 

literatura. 

Outro fator que faz este artigo avançar com relação ao que foi realizado por Hasan et 

al (2015) é que eles utilizaram o estágio de turbulência com benchmark, com base na teoria da 

visão dinâmica da empresa baseada em recursos (a incerteza deles era relacionada aos 

recursos). Este artigo utilizou o estágio de maturidade/não maturidade como benchmark, pois 

o conceito de incerteza é mais amplo (Easley & O’hara, 2004; Christensen, Rosa & Feltham, 

2010), uma vez que não se sabe ao certo se há a disponibilidade de recursos, se há a 



 
 

 

disponibilidade de projetos e ideias, ou mesmo se há recursos humanos suficientes e/ou 

necessários para pôr as novas ideias em prática.  

Para classificar as empresas em um dos 5 ECV, utilizou-se o modelo de Dickinson 

(2011), baseado nos padrões de fluxo de caixa, por ser parcimonioso e por evitar utilizar 

critérios arbitrários, mas como teste de robustez também foi utilizado um modelo 

multivariado (Anthony & Ramesh, 1992; Black, 1998; Park & Chen, 2006). Como proxies 

para a competição foram utilizadas as variáveis cobertura de analistas e tamanho da empresa. 

Na análise dos resultados era esperado que as empresas não maduras que 

conseguissem atrair mais competidores por melhores informações e deveriam se beneficiar 

com uma redução no seu custo do capital. Os principais resultados apontaram que, com 

relação à teoria utilizada, as variáveis se apresentaram na maioria dos casos com o sinal 

esperado, ou seja: as empresas não maduras se deparam com um custo do capital maior e a 

competição por informações sobre as empresas não maduras pode reduzir o custo do capital 

daquelas companhias, contudo a significância estatística desses resultados não persiste para 

todas as formas de estimação que foram utilizadas.  

Apesar da falta de persistência quanto à significância estatística relatada no parágrafo 

anterior, a análise conjunta da competição por informações sobre as empresas não maduras e 

o ambiente informacional na qual estas empresas estão inseridas (por meio da regressão 

quantílica, sendo o custo do capital próprio a proxy para o ambiente informacional) 

evidenciou que o comportamento da não maturidade e da interação entre ela e a competição 

por informações, ao longo dos quantis, é mais forte para aquelas empresas que têm um custo 

de capital alto, indicando que na fase informacionalmente obscura da empresa é importante 

estimular a competição por informações, fazendo com que reduzam seu custo do capital. 

 

2 DESENVOLVIMENTO DA HIPÓTESE 

2.1 Teoria do Ciclo de Vida Organizacional 

A literatura sobre a teoria do ciclo de vida organizacional normalmente segrega a vida 

das empresas em 5 diferentes estágios/fases (Miller & Friesen, 1984; Dickinson, 2011), quais 

sejam: nascimento, crescimento, maturidade, turbulência/renascimento e declínio. Esse 

processo não é exatamente linear, mas sim cíclico, e poderá depender de vários fatores como 

decisões que a gestão tomou ao longo do tempo, finalidade com a qual a empresa foi 

constituída (se com um propósito específico e com prazo determinado ou não), existência ou 

não de competidores, problemas legais e políticos, entropia de forma geral, entre outros, de 

modo que uma empresa possa saltar algum estágio, voltar para outro estágio e declinar em 

seguida, de modo não linear.  

Mueller (1972) resume o ciclo de vida organizacional afirmando que o retorno 

esperado sobre o investimento cresce muito rápido durante os primeiros estágios, à medida 

que a incerteza sobre a ideia que foi lançada no nascimento da empresa diminui, ao ponto que 

também é necessário levantar capital para manter o crescimento do negócio. A partir de um 

determinado momento, o crescimento estabiliza e a empresa começa a distribuir parte dos 

lucros que eram, até então, quase que totalmente reinvestidos. Quando a ideia é realmente 

inovadora, outros empreendedores começarão a replicá-la, muitas vezes de forma mais 

eficiente do que o próprio criador do negócio. Aliado a chegada de competidores, o mercado 

começa a saturar e o empreendedor é obrigado a reinventar seu negócio ou se retirar aos 

poucos do mercado. Todavia, conforme dito anteriormente, essa relação muitas vezes não é 

tão simples assim, pois as empresas podem diversificar seus negócios e o percurso durante 

sua vida pode não ser linear. 



 
 

 

Exemplificando a não linearidade e a dinâmica deste processo – que justamente por 

isso faz com que alguns estágios do ciclo de vida possam atrair mais a atenção de investidores 

buscando melhores informações – algumas empresas podem nascer e simplesmente não se 

desenvolverem, fazendo com que não cresçam, não amadureçam e passem do nascimento 

diretamente para o encerramento de sua vida – caso das empresas do Grupo EBX que passam 

agora por recuperação judicial (turbulência ou declínio). Outras empresas conseguem se 

reinventar para lidar melhor com a concorrência, como é o caso da Natura, com a abertura de 

lojas físicas (espera-se voltar a uma nova fase de crescimento) e, infelizmente, outras não 

conseguem se reinventar de forma suficiente e acabam cedendo tanto espaço à concorrência 

que precisam descontinuar suas atividades, como foi o caso da Blockbuster que não suportou 

a competição online de serviços mais tempestivos como o da Netflix e declinou.  

Para os provedores de capital, o acesso oportuno a esse tipo de informação é de suma 

importância, pois implica em redução de riscos e consequentemente, poderá baratear o custo 

do acesso ao capital por parte dos empreendedores dispostos a pôr em prática suas ideias 

inovadoras. Assim, por ter importantes implicações práticas para os agentes envolvidos nos 

negócios, diversos pesquisadores têm se interessado por estudos relacionados ao ciclo de vida 

organizacional (Mueller, 1972; Jovanovic, 1982; Miller & Friesen, 1984; Jenkins, Kane & 

Velury, 2009; Bulan & Subramanian, 2011; Hasan et al., 2015), pois cada etapa da vida da 

empresa implicará em circunstâncias diferentes que interessam aos provedores de capital, 

sendo elas: situação na qual a empresa está inserida, estrutura, estilo da tomada de decisão e 

estratégia (Miller & Friesen, 1984), com implicações diferentes no ambiente informacional da 

empresa, resumidas na Figura 1. 

  



 
 

 

Figura 1 

Alterações Circunstanciais Relacionadas com os Estágios do Ciclo de Vida Organizacional 

 

Circunstância quanto à: 

 

 

Alterações à medida que há evolução nos ECV: 

 Situação 

1. A complexidade no processo de gerir a empresa 

aumenta ao longo dos ECV; 

2. As empresas se tornam maiores; 

3. O capital se torna menos concentrado; 

4. Há aumento da influência dos clientes na gestão; 

5. Há diminuição da influência dos acionistas na 

gestão; 

6. Há aumento da concorrência; e 

7. A empresa se torna mais heterogênea, com mais 

produtos/serviços, em resposta aos mercados 

saturados. 

 

 Estrutura 

1. A complexidade demandará uma estrutura 

administrativa mais forte e sofisticada (sistemas de 

informação, controle de desempenho, planejamento 

etc); 

2. Descentralização da autoridade para decisões 

estratégicas; 

3. Maior participação da gestão; e 

4. Capacidade de superar a complexidade do 

ambiente; e 

5. Na fase de declínio a estrutura passa a ser muito 

primitiva. 

 

 Estilo da tomada de decisão 

1. O crescimento organizacional e a complexidade 

ambiental farão a atividade administrativa ser cada 

vez mais difícil. 

 

 Estratégia 

1. As tentativas de renovar as estratégias (inovação 

em produtos/serviços, diversificação, integração 

vertical etc) estão concentradas nas fases de 

nascimento, crescimento e turbulência, enquanto que 

na maturidade e no declínio o foco está voltado em 

melhorar a eficiência (reduzir preços, imitar 

estratégias dos concorrentes, lobbying etc). 

 

Fonte: Adaptado de Miller e Friesen (1984) 

 

 

2.2 Competição por melhores informações nos ECV 

A literatura sobre ECV é relacionada com diversos tópicos importantes da literatura de 

contabilidade e finanças, destacando-se as relações com: (a) o valor da firma (Park & Chen, 

2006), as diferenças entre o lucro contábil e tributável, persistência dos lucros (Drake, 2015), 

relevância das informações (Black, 1998), conservadorismo (Jenkins, Kane & Velury, 2009), 

decisões sobre estrutura de capital (La Rocca, La Rocca & Cariola, 2011),  motivos para a 

recompra de ações (LIANG Et Al., 2013), disclosure (Al‐Hadi, Hasan & Habib, in press), 

disposição a aceitar mais ou menos riscos por parte dos gestores (Habib & Hasan, in press), 

entre outros.  

Adicionalmente, porém de forma mais específica com relação ao que é estudado neste 

artigo, o modelo analítico de Easley e O’Hara (2004) ainda prevê que o ECV em que a 

empresa se situa poderá influenciar o seu custo do capital, uma vez que empresas com uma 



 
 

 

série histórica operacional maior são também mais conhecidas (gerando maior precisão nas 

projeções), o que reduz o risco informacional dos outsiders.  

A pressuposição citada acima é corroborada por Christensen, Rosa e Feltham (2010, 

p.837), pois à medida que a empresa melhora o seu ambiente informacional durante o seu 

“tempo de vida”, a incerteza remanescente anteriormente é reduzida, implicando em uma 

redução do “custo do capital implícito”. 

Embasando-se em premissas relacionadas às citadas acima, já existem, inclusive, 

evidências empíricas que testaram a proposição de Easley e O’Hara (2004) de que o custo do 

capital próprio das companhias é afetado pelo seu ECV (Hasan et al., 2015; Novaes, 2015), 

porém nenhuma delas com o enfoque que é dado neste artigo, sobre a competição por 

informações entre os ECV. 

O contrário acontece com empresas novas, que estão entrando no mercado, porque 

existe pouca informação publicamente disponível sobre ela, logo existem mais informações 

privadas, então o custo do capital tenderá a ser mais alto, por causa da incerteza. Todavia, a 

redução da incerteza é comprimida com o passar do tempo até certo ponto, pois em estágios 

mais turbulentos, a incerteza sobre os seus fluxos de caixa, mesmo com vários anos de 

atividade operacional conhecida pelos outsiders, poderá se assemelhar à incerteza de 

empresas muito jovens (Dickinson, 2011). 

 Além das relações citadas acima, existem evidências de que várias características mais 

específicas das empresas, incluindo seu risco, que podem ser explicadas pelo seu estágio do 

ciclo de vida (Xu, 2007), assim como a ampla relação com a qualidade de suas informações 

reportadas (proxy comum para assimetria informacional), a exemplo de Lima et al. (2015) e 

Costa (2015) no Brasil.  

 Sobre a classificação das empresas em Diferentes ECV, Dickinson (2011) analisou a 

literatura sobre ciclo de vida organizacional para formular seu modelo de classificação dos 

estágios do ciclo de vida com base em padrões dos fluxos de caixa operacional, de 

financiamento e de investimento das empresas, considerando que firmas com padrões de fluxo 

de caixa semelhantes tendem a estar inseridas no mesmo ECV.  

Para construir o seu framework, Dickinson (2011, p.1972) utilizou alguns pressupostos 

que estão relacionados com aqueles já citados neste artigo sobre assimetria informacional e 

competição pela obtenção de melhores informações (e.g Grossman; Stiglitz, 1980; Easley & 

O’hara, 2004), dentre eles:  

(a) empresas em um estágio inicial entram nos mercados com pouca informação 

disponível publicamente sobre o seu potencial para geração de receitas e custos 

relacionados com a sua atividade [isso pode gerar um vasto campo para obtenção de 

informações privadas ( 1 , quando o restante do mercado está focado na incerteza com 

relação à empresa nova];  

(b) as margens de lucro das empresas em estágio de crescimento são maximizadas, por 

causa dos períodos de grandes investimentos (a antecipação de períodos de novos 

investimentos viáveis pode gerar lucros anormais aos insiders que utilizam   antes 

desses investimentos e seus resultados serem divulgados);  

(c) empresas no estágio de maturidade, por terem um histórico operacional maior, 

externam ao mercado maior conhecimento sobre suas atividades operacionais (o que 

                                                 
1
 É a parte da informação que é privada, conforme definido por Grossman e Stiglitz (1980). Os investidores 

interessados em obter retornos anormais, devem tentar descobrir mais sobre esta variável e à medida em que 

mais pessoas competem por esta informação, mais ela é disseminada indiretamente para o mercado, pois os 

investidores informados descobrem sobre ela e negociam, transferindo parte da informação para os preços dos 

ativos. 



 
 

 

reduz a atração de pessoas com o objetivo de consumir recursos para adquirir  , uma 

vez que há menos informações privadas e mais informações públicas) e como já 

ultrapassaram o estágio de crescimento, elas mudam o foco do investimento (e 

financiamento) para iniciar a distribuição de maiores lucros, uma vez que não estão 

mais crescendo (um investidor com acesso a   pode antecipar tal informação para 

maximizar seus lucros com relação ao ganho do capital, pela valorização da ação, e 

lucros distribuídos em forma de proventos diversos); e 

(d) empresas no estágio de turbulência (shake-out) têm também um histórico 

operacional extenso, porém a eficiência que foi maximizada durante a maturidade 

começa a reduzir, implicando em redução das taxas de crescimento, o que implica em 

redução dos preços, uma vez que o preço é uma função dos proventos que serão 

recebidos pelo investidor (“serviço do investimento”, considerando que o capital não é 

gratuito e é descontado a partir do risco e do crescimento dos fluxos de caixa). Isso 

levará ao estágio de declínio, em que a empresa começa a descontinuar sua atividade 

(a informação de   sobre esses estágios permitirá ao investidor sair do investimento 

antes que os preços caiam de vez). 

Complementando estes pressupostos, as decisões financeiras das empresas são 

também influenciadas pelo ciclo de vida, pois sua estrutura financeira se altera ao longo da 

evolução no ciclo. As empresas mais jovens, por exemplo, geralmente recorrem ao private 

equity e à dívida, enquanto que as mais maduras recorrem à emissão de ações (HASAN et al., 

2015). 

Sobre o financiamento por meio da abertura de capital, existem evidências de que há 

um maior underpricing para ofertas públicas iniciais (IPO) de empresas jovens (Cliff & 

Denis, 2004), corroborando a ideia de que o ambiente informacional desse tipo de empresa 

poderá afetar a sua valuation (e.g. por meio do custo do capital e projeções de seus fluxos de 

caixa). Como há pouca ou nenhuma informação publicamente disponível, é de se esperar que 

haja mais pessoas buscando informações sobre o   de tais empresas, pois há mais 

oportunidades para se consumir recursos em busca de  . 

A Figura 2 abaixo apresenta um resumo das características que podem afetar a busca 

por informações nos diferentes ECV. 



 
 

 

Figura 2 

Ambiente Informacional nos Diversos Estágios do Ciclo de Vida Organizacional e a sua Relação com a 

Incerteza sobre a Empresa 

 
Fonte: Baseado em diversas pesquisas anteriores (Jovanovic, 1982; Barth; Kasznik; Mcnichols, 2001; Easley & O’hara, 2004; Jenkins, 
Kane & Velury, 2009; Bulan & Subramanian, 2011; Dickinson, 2011; La Rocca; La Rocca; Cariola, 2011; Liang et al., 2013; Hasan et al., 

2015; Al-Hadi, Hasan & Habib, in press; Habib & Hasan, in press). 

Empresas em estágio inicial, introdutório ou de nascimento, possuem menos recursos 

disponíveis para aplicar em seus projetos. Apesar disso, elas arriscam mais, de modo a 

ampliar sua base de recursos para pôr em prática seus objetivos estratégicos e deter a entrada 

de novos competidores (Habib & Hasan, in press). Por isso, informações sobre a qualidade 

dos projetos e a capacidade de geração de fluxos de caixa são importantes, pois a maior 

propensão à aceitação de riscos também pode reduzir o desempenho futuro (Habib & Hasan, 

in press), acentuado pela alta assimetria informacional entre o principal e os agentes (Liang et 

al., 2013) e pouco controle de riscos quando comparado com empresas maduras (Al-Hadi, 

Hasan & Habib, in press). 

Empresas em crescimento costumam atrair a atenção dos analistas de investimentos
2
 

devido ao interesse dos investidores na sua capacidade de geração de fluxos de caixa futuros 

(Lehavy & Merkley, 2011), bem como à sua eficiência, pois ultrapassaram uma etapa inicial 

com muitas restrições orçamentárias. Outro fato importante sobre as empresas em 

crescimento é que elas são menos propensas à aceitação de riscos, o que pode afetar 

positivamente seu desempenho futuro, além de investirem em inovação e diversificação de 

produtos, o que deverá chamar mais a atenção daqueles interessados em obter informações 

adicionais sobre esses projetos. Dessa forma, elas conseguem aumentar seu market share e 

suas margens de lucros, além de os investimentos feitos na fase inicial da vida começarem a 

gerar resultados, fato que também interessa muito aos outsiders que buscam informações 

relevantes para efetuar seus investimentos (Habib & Hasan, in press). 

Como as empresas maduras já possuem uma quantidade de recursos suficientes e 

diversificados, além de controlarem melhor seus riscos e terem maior capacidade de 

                                                 
2
 Os analistas têm papel importante na disseminação de informações e redução da assimetria informacional, pois 

com sua análise agregada das informações eles geram “novas” informações, geram menos mispricing (Healy & 

Palepu, 2001) e isso implica em menor lucratividade dos insiders (Frankel & Li, 2004). 



 
 

 

administração dos recursos disponíveis, elas podem trabalhar melhor questões relativas ao 

disclosure, produzindo e disseminando informações, de modo a baratear o capital e, como 

consequência, gerando menos oportunidades para a busca pela aquisição de  .  

Para as companhias em estágios mais iniciais, por outro lado, um disclosure mais 

detalhado poderia levar a uma desvantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, 

além de ser um trabalho custoso que comprometeria ainda mais os limitados recursos 

daquelas empresas (Al-Hadi, Hasan & Habib, in press).  

Al-Hadi, Hasan e Habib (in press) encontraram que empresas mais maduras divulgam 

mais informações sobre sua exposição ao risco, o que corrobora a ideia de que empresas em 

estágios “não maduros” possuem mais informações privadas, o que pode implicar em 

aumento das oportunidades para aquisição de  , bem como aumento pela competição por tais 

informações. 

Empresas em declínio passaram por uma redução na disponibilidade de recursos, são 

pouco eficientes, correm maiores risco de litígio pois estão em recessão e se deparam com 

uma grande probabilidade de sair do mercado, que segundo Habib e Hasan (in press) são 

decorrentes de suas ineficiências internas, erosão tecnológica etc. Assim, é importante saber 

por quanto tempo elas terão condições de continuar na atividade ou se serão capazes de pagar 

dividendos. Já as empresas em estágio de turbulência podem retornar a estágios anteriores, 

implantando novas ideias ou melhorando sua eficiência, ou podem declinar de vez e encerrar 

suas atividades, porém pouco se sabe sobre essas empresas, o que leva a um aumento da 

incerteza com relação ao estágio de maturidade e mais oportunidades para se buscar 

informações. 

 Pelos motivos citados acima, as empresas maduras, quanto à incerteza com relação aos 

demais ECV, funcionam com um benchmark. Os demais ECV, cada um deles com suas 

particularidades informacionais, geram interesse aos outsiders sobre possíveis oportunidades 

de se obter ganhos com informações que não foram totalmente disseminadas ao mercado. 

Além disso, existem evidências empíricas apontando para um custo do capital mais baixo para 

empresas maduras do que para as demais (Hasan et al, 2015). Com base no que foi 

evidenciado nesta seção, tem-se a hipótese desta pesquisa: 

HIPÓTESE 1 (H1): a competição por melhores informações sobre empresas não 

maduras é capaz de reduzir o custo do capital daquelas companhias. 

No Brasil, já foram apresentadas evidências recentes de que a qualidade da informação 

contábil (Lima et al., 2015; Costa, 2015) e o custo do capital (Novaes, 2015) variam de 

acordo com os ECV, o que torna o teste desta hipótese particularmente importante, haja vista 

se tratar de um mercado emergente, com acesso limitado a informações, quando comparado 

com mercados mais desenvolvidos e com estrutura fraca de governança corporativa (Alencar 

& Lopes, 2010), abrindo margem para se explorar o efeito disso no custo do capital próprio, 

juntamente com a competição por melhores informações.  

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Amostra e dados 

 A amostra é composta por todas as empresas não financeiras que tiveram cotação na 

Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa) em pelo menos um trimestre, no período 

compreendido entre o primeiro trimestre de 2008 e o último trimestre de 2014, com dados 

disponíveis nos bancos de dados da Thomson Reuters Eikon
®
.  

 

3.2 Mensuração do custo do capital próprio (COC)  



 
 

 

 Seguindo a linha de pesquisas anteriores (Botosan & Plumlee, 2002, 2013), foi 

utilizado o COC implícito em excesso à taxa livre de risco (Rf) – NTN-B Principal. É comum 

também utilizar os retornos realizados como proxy para o COC, porém como os retornos 

realizados são muito problemáticos (“noisy”), por serem uma “medida pobre sobre a 

expectativa dos retornos” e necessitarem de “uma amostra muito grande” (Pástor, Sinha & 

Swaminathan, 2008, p.2860), preferiu-se seguir a linha do COC implícito.  

Os problemas citados no parágrafo anterior são ainda maiores no Brasil, pela alta 

volatilidade das ações em decorrência de eventos recentes relacionados a problemas políticos 

que podem afetar os preços dos ativos de forma geral, mas não seus fundamentos. Essa é uma 

das principais vantagens do COC implícito, pois não necessita dos noisy realized returns. 

Como o COC, diferente dos retornos realizados, utiliza medidas de longo prazo (Christensen, 

Rosa & Feltham, 2010), espera-se que esses problemas tenham um efeito menor com essa 

metodologia. 

 Utilizou-se um método baseado nas projeções de analistas (Botosan & Plumlee, 2013). 

                                                                    √
         

  

                                                             

Em que: P0 é o preço corrente da ação em 1º de abril de cada ano; e eps é o consenso 

do lucro por ação.  

No final de cada período fiscal anterior, foram coletados o consenso (mediana) das 

previsões dos analistas sobre dividendos. P0 é o preço atual da ação em 1º de abril de cada 

ano, porque se espera que todas as firmas tenham divulgado seus demonstrativos financeiros 

anuais nesta data, e P5 é o consenso do preço das ações 5 anos à frente. 

 

3.4 Competição por informações nos Estágios dos Ciclos de Vida (ECV) 

3.4.1 Classificação das empresas nos ECV 

No Brasil já existem pesquisas relacionando o efeito dos ECV sob a assimetria 

informacional, com foco na qualidade dos lucros, porém com metodologias de segregação dos 

ECV diferentes. Lima et al. (2015) utilizaram um modelo multivariado – com o capex, 

crescimento das vendas, dividend payout e idade da empresa (Anthony & Ramesh, 1992; 

Black, 1998; Park & Chen, 2006), já Martinez e Bassetti (2015), Novaes (2015) e Costa 

(2015) utilizaram um modelo univariado – baseado apenas nos fluxos de caixa, que resumem 

as informações financeiras da empresa em “operacional”, “financiamento” e “investimento” 

(Dickinson, 2011, p.1974).  

 Optou-se por utilizar a metodologia de Dickinson (2011), por, de forma parcimoniosa 

e evitando utilizar critérios arbitrários, classificar as empresas em 5 ECV’s, quais sejam: 

inicial (ou nascimento), crescimento, maturidade, turbulência (shake-out) e declínio.  

 Com base no mapeamento dos padrões dos sinais que os fluxos de caixa assumem, as 

empresas podem ser classificadas nos 5 estágios mencionados anteriormente, porém com 8 

possibilidades de padrões (a turbulência pode assumir 3 formas, no lugar de 1, e o declínio 

pode assumir 2 formas, no lugar de 1). Conforme a Figura 3, as empresas foram classificadas 

em seus devidos ECV anualmente. 
Figura 3 

Classificação dos ECV com base nos padrões de fluxos de caixa 

Fluxo de Caixa Nascimento Crescimento Maturidade Turbulência Declínio 

Operacional - + + +      -       + -         - 

Investimento - - - +      -       + +        + 

Financiamento + + - +      -       - +         - 

Fonte: Dickinson (2011, p. 1974) 

 



 
 

 

3.4.1 Competição por informações nos ECV 

Vários fatores relacionados ao risco informacional podem levar a maiores 

oportunidades de se obter melhores informações do que aquelas publicamente disponíveis em 

estágios não maduros do ciclo de vida organizacional. Dentre esses fatores, foram citadas as 

limitações e a concentração de recursos, propensão a aceitação de maiores riscos, assimetria 

informacional, risco de litígio, probabilidade de sair do mercado, investimentos ruins etc. 

Nesse sentido, alguns agentes informados do mercado, que são capazes acessar 

informações privadas ou de processar de forma mais eficientes as informações públicas 

(Easley & O’hara, 2004), podem acabar disseminando estas melhores informações aos 

agentes que são menos informados, indiretamente (Grossman & Stiglitz, 1980). 

Considerando a definição de Easley e O’Hara (2004) para investidores informados e o 

a disponibilidade de acesso aos dados, foi escolhida como proxy para a competição por 

informações o número, ou cobertura, de analistas que seguem as atividades das empresas 

(COB). 

 

3.3.5 Teste da hipótese 

Para testar a H1 de que a competição por melhores informações sobre empresas não 

maduras é capaz de reduzir o custo do capital daquelas companhias, utilizou-se a Equação 2 

abaixo: 
                                                                 

                                   
Em que: COC é o custo do capital próprio/ beta é uma medida de risco sistemático, 

mensurado por meio de um modelo de mercado com 60 meses de observações mensais; size é 

o logaritmo natural do valor de Mercado da empresa; ln(mtb) é o logaritmo natural da razão 

market-to-book; ln(COBEPS) é o logaritmo natural de 1 mais a quantidade de analistas que 

acompanham a empresa; e NonMat é uma variável dummy = 1, se a empresa for considerada 

não madura.  

Hasan et al (2015) utilizaram o estágio de turbulência (shake-out) como base de 

comparação pois há pouca literatura que dê suporte a uma suposição de relação entre esse 

estágio e o custo do capital. Neste artigo, por outro lado, foi utilizado estágio de maturidade 

como benchmark, pois se trabalha com a incerteza informacional, sendo as empresas maduras 

as menos expostas a este problema, uma vez que neste estágio há uma maior disseminação e 

precisão informacional, teoricamente. Dessa forma, espera-se que o 6 seja mais significante e 

negativo do que o 4. 

Especificamente, a escolha de Hasan et al. (2015) se deu com base na visão dinâmica 

da empresa baseada em recursos, em que o estágio de turbulência possui menos recursos 

disponíveis, pois não se pode saber o que acontecerá com essa empresa no futuro, se ela 

declinará, se voltará para a maturidade etc. A incerteza é relacionada especificamente quanto 

aos recursos. Neste capítulo, o conceito de incerteza é mais amplo, pois ninguém sabe o que 

poderá acontecer sobre a disponibilidade de recursos, se há a disponibilidade de recursos, 

pode não haver disponibilidade de projetos e ideias, ou mesmo capacidade gerencial para pôr 

as novas ideias em prática.  

 

4 RESULTADOS 

4.1 Estatísticas descritivas 

 A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas, e a participação amostral dos 5 ECV: 

nasc, cresc, mat, turb e decl, que representam 7,61%, 35,28%, 48,22%, 7,11% e 1,78% da 

amostra, respectivamente. Destaca-se na Tabela 1 que o custo do capital é diferente 

estatisticamente ao nível de 1% entre as empresas que são consideradas maduras (mat) e 



 
 

 

aquelas consideradas não maduras (NonMat = nasc + cresc + turb + decl), sendo o custo do 

capital mais alto, em média, 4% nas NonMat. 
Tabela 1 

Estatísticas Descritivas 

Variável Média Desvio padrão p25% Mediana p75% Raiz unitária¹ 

Painel A – Geral 

COCpeg 0,1643 0,1150 0,0984 0,1312 0,1919 Não 

COCpeg_prem 0,1250 0,1177 0,0589 0,0937 0,1511 Não 

beta 0,8490 0,4539 0,4800 0,8200 1,1700 Não 

COBEPS 8,7893 4,6756 5,0000 9,5000 13,0000  

ln(COBEPS) 2,1001 0,7003 1,7918 2,3502 2,6391 Não 

Valor da firma 1,5E+10 4,01E+10 2,16E+09 5,86E+09 1,37E+10  

size 22,3817 1,4165 21,4957 22,4922 23,3429 Não 

ln(mtb) 0,6671 0,9656 -0,0103 0,5691 1,2715 Não 

Painel B – Custo do Capital por Ciclo de Vida 
 % da 

amostra 

Média Desvio 

padrão 

p25% Mediana p75% 

nasc 0,0761 0,18 0,13 0,08 0,14 0,20 

cresc 0,3528 0,12 0,10 0,06 0,09 0,15 

mat  0,4822 0,10 0,08 0,05 0,09 0,14 

turb 0,0711 0,23 0,27 0,06 0,15 0,28 

decl  0,0178 0,17 0,12 0,06 0,12 0,27 

NonMat 0,5178
+
 0,14 0,14 0,06 0,11 0,17 

Notas: amostra composta por 394 observações, no período de 2008 a 2014. ¹ Foi utilizado o teste para detecção de raízes unitárias nas 

variáveis com base em Maddala e Wu (1999), para paineis desbalanceados.+ Estatística do teste t = -3,3779, com p-valor = 0,000. Em que: 

COCpeg = custo do capital implícito , COCpeg_prem = custo do capital implícito em excesso à taxa livre de risco , beta = exposição ao risco 
sistemático, COBEPS = quantidade de analistas que emitiram previsões de lucros da empresa, ln(COBEPS) = logaritmo natural de 1 mais a 

quantidade de analistas que emitiram previsões de lucros da empresa, expressando a competição por melhores informações, Valor da firma 

= valor da empresa coletado em 01/04 de cada ano t + 1, size = logaritmo natural do Valor da firma, ln(mtb) = logaritmo natural do índice 
market-to-book, obtido pela razão entre o Valor da firma e o Patrimônio Líquido. 

 A Figura 4 evidencia em seus dois paineis o comportamento do custo do capital das 

empresas em relação à cada ECV. Como esperado, o custo do capital médio das empresas em 

estágio de maturidade (mat) é menor, pois à medida em que a empresa vai se consolidando no 

mercado, a incerteza com relação a ela é reduzida, implicando em redução no custo do capital 

(Easley & O’hara, 2004; Christensen, Rosa & Feltham, 2010), o estágio de turbulência (turb) 

é o que tem a maior amplitude geral e entre o 1º e 3º quartil, devido à alta incerteza e 

heterogeneidade entre as empresas, enquanto que o estágio de declínio (decl) tem a menor 

amplitude geral, pois as empresas já estão descontinuando suas atividades, fazendo com que o 

custo do capital seja menos volátil entre as empresas – apesar de a notícia não ser “boa”. 

 É possível perceber pelo painel 2 (Figura 4.2) que há uma tendência decrescente do 

custo do capital à medida em que as empresas avançam nos ECV, até o estágio de maturidade 

(mat) e que o estágio de nascimento (nasc) e de turbulência (turb) são os que têm o maior 

custo do capital médio, devido, possivelmente, à incerteza gerada pela falta de informações 

históricas sobre as companhias novas e a falta de certeza sobre geração de fluxos de caixa 

futuros, devido à redução da sua eficiência das empresas em turbulência (Dickinson, 2011). 



 
 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  

Custo do capital entre os ECV 

Figura 4.1 – Boxplot da variável COCpeg_prem distribuída entre os ECV 

 
Figura 4.2 – Distribuição ajustada da variável COCpeg_prem entre os ECV 

 
 

4.2 Análise da competição por informações nos ECV 

A Tabela 2 apresenta os coeficientes das variáveis de interesse para o teste da H1. 

Como as empresas maduras têm mais informações públicas e menos informações privadas, 

sendo o contrário para as empresas não maduras, esperava-se que houvesse menos competição 

(as empresas maduras têm mais analistas, em média, do que as não maduras), de forma geral, 

e menos divulgação/disseminação de informações privadas por meio de trades. Desse modo, 

as empresas não maduras que conseguissem atrair mais competidores por informação, 

deveriam se beneficiar com uma redução no custo do capital. Com relação à teoria utilizada, 

as variáveis se apresentaram na maioria dos casos com o sinal esperado. 

Sobre o efeito da não maturidade das empresas no seu custo do capital, percebeu-se 

que essas empresas têm um aumento no custo do capital, conforme esperado teoricamente e 

na análise preliminar da Figura 4 e Tabela 1. Esse resultado é persistente com a inclusão ou 
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não das variáveis de controle (exceto em alguns anos, nas regressões de Fama-MacBeth, com 

dados não tabulados), indicando que o ECV das empresas é um fator importante para a 

determinação do custo do capital. Contudo, a não maturidade apenas foi significativa 

estatisticamente quando incluída sem os controles, indicando que as variáveis de controle 

possam captar o efeito do ECV, nas regressões em OLS, pois dentre outras características das 

empresas, o seu ECV representa as oportunidades de crescimento das empresas, que já deve 

ser captada pelo índice market-to-book [ln(mtb)], conforme informações contidas nas Figuras 

1, 2 e 4. 
Tabela 2 

Análise do Efeito da Competição por Informações nos ECV sob o Custo do Capital 

COCpeg_prem 

 (1)
 a
 (2)

 a, d
 (3)

 a (4)
 b (5)

 b
 (6)

 b (7)
 b 

beta 0,0119 

(0,0201) 

0,0223 

(0,0177) 

--- 0,0389
***

 

(0,0106) 

0,0218 

(0,0172) 
0,0407

***
 

(0,0106) 
0,0229

***
 

(0,0172) 

size -0,0296
***

 

(0,0110) 

--- --- --- --- --- --- 

ln(mtb) -0,0314
***

 

(0,0064) 
-0,0463

***
 

(0,0071) 

--- -0,0493
***

 

(0,0066) 
-0,0461

***
 

(0,0069) 
-0,0493

***
 

(0,0066) 
-0,0460

***
 

(0,0069) 

ln(COBEPS) 0,0006 

(0,0136) 
-0,0262

***
 

(0,0105) 

--- -0,0309
***

 

(0,0095) 
-0,0262

***
 

(0,0104) 
-0,0205

***
 

(0,0106) 

-0,0162 

(0,0107) 

NonMat --- --- 0,0259
***

 

(0,0093) 

0,0035 

(0,0084) 

0,0024 

(0,0080) 

0,0413 

(0,0446) 

0,0383 

(0,0418) 

ln(COBEPS)

* NonMat 

--- --- --- --- --- -0,0181 

(0,0194) 

-0,0171 

(0,0188) 

Constante 0,8335
***

 

(0,2293) 

0,2223
***

 

(0,0285) 

0,1566
***

 

(0,0157) 

0,1855
***

 

(0,0254) 

0,2220
***

 

(0,0288) 

0,1619
***

 

(0,0262) 

0,1990
***

 

(0,0281) 

R² ajustado 0,4486 0,3679 0,1812 0,3186 0,3663 0,3287 0,3674 

Teste F 10,59
***

 10,81
***

 6,80
***

 21,01
***

 10,37
***

 19,19
***

 10,24
***

 

Teste de 

White 
335,02

***
 250,160

***
 147,84

***
 54,62

***
 7,750

***
 57,88

***
 

304,28
***

 

Teste de 

Wooldridge 
5,308

**
 7,447

***
 8,951

***
 2,202 2,202 2,151 7,923

***
 

Dummy do 

ano 
Sim Sim Sim Não Sim Não Sim 

Dummy do 

setor 
Sim Sim Sim Não Sim Não Sim 

                                                                                                         

Notas: amostra composta por 394 observações, no período de 2008 a 2014. *** significante a 1%, 
**

 a 5% e 
* 

a 10%. Erro-padrão entre 

parênteses. a Erro-padrão robusto para autocorrelação e heterocedasticidade (Newey-West). b Erro-padrão robusto para heterocedasticidade 

(White). c Regressões de Fama e McBeth (1973). Entre colchetes o número de vezes em que o sinal do coeficiente se apresentou como 

esperado, em relação ao total de regressões (7 no total, de 2008 a 2014). NA = Não se aplica. d Devido à alta correlação de aproximadamente 
58%, suspeitou-se de problema com multicolinearidade. Em que: COCpeg_prem = custo do capital implícito em excesso à taxa livre de risco, 

beta = exposição ao risco sistemático, ln(COBEPS) = logaritmo natural de 1 mais a quantidade de analistas que emitiram previsões de lucros 

da empresa, expressando a competição por melhores informações, size = logaritmo natural do Valor da firma, ln(mtb) = logartimo natural do 
índice market-to-book, obtido pela razão entre o Valor da firma e o Patrimônio Líquido, NonMat = 1 para empresas não maduras e 0 caso 

contrário. 
 

4.3 Testes de robustez 

4.3.1 Substituição da cobertura de analistas pelo tamanho da empresa 

Pela suposição de multicolinearidade e de que o tamanho da empresa (size) possa 

captar melhor o efeito da competição por informações, foram reanalisadas aqui as principais 

estimações contidas na Tabela 2, confirmando os resultados anteriores. Contudo, ressalta-se 

que a estimação em OLS pode ser problemática para o teste da hipótese deste artigo. Assim, 

as próximas seções tentarão dar ainda mais robustez aos resultados aqui encontrados, por 

meio de estimações quantílicas. 



 
 

 

 

Tabela 3  

Análise do Efeito da Competição (size) por Informações nos ECV sob o 

Custo do Capital 

COCpeg_prem 

 (9)
 a
 (10)

 a
 (11)

 b (12)
 c 

beta 0,0114 

(0,0187) 

0,0118 

(0,0178) 
0,0301

***
 

(0,0113) 
0,0448

***
 

(0,0118) 

[7/7] 

size -0,0295
***

 

(0,0085) 
-0,0176

***
 

(0,0060) 
-0,0127

***
 

(0,0049) 
-0,0203

**
 

(0,0080) 

[6/7] 

ln(mtb) -0,0309
***

 

(0,0066) 
-0,0321

***
 

(0,0064) 
-0,0452

***
 

(0,0057) 

-0,0334
***

 

(0,0031) 

[7/7] 

NonMat 0,0038 

(0,0077) 
0,4581

*
 

(0,2628) 

0,3333 

(0,2392) 

-0,0104 

(0,3645) 

[4/7] 

size* NonMat --- -0,0203
*
 

(0,0117) 

0,4087 

(0,0105) 

0,0001 

(0,0160) 

[4/7] 

Constante 0,8307
***

 

(0,1967) 

0,5598
***

 

(0,1386) 
0,4087

***
 

(0,1129) 

0,5593
**

 

(0,1832) 

R² ajustado 0,4222 0,4354 0,3595 0,3988 

Teste F 10,58
***

 11,03
***

 23,29
***

 981,92
***

 

Teste de 

White 
327,89

***
 349,14

***
 88,45

***
 NA 

Teste de 

Wooldridge 
5,109

**
 4,964

**
 1,106 NA 

Dummy do 

ano 
Sim Sim Não NA 

Dummy do 

setor 
Sim Sim Não NA 

   

                 

                                                   
                                     

Notas: amostra composta por 394 observações, no período de 2008 a 2014. *** significante a 1%, 
**

 a 5% e 
* 

a 10%. Erro-padrão entre parênteses. a Erro-padrão robusto para autocorrelação e 

heterocedasticidade (Newey-West). b Erro-padrão robusto para heterocedasticidade (White). c 
Regressões de Fama e McBeth (1973). Entre colchetes o número de vezes em que o sinal do 

coeficiente se apresentou como esperado, em relação ao total de regressões (7 no total, de 2008 a 
2014). NA = Não se aplica. d Devido à alta correlação de aproximadamente 58%, suspeitou-se de 

problema com multicolinearidade. Em que: COCpeg_prem = custo do capital implícito em excesso à 

taxa livre de risco, beta = exposição ao risco sistemático, ln(COBEPS) = logaritmo natural de 1 
mais a quantidade de analistas que emitiram previsões de lucros da empresa, expressando a 

competição por melhores informações, size = logaritmo natural do Valor da firma, ln(mtb) = 

logartimo natural do índice market-to-book, obtido pela razão entre o Valor da firma e o 
Patrimônio Líquido, NonMat = 1 para empresas não maduras e 0 caso contrário. 

 

4.3.2 Análise do efeito da competição por informações em diversos ambientes informacionais 

 Como há uma a alta correlação entre as variáveis size e ln(COBEPS) e a variável size 

parece explicar melhor as variações do COCpeg_prem, optou-se por testar a principal estimação 

deste artigo, contida nos modelos 6, 7 (Tabela 2), 10 e 11 (Tabela 3) em regressão quantílica 

(que também permite explorar melhor os diferentes ambientes informacionais e 

heterogeneidade das empresas), porém apenas com a variável size e incluindo dummies para 

representar a baixa e a alta competição.  

Os resultados apresentados na Tabela 4 corroboram aqueles apresentados nas seções 

anteriores de que a competição por informações em empresas não maduras exerce pouca 



 
 

 

significância na explicação do custo do capital próprio (regressão mediana, robusta para 

outliers), mesmo quando considerados os ambientes de baixa e alta competição (pela 

interação das dummies size<P25% e size>p75%), indicando que as relações independem do 

ambiente competitivo no qual a empresa está inserida. 
Tabela 4  

Análise do Efeito da Competição (size) por Informações nos ECV sob o 

Custo do Capital 

COCpeg_prem 
 

(13)
 

q.5 

(14)
 

q.5 
(15) 

q.5 
(16) 

q.5 

beta 0,0326
***

 

(0,0088) 

0,0094 

(0,0137) 
0,0321

***
 

(0,0052) 

0,0087 

(0,0180) 

size -0,0104
**

 

(0,0042) 
-0,0101

*
 

(0,0054) 
-0,0160

***
 

(0,0034) 
-0,0165

*
 

(0,0093) 

ln(mtb) -0,0304
***

 

(0,0043) 
-0,0276

***
 

(0,0059) 
-0,0255

***
 

(0,0026) 
-0,0225

***
 

(0,0078) 

NonMat 0,1438 

(0,1186) 

0,1338 

(0,1413) 

-0,4947 

(0,1975) 

0,0047 

(0,0171) 

size*NonMat -0,0067 

(0,0053) 

-0,0060 

(0,0063) 

--- --- 

size<P25% --- --- 0,0247
**

 

(0,0102) 

0,0198 

(0,0265) 

size>P75% --- --- 0,0245
***

 

(0,0088) 
0,0383

*
 

(0,0225) 

size<P25%* 

NonMat 

--- --- -0,0097 

(0,0104) 

-0,0074 

(0,0262) 

size>P75%%* 

NonMat 

--- --- -0,0070 

(0,0112) 

-0,0076 

(0,0288) 

Constante 0,3371
***

 

(0,0953) 
0,3718

***
 

(0,1232) 
0,4463

***
 

(0,0,0777) 
0,4992

***
 

(0,2099) 

Pseudo R² 0,1913 0.2518 0,2069 0,2672 

Dummy do 

ano 
Não Sim Não Sim 

Dummy do 

setor 
Não Sim Não Sim 

                 

                                                            
                            

Notas: amostra composta por 394 observações, no período de 2008 a 2014.  
*** significante a 1%, 

**
 a 5% e 

* 
a 10%. Erro-padrão entre parênteses. a Erro-padrão robusto para 

autocorrelação e heterocedasticidade (Newey-West). b Erro-padrão robusto para heterocedasticidade (White). c 

Regressões de Fama e McBeth (1973). Entre colchetes o número de vezes em que o sinal do coeficiente se 
apresentou como esperado, em relação ao total de regressões (7 no total, de 2008 a 2014). NA = Não se aplica. 
d Devido à alta correlação de aproximadamente 58%, suspeitou-se de problema com multicolinearidade. e 

Todas as variáveis foram inseridas no modelo sem nenhuma transformação (e.g. ln). Em que: COCpeg_prem = 
custo do capital implícito em excesso à taxa livre de risco, beta = exposição ao risco sistemático, ln(COBEPS) 

= logaritmo natural de 1 mais a quantidade de analistas que emitiram previsões de lucros da empresa, 

expressando a competição por melhores informações, size = logaritmo natural do Valor da firma, ln(mtb) = 
logartimo natural do índice market-to-book, obtido pela razão entre o Valor da firma e o Patrimônio Líquido, 

NonMat = 1 para empresas não maduras e 0 caso contrário. 
 

A Figura 5 apresenta o comportamento das variáveis de interesse da Tabela 4 ao longo 

dos quantis, mostrando que o efeito da competição por informações em empresas não 

maduras é mais forte para aquelas empresas que têm um custo de capital alto. O teste F 

(estatística = 3,24
**

) realizado para verificar se os quantis extremos (q.05 e 1.95) têm efeitos 

semelhantes à mediana rejeitou a hipótese de que os efeitos sejam semelhantes. O teste de que 

os quantis extremos (t = 5,00
**

) são semelhantes também rejeitou esta hipótese, indicando que 

o efeito de redução do custo do capital é mais forte para as empresas que estão em um 



 
 

 

ambiente informacional previamente ruim (quantil mais alto da variável COCpeg_prem). As 

variáveis adicionais (size<P25%*NonMat e size>P75%%*NonMat) dos Modelos 15 e 16 

não apresentaram comportamento significativamente diferente entre os quantis. 
Figura 5 

Comportamento das variáveis NonMat e size*NonMat ao longo dos 

quantis 

 
 

4.3.3 Utilizando uma classificação alternativa para os ECV 

Aproveitando-se das classificações que foram utilizadas em Lima et al. (2015), 

verificou-se que existem diferenças significativas na classificação dos ECV, utilizando a 

metodologia baseada apenas nos padrões de fluxo de caixa (Dickinson, 2011) e a metodologia 

multivariada (Anthony & Ramesh, 1992; Black, 1998; Park & Chen, 2006).  

Lima et al. (2015) analisaram dados entre os anos de 1995 e 2011, enquanto que este 

artigo usou dados de 2008 a 2014. Para este teste de robustez, truncou-se a amostra com início 

em 2008 e término em 2011. Na classificação univariada, todos os ECV foram contemplados, 

enquanto que na análise multivariada não houve nenhuma classificação de empresas em 

estágio introdutório. Aproximadamente 63% das classificações multivariadas levaram a ECV 

“superiores” em comparação com as univariadas, apresentando evidências de que a 

metodologia de Dickinson (2011) é mais conservadora, levando as empresas a serem 

classificadas em estágios mais introdutórios, enquanto que apenas 31% das classificações 

foram iguais independente da metodologia utilizada.  

Essas constatações levaram à rejeição da hipótese de que as classificações são 

semelhantes, empregando o teste dos postos de Wilcoxon, com estatística Z de -10,488
***

, 

bem como com o teste de frequência Chi-quadrado, com estatística194,886
***

. Contudo, nem 

a não maturidade, nem a interação entre ela e a competição por informações foi significativa 

na explicação do custo do capital próprio (dados não tabulados). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A principal contribuição deste artigo à literatura sobre custo do capital e ciclo de vida 

foi relacionada com a análise da competição por melhores informações especificamente sobre 

empresas no estágio denominado de não maturidade, uma vez que elas possuem menos 

informações publicamente disponíveis do que as empresas maduras. Destaca-se ainda que a 

competição por informações de empresas não maduras é importante para reduzir o custo do 
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capital das empresas que têm um ambiente informacional ruim, evidenciando que empresas 

muito opacas informacionalmente precisam estimular a competição por informações, de modo 

a reduzir seu custo do capital. 

É importante também ressaltar que existem diversas proxies para se classificar as 

empresas em seus ECV, podendo elas serem univariadas ou multivariadas. Utilizou-se neste 

capítulo as duas, em que uma apresentou resultados quase que totalmente dentro do esperado 

teoricamente e a segunda, talvez por ser mais arbitrária, levou a resultados menos 

significativos, sendo então os resultados dependentes das proxies utilizadas para classificar as 

empresas nos ECV e, até mesmo, das proxies utilizadas para a competição por informações. 

Os resultados ainda devem ser analisados com cautela devido ao curto período de tempo e 

limitação amostral. Esses foram os principais fatores que limitaram a análise dos dados desta 

pesquisa e que podem ser explorados por pesquisas no futuro. 
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