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RESUMO 

 

Este artigo teve como objetivo investigar os efeitos dos estágios do ciclo de vida das empresas 

listadas na BM&FBovespa no que tange ao retorno anormal de suas ações a partir do exame 

do período de 2008 a 2015. Inicialmente as empresas foram classificadas em estágios do ciclo 

de vida de acordo com o método de Dickinson (2011), em que são utilizadas combinações dos 

sinais dos fluxos de caixa para a determinação do estágio em que a empresa se encontra, em 

seguida foram calculados os retornos anormais das ações e por fim foi estimado um modelo 

com dados em painel. Os resultados da pesquisa mostram que os estágios do ciclo de vida 

afetam os retornos anormais, tendo sido verificado maiores retornos anormais no estágio de 

introdução, seguido pelo de crescimento. Foi observada também a relação positiva e 

significativa estatisticamente entre retornos anormais e endividamento, negativa com tamanho 

e negativa com market-to-book – variáveis de controle do estudo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Quando se fala em desempenho da organização num contexto de compreensão do que 

o afeta ou pode o afetar e, por conseguinte, impactar também os investimentos feitos na 

empresa, um elemento se destaca na literatura como representante da performance financeira 

da empresa, o retorno anormal – entendido como o excesso de retorno em relação ao retorno 

esperado. 

O retorno anormal é uma variável comumente examinada na literatura. Em 1968, Ball 

e Brown realizaram um estudo seminal em que foi verificada a relação existente entre 

variações nos lucros contábeis, representadas por lucros não esperados, e as variações nas 

taxas de retorno anormal. 

Autores como Banz (1981), Basu (1997) e Stattman (1980) tentam explicar os retornos 

anormais examinando a sua relação com preço e lucro, book-to-market, e tamanho, 

respectivamente, dentre outras associações. Posteriormente, Fama e French (1993), buscando 

explicar o retorno das ações, consideram esses resultados, dentre outros, para desenvolver o 

Modelo de Três Fatores. 

No Brasil, Costa Junior & Neves (2000) obtêm retornos similares aos encontrados por 

Stattman (1980), Banz (1981) e Fama & French (1993). Também Malaga & Securato (2004) 

ratificam a validade do modelo de Fama e French quando aplicado ao mercado brasileiro. 

A literatura ainda apresenta muitas outras associações feitas no sentido de explicar o 

retorno anormal das empresas. Pesquisas internacionais – Bhandari (1988), Fama e French 

(1993) – e nacionais – Santos, Lustosa, & Ferreto (2006) – mostram que o nível de 

endividamento é positivamente relacionado com os retornos das ações. Aguiar & Batistella 

(2004), Terra & Lima (2006) e Mantovani & Famá (2011) verificam a relação do retorno 

anormal com a adoção de melhores práticas de governança corporativas no Brasil, reportando, 

em síntese, resultados inconclusivos sobre o tema. 

Buscando identificar como características da empresa podem afetar o retorno das 

ações, estudos como o de Miller & Friesen (1984), Anthony & Ramesh (1992) e Grullon, 

Michaely, & Swaminathan (2003) fazem associações de variáveis de desempenho com a 

evolução da empresa. Surge, nesse contexto, o ciclo de vida como uma proposta de 

abordagem sobre a compreensão do desempenho da firma. 

Nessa linha, Dickinson (2011) apresenta um modelo para identificação dos estágios do 

ciclo de vida das empresas baseado na combinação dos sinais dos componentes da 

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, que é coerente com os padrões e comportamentos 

apresentados pelas empresas em cada fase de seu ciclo de vida. O método mostra-se em 

harmonia com a teoria econômica e a autora encontra que maiores retornos anormais futuros 

positivos são apresentados no estágio de maturidade, ao passo que nos estágios de introdução, 

crescimento e declínio os retornos anormais futuros são negativos. 

Utilizando a abordagem de Dickinson (2011), Drake (2015) atesta que a mensuração 

por meio do fluxo de caixa captura alguns aspectos do ciclo de vida das empresas. A autora 

observa que a relação entre book-tax-differences e persistência dos lucros se modifica no 

decorrer do ciclo de vida da empresa e que os lucros antes dos impostos aumentam do estágio 

de introdução para os de crescimento e maturidade e, em seguida, passam a diminuir nas fases 

de shake-out e de declínio. 



 
 

 

No Brasil, Lima et al. (2015), associando ciclo de vida à persistência dos lucros, 

observam, em concordância com achados de Dickinson (2011), que os resultados positivos 

são mais persistentes na maturidade, seguida pelo estágio de crescimento. 

Em suma, existem evidencias de que o estágio do ciclo de vida em que a empresa se 

encontra afeta o desempenho da empresa no que concerne ao núcleo desta pesquisa – o 

retorno anormal – (Dickinson, 2011) e outros aspectos que tangenciam a performance da 

firma: empresas na maturidade buscam reportar lucros mais moderados para pagar menos 

dividendos (Grullon et al., 2003); no estágio de crescimento as empresas são menos 

conservadoras que na maturidade, realçando suas receitas (Miller & Friesen, 1984), o que 

pode atrair os investidores; e, no Brasil, os resultados positivos são mais persistentes na 

maturidade e em seguida no estágio de crescimento (Lima et al., 2015). 

Isso exposto, o presente estudo responde ao seguinte problema de pesquisa: Como se 

comportam os retornos anormais no decorrer dos estágios do ciclo de vida das 

empresas? 

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar como, ou em que proporção, se 

apresentam os retornos anormais no decorrer dos estágios do ciclo de vida das companhias 

listadas na BM&FBovespa no período de 2008 a 2015, mostrando, portanto, o impacto do 

desenvolvimento das empresas no desempenho de suas ações. 

Apesar de muitos autores já terem se debruçado sobre a temática, ainda se mostra 

necessária a busca por maiores esclarecimentos sobre as variáveis capazes de afetar o 

desempenho das empresas, aqui representado pelo retorno anormal. Sob a ótica do ciclo de 

vida das empresas, apesar de a literatura internacional já contar com estudos antigos e 

recentes relacionados ao tema, trabalhos relacionando retorno anormal das ações ao ciclo de 

vida ainda são escassos. E no Brasil essa lacuna se mostra ainda mais evidente – não foram 

encontradas associações diretas feitas entre os estágios do ciclo de vida das empresas e o 

retorno anormal de suas ações. 

Diante disso, os resultados desta pesquisa poderão preencher essa lacuna na literatura 

brasileira, bem como contribuir com investidores, analistas de mercado, reguladores, credores 

e pesquisadores, ao documentar aspectos pertinentes às empresas no decorrer de seu ciclo de 

vida capazes de influenciar na tomada de decisão por esses agentes de mercado ou no 

desenvolvimento de pesquisas futuras. 

O artigo é composto por outras quatro seções, além da introdução: na segunda seção é 

feita uma revisão da literatura, onde são listados alguns resultados empíricos sobre retorno 

anormal e ciclo de vida das empresas pertinentes ao estudo, e em seguida é apresentada a 

hipótese da pesquisa; a terceira apresenta a amostra e a metodologia utilizada; a quarta seção 

expõe a estatística descritiva; a quinta traz a análise dos resultados das regressões; e, por fim, 

na última seção são feitas as considerações finais e sugestões para pesquisas futuras. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA HIPÓTESE 

2.1 Retorno anormal 

O retorno anormal é o excesso de retorno da ação em relação ao retorno esperado 

(Mantovani & Famá, 2011). Trata-se de uma variável frequentemente examinada na literatura, 

sobretudo em âmbito internacional. Em 1968, Ball e Brown, observando a relação entre a 

variação dos lucros anormais e os retornos anormais das ações negociadas na Bolsa de Nova 



 
 

 

York, encontram evidências sobre a relevância das demonstrações contábeis divulgadas para 

os investidores, como forma de obtenção de retornos anormais. 

Basu (1997), Ball (1978) e Basu (1983) verificam que os retornos anormais se 

relacionam positivamente com o índice preço/lucro da ação, ou seja, ações de maior relação 

preço sobre lucro apresentariam maiores retornos anormais. Já Stattman (1980) encontra que 

os retornos médios das ações do mercado norte americano se relacionam positivamente ao 

valor de mercado das empresas e ao book-to-market. 

Banz (1981), examinando dados de 1936 a 1977 da bolsa de valores de Nova York, 

documenta que as ações de firmas menores apresentam maiores retornos médios do que as de 

empresas grandes. Entretanto, em determinados períodos, empresas maiores reportaram 

melhor desempenho do que as menores. Sob outra perspectiva, Bhandari (1988) encontra 

evidencias indicando a relação positiva entre retorno médio das ações e a alavancagem 

financeira. 

Mais tarde, em 1993, em contraponto ao modelo CAPM – Capital Asset Price Model –

, desenvolvido inicialmente por Sharpe (1964), que preceitua que a taxa de retorno esperada 

segue uma função linear com o risco, após listarem uma série de estudos em que outras 

variáveis foram utilizadas para explicar o retorno (Banz, 1981; Sanjoy Basu, 1983; Bhandari, 

1988; Stattman, 1980), Fama & French (1993), combinam tamanho a book-to-market e risco 

para capturar a variação no retorno das ações. 

No Brasil, os resultados de Costa Junior & Neves (2000) são consistentes com os 

estudos de Stattman (1980), Banz (1981) e Fama & French (1993), evidenciando que a 

rentabilidade média das carteiras e as variáveis preço/lucro e valor de mercado da empresa se 

relacionaram negativamente no período de 1987-1996 estudado, bem como um 

relacionamento positivo entre valor patrimonial/preço. Entretanto, as evidências de Costa 

Junior & Neves (2000) para o mercado brasileiro indicam que o beta possui poder explicativo 

para o retorno, em contrapondo aos achados de Fama & French (1993) para o mercado 

americano. 

Também Malaga & Securato (2004) corroboraram a superioridade do modelo de três 

fatores de Fama e French (1993) quando aplicado ao mercado brasileiro. Os autores analisam 

o período 1995-2003 e verificam que o retorno de mercado, o tamanho da empresa e o índice 

book-to-market, são significativos e complementares na explicação do retorno das empresas. 

Bruni & Famá (1998) e Santos et al. (2006) mostram que o nível de endividamento é 

positivamente relacionado com os retornos das ações no mercado brasileiro. Bruni & Famá 

(1998) conjecturam que os investidores exigiriam maiores retornos de ações de empresas mais 

endividadas. 

No que concerne ao presente estudo, os resultados de Dickinson (2011) apontam para 

a presença de um maior nível (e persistência) de rentabilidade no estágio de maturidade das 

empresas. No mesmo trabalho a autora investiga a percepção dos investidores em relação a 

essa característica de desempenho e encontra que esses não apreciam plenamente tal fato, 

subestimando, portanto, essas empresas, uma vez que não são reconhecidas as implicações da 

avaliação do ciclo de vida, isto é, quando não são reconhecidos os sinais dos padrões de fluxo 

de caixa. Esses achados, porém, retratariam que o mercado subestima, de forma ineficiente, o 

desempenho da empresa. 

Feitas essas apreciações, Dickinson (2011) regride o retorno anormal contra os 

estágios do ciclo de vida e identifica retornos excedentes futuros anuais positivos e 



 
 

 

significativos no estágio de maturidade e retornos anormais futuros negativos para os estágios 

de introdução, crescimento e declínio, confirmando a ineficiência do mercado. 

2.2 Ciclo de vida organizacional e desempenho econômico-financeiro das empresas 

Desde o seu surgimento e no decorrer de sua existência a instituição passa por etapas, 

chamadas de estágios do ciclo de vida, em que são apresentadas diferentes estruturas 

organizacionais, bem como complexidade e características gerais também distintas, o que 

demanda uma postura gerencial adequada a cada fase do desenvolvimento da entidade. 

Similarmente, o estágio em que a empresa está pode afetar as demandas dos investidores e 

demais envolvidos. Na sequencia são apresentadas as características das empresas no decorrer 

do ciclo de vida, bem como resultados empíricos sobre esse tema. 

2.2.1 Ciclo de vida da empresa 

De acordo com Alves & Marques (2007), a empresa na introdução é nova, apresenta 

rápido crescimento, ainda não opera no lucro e, para garantir o seu crescimento, precisa 

realizar investimentos massivos no parque de produção. Nessa fase a empresa demanda 

recursos externos para cobrir as necessidades de caixa decorrentes das atividades operacionais 

e de investimentos.  

A empresa em crescimento está focada num incremento nas vendas e o value 

relevance das mudanças nessa fase é relativamente maior do que nos demais estágios (Jenkins 

& Kane, 2004) a firma é menos conservadora, realçando suas receitas (Miller & Friesen, 

1984), opera no lucro, porém sua taxa de crescimento é menor que na introdução, apesar do 

aumento nas vendas (Alves & Marques, 2007). 

Já na maturidade, a empresa busca a maximização da rentabilidade, com a otimização 

dos custos (Anthony & Ramesh, 1992; Miller & Friesen, 1984). A empresa madura é mais 

conservadora, porém, reportando maiores despesas e perdas que nas demais fases e menos 

receita que no estágio de crescimento (Miller & Friesen, 1984), evitando reportar altos lucros, 

para pagar menos dividendos (Grullon et al., 2003). Segundo (Alves & Marques, 2007), nessa 

fase a firma é estável, seu fluxo de caixa supera suas necessidades de investimento, agora 

demandado apenas para manutenção da capacidade produtiva, e o caixa excedente é, então, 

utilizado para liquidar os empréstimos contraídos durante as fases anteriores e, até mesmo, 

para pagar dividendos. 

No shake-out a empresa está focada em se recuperar ou em sobreviver (Drake, 2015), 

é caracterizada por mudanças de estratégias destinadas a sua revitalização, reduz os 

investimentos e, em função da reestruturação ou de emergência, liquida ativos, gerando caixa 

(Dickinson, 2011). O foco nesse momento é na minimização dos custos (Jenkins & Kane, 

2004) e provavelmente a empresa terá prejuízos acumulados decorrentes das operações 

descontinuadas ou de encargos da reestruturação pela qual passa (Drake, 2015). 

A empresa em declínio também está focada em se recuperar ou em sobreviver (Drake, 

2015), e, também como na fase de shake-out, tende a alienar ativos, em função da 

reestruturação ou de emergências (Dickinson, 2011). Nesse estágio a empresa reporta maiores 

despesas e perdas, como na maturidade, é conservadora e, uma vez que sinaliza aos 

investidores a sua situação, tem dificuldade no acesso a novos produtos, pois adquire alto 

custo de financiamento, o que a leva a enfrentar baixas margens de lucro e baixos 

rendimentos (Miller & Friesen, 1984). 



 
 

 

 

2.2.2 Resultados empíricos 

De acordo com Miller & Friesen (1984), as empresas que se encontram no estágio de 

maturidade e em declínio são mais conservadoras que nos demais, reportando maiores 

despesas e perdas, ao passo que no crescimento as receitas são realçadas. 

Anthony & Ramesh (1992) examinam a associação entre medias contábeis de 

desempenho e o preço das ações utilizando como proxy o ciclo de vida das empresas e 

constatam que as características preponderantes em cada estágio do ciclo de vida afetam os 

preços das ações. Entretanto, destacam também o papel de dados não contábeis para explicar 

o retorno desses ativos. Os autores verificam ainda que há associação positiva entre 

pagamento de dividendos e idade da firma, e uma relação negativa entre crescimento das 

vendas e a idade. 

Grullon & Michaely (2004), em consonância com os achados de Miller & Friesen 

(1984), encontram que empresas maduras adotam um comportamento mais conservador, 

evitando reportar altos lucros, para pagar menos dividendos. 

Dickinson (2011) propõe um modelo baseado na combinação dos sinais dos 

componentes da Demonstração dos Fluxos de Caixa, em contraponto ao de Anthony e 

Ramesh (1992), cuja abordagem utiliza três indicadores contábeis como proxy para 

identificação dos estágios do ciclos de vida: a taxa de pagamento de dividendos, a taxa de 

crescimento das vendas e a taxa do custo de capital, além da idade (medida não contábil). 

No estudo, Dickinson (2011) identifica cinco fases do ciclo de vida de uma empresa: 

introdução, crescimento, maturidade, shake-out e fase de declínio. Utilizando com proxy para 

o ciclo de vida das empresas os fluxos de caixa, a autora documenta a variação esperada nas 

medidas de desempenho da empresa (margem de lucro, persistência dos lucros, retornos 

anormais e giro do ativo) a cada estágio de seu ciclo de vida. Seus resultados apontam para a 

presença de maior rentabilidade e retornos anormais futuros no estágio de maturidade. 

Drake (2015), examinando a relação entre BTD (Book-Tax Differences) e persistência 

dos lucros por meio do ciclo de vida das firmas, encontra que a relação se modifica à medida 

que a companhia muda de estágio em seu ciclo de vida, entretanto sugere que o ciclo de vida 

explica parcialmente a relação entre a persistência dos lucros e BTD. A autora também 

identifica que os lucros antes dos impostos aumentam do estágio de introdução para os de 

crescimento e maturidade e, em seguida, passam a diminuir nas fases de shake-out e de 

declínio. Drake ainda verifica tendência similar para tamanho da firma, fluxo de caixa antes 

dos impostos e para as vendas. 

Lima et al. (2015) observam que no Brasil os lucros contábeis são mais persistentes do 

que os fluxos de caixa operacionais em todos os estágios do ciclo de vida e, alinhado aos 

achados de Dickinson (2011), que os resultados são mais persistentes na maturidade e que na 

fase de crescimento são mais persistentes do que no declínio. 

Considerando as evidências já mencionadas e, sobretudo, o estudo de Dickinson 

(2011), que mostra que o estágio do ciclo de vida em que a empresa se encontra afeta os seus 

retornos anormais futuros e, por isso, supõe-se, pode impactar também nos atuais, e tendo em 

vista que a autora observa que na maturidade são apresentados os maiores retornos anormais 

futuros, apresenta-se a hipótese da pesquisa: 



 
 

 

 

H1: No estágio de maturidade são apresentados maiores retornos anormais. 

A hipótese da pesquisa está fundamentada nos achados de Dickinson (2011), 

entretanto, outras evidências empíricas, como as que indicam que empresas maduras tomam 

medidas no sentido de pagarem menos dividendos (Grullon & Michaely, 2004) podem 

influenciar as decisões do investidor, admite-se, e afetar os retornos anormais das ações. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Amostra 

A amostra deste estudo foi composta por todas as empresas que tiveram suas ações 

negociadas na BM&FBovespa no período de 2008 a 2015, excetuados, a priori, os 

bancos/instituições financeiras
1
, pois essas empresas possuem plano de contas contábil de 

padrão próprio para o setor, o que poderia afetar os resultados do estudo. Outras observações 

foram eliminadas da amostra, como será exposto na tabela 1. Assim, a amostra com dados em 

painel desbalanceado, que a princípio era constituída por 1.792 observações, passou a conter 

844 observações. 

Para esse recorte temporal, levou-se em conta a Lei 11.638/07, que tornou obrigatório 

que a partir de 2008 as empresas de capital aberto passassem a publicar a Demonstração dos 

Fluxos de Caixa, item essencial à execução da metodologia adotada, em que a classificação 

das empresas em estágios do ciclo de vida baseia-se nos componentes dessa demonstração. Os 

dados foram extraídos da base de dados do portal COMDINHEIRO®. 

Tabela 1 – Observações excluídas da amostra 

Empresas excluídas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Corte 

(-) Bancos e Serviços Financeiros 23 23 24 25 26 27 27 175 

(-) Sem valores pra todas as variáveis 1 3 - - - - - 4 

(-) Sem valores nos fluxos de caixa 36 29 24 16 10 6 3 124 

(-) Com um ou todos os FC zerados 7 8 6 5 6 6 8 46 

(-) Com o patrimônio líquido negativo 14 12 10 13 15 16 18 98 

(-) Impossibilidade cálculo retorno anormal 89 72 70 66 59 57 47 460 

(-) Outliers dos retornos anormais 5 5 6 5 5 6 9 41 

Total de observações excluídas 175 152 141 130 121 118 112 948 

 

Destaca-se também, na tabela 1, a exclusão das empresas que apresentaram 

Patrimônio Líquido negativo. Esse procedimento foi necessário, pois, com o PL negativo 

haveria inconsistência no momento do cálculo do market-to-book – variável de controle do 

estudo que será apresentada a seguir. 

3.2 Variáveis do Estudo 

3.2.1 Retorno Anormal 

Como exposto na revisão da literatura, o retorno anormal é frequentemente utilizado 

para aferir o desempenho das organizações. Neste estudo, o retorno anormal (RA) é a variável 

dependente, aquela que se pretende explicar, e o seu valor é obtido, conforme é apresentado 

                                                 
1

 Para a exclusão dos bancos/instituições financeiras foram assumidas como tais as empresas 

classificadas no setor Bancos e Serviços Financeiros pelo portal COMDINHEIRO®. 



 
 

 

nesta seção, pela diferença entre o retorno da ação e o retorno esperado (Mantovani & Famá, 

2011). Como proxy para o retorno de mercado foi utilizado o índice Ibovespa, a exemplo de 

Mantovani e Famá (2011); e, como proxy para taxa livre de risco foi utilizada a taxa CDI 

(Antunes & Lamounier, 2006) . Os retornos anormais foram apurados em base anual, 

tomando-se, para tanto, os retornos dos últimos doze meses de cada variável utilizada no 

cálculo. 

Os retornos da ação e de mercado são, tradicionalmente, calculados como a seguir, 

sendo que para que a mensuração dos retornos seja mais precisa utiliza-se o Logaritmo 

Neperiano (Ln) para transformar os retornos antes da estimação dos coeficientes (Mantovani 

& Famá, 2011). 

         
    

       
  

Em que,     = taxa de retorno da ação i no período t;     = preço da ação i no final do 

período t ; e,        = preço da ação i no final do período t-1. 

Calcula-se o retorno da carteira de mercado: 

        
       

         
  

Em que,    = taxa de retorno do índice de mercado no período t;        = Índice 

Bovespa no período t; e,           = Índice Bovespa no período t-1. 

Em seguida obtém-se o retorno esperado da ação: 

                      , ou seja, 

                                  

Em que  (    )= retorno esperado da ação i no período t;      = taxa CDI no período 

t;     = beta da ação i no período t; e,        = Índice Bovespa no período t 

E por fim obtém-se o retorno excedente ou anormal a partir da diferença entre o 

retorno (realizado) da ação e o retorno esperado: 

                      

3.2.2 Estágios do ciclo de vida 

Nesta pesquisa, o estágio do ciclo de vida em que as empresas se encontram, 

identificado como exposto abaixo, representa a variável independente. 

Para identificar em qual estágio do ciclo de vida as empresas está, foi utilizado o 

método de Dickinson (2011). O modelo pressupõe a existência de cinco fases do ciclo de vida 

– introdução, crescimento, maturidade, shake-out (turbulência) e declínio – e baseia-se na 

combinação de sinais dos componentes da Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC – para 

classificar as empresas em uma dessas fases. 

  



 
 

 

Quadro 1 – Classificação do ciclo de vida 

Atividades Introdução Crescimento Maturidade Shake-out Declínio 

Operacionais - + + - + + - - 

Investimento - - - - + + + + 

Financiamento + + - - + - + - 

Fonte: Dickinson (2011) 

Assim, por exemplo, empresas cuja DFC apresente o fluxo de caixa das atividades 

operacionais negativo, o fluxo de caixa das atividades de investimento negativo e o fluxo de 

caixa das atividades de financiamento positivo são classificadas no estágio de introdução. 

3.2.3 Variáveis de Controle 

As variáveis de controles são fatores consagrados pela literatura capazes de impactar 

na variável dependente, sendo, portanto, essenciais para isolar os efeitos que poderiam afetar 

as variáveis independentes de interesse. Nesse estudo, foram utilizados endividamento, 

tamanho e market-to-book. 

Endividamento – Foi utilizada como proxy para o endividamento a relação entre 

dívida e patrimônio líquido. É esperada uma relação positiva entre retorno anormal e 

endividamento (Bhandari, 1988; Bruni & Famá, 1998; Fama & French, 1993; Santos et al., 

2006). 

Tamanho – Adotou-se como proxy para tamanho o valor de mercado da empresa. É 

esperada uma associação negativa entre retorno anormal e tamanho, ou seja, empresas 

menores apresentariam maiores retornos anormais (Banz, 1981; Costa Junior & Neves, 2000). 

Market-to-book – A literatura revisada apresenta predominantemente associações 

entre retorno e book-to-market, que é a inversão matemática do market-to-book. Entretanto, 

Beaver (2002), por exemplo, não separa a literatura entre as duas formas e menciona apenas 

associações positivas e negativas encontradas. Assim, optou-se pela utilização do market-to-

book neste estudo em função de este capturar as expectativas dos acionistas em relação aos 

retornos da ação. Em razão da inversão, é esperado um sinal negativo na relação com o 

retorno anormal (Costa Junior & Neves, 2000; Fama & French, 1993; Stattman, 1980). 

3.2.4 Modelo econométrico 

Para testar os impactos dos estágios do ciclo de vida das empresas no retorno anormal 

de suas ações, foi utilizado o modelo de regressão linear múltipla abaixo com dados em 

painel. Seguindo Dickinson (2011), para garantir que os dados das demonstrações financeiras 

publicadas estiveram disponíveis aos investidores antes da formação da carteira, foram 

acumulados os retornos anormais no ano subsequente (t+1). Como teste adicional, foi 

utilizado também o retorno anormal contemporâneo (t) às demais variáveis. 

                                                                (1) 

Em que, RAit+1: retorno anormal para a empresa i no tempo t+1; Introit: dummy para 

empresas no estágio de introdução; Crescit: dummy para empresas no estágio de crescimento; 

Shakeit: dummy para empresas no estágio de shake-out; Declit: dummy para empresas no 

estágio de declínio; e, VCit: variáveis de controle (tamanho, endividamento e market-to-book). 



 
 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Estatística descritiva 

A tabela 2 apresenta a estatística descritiva das variáveis do estudo. 

Tabela 2 – Estatística Descritiva – Geral 

Estágio Estatística RA_t+1 RA TAM CE MTB 

In
tr

o
d
u

çã
o

 

N. Obs. 101 101 100 101 101 

Média -2,2478 -6,5122 20,8623 0,5006 1,866 

Desv.Pad 54,8997 45,8087 1,6221 0,197 3,4552 

Mínimo -107,1801 -97,1658 15,3089 0,0781 0 

Q1 -38,6262 -33,915 20,0935 0,3843 0,8259 

Med -11,3739 -13,0521 21,1201 0,4659 1,1732 

Q3 18,1811 12,888 21,6893 0,6079 1,8935 

Máximo 155,4011 155,4011 24,8923 0,9843 33,8667 

C
re

sc
im

en
to

 

N. Obs. 285 285 284 285 285 

Média 1,9263 9,884 21,91 0,4068 2,7307 

Desv.Pad 40,1967 46,5685 1,6439 0,1854 5,8821 

Mínimo -86,4561 -86,4561 15,3089 0,0377 0 

Q1 -23,5401 -20,3003 21,0442 0,2565 0,9421 

Med -2,4786 2,3996 21,9025 0,3871 1,6188 

Q3 22,9345 28,7981 22,8127 0,5154 2,5962 

Máximo 150,3229 174,1398 26,6499 0,998 76,9929 

M
at

u
ri

d
ad

e 

N. Obs. 381 381 380 380 381 

Média 0,6594 3,8656 21,963 0,4536 2,878 

Desv.Pad 39,5034 38,2263 1,5257 0,2097 4,5238 

Mínimo -98,3287 -90,3472 16,0349 0,0833 0 

Q1 -23,5802 -20,6389 20,9718 0,2892 0,8641 

Med -2,4815 1,087 22,1666 0,4183 1,5441 

Q3 19,9577 24,3508 22,909 0,5975 3,0977 

Máximo 161,9391 148,9043 26,3668 0,9999 51,7516 

S
h

ak
e-

O
u

t 

N. Obs. 49 49 49 49 49 

Média -0,4882 5,4772 20,9769 0,5364 1,624 

Desv.Pad 45,2537 52,8977 1,4589 0,2412 2,0052 

Mínimo -70,7943 -70,7155 17,1117 0,0867 0,2661 

Q1 -29,7293 -29,0808 20,1083 0,3764 0,7541 

Med -6,4838 -4,6392 21,0578 0,5208 1,2841 

Q3 14,1412 29,2717 22,1422 0,6771 1,7476 

Máximo 148,9043 161,9391 23,5978 0,9561 13,8942 

D
ec

lí
n

io
 N. Obs. 28 28 28 27 28 

Média -13,5425 -7,694 20,5065 0,5103 1,8859 

Desv.Pad 43,3163 48,4738 1,469 0,2152 2,9087 



 
 

 

Mínimo -92,7593 -86,7659 16,0677 0,1213 0,0939 

Q1 -44,0646 -43,2415 19,5503 0,3192 0,5234 

Med -11,4318 -13,7145 20,391 0,5372 1,1337 

Q3 8,5893 15,264 21,1951 0,6723 2,0068 

Máximo 92,8452 128,3588 23,1427 0,8461 15,7139 

T
o

ta
l 

N. Obs. 844 844 841 842 844 

Média 0,2015 4,3661 21,7083 0,45 2,6014 

Desv.Pad 42,31 43,6151 1,6338 0,2056 4,7932 

Mínimo -107,1801 -97,1658 15,3089 0,0377 0 

Q1 -25,6984 -23,4995 20,6694 0,2866 0,8653 

Med -3,7747 -1,1487 21,8169 0,424 1,4704 

Q3 20,0032 24,4587 22,7343 0,5836 2,5996 

Máximo 161,9391 174,1398 26,6499 0,9999 76,9929 

Em que: RA_t+1 = retorno anormal em t+1; RA= retorno anormal contemporâneo ; TAM = tamanho da 

empresa; CE = endividamento; e, MTB = market-to-book. 

A partir da tabela 2 observa-se que há retornos anormais negativos em todos os 

estágios do ciclo de vida e que nos estágios de introdução, shake-out (com RA_t+1) e declínio 

as suas médias prevalecem, ao passo que nos estágios de crescimento e maturidade os 

retornos anormais médios são positivos em ambos os casos (RA contemporâneo e em t+1). Os 

maiores retornos anormais médios foram verificados nos estágios de crescimento, seguido 

pelo estágio de maturidade. Nota-se também que, em relação aos retornos anormais 

contemporâneos, a amplitude dos retornos diminui quando eles são estimados em t+1. 

Ressalva-se que em todos os estágios os desvios-padrão foram mais expressivos que a média, 

indicando a alta dispersão dos dados da amostra em torno dessa. 

A distribuição das observações, em que a maioria se encontra no estágio de 

maturidade (381) e crescimento (285) e as menores quantidades estão no estágio de 

introdução (101), shake-out (49) e declínio (28), se alinha com a modelagem de Dickinson 

(2011) em relação à transição das empresas entre os estágios, que observa que as empresas de 

introdução e declínio tendem a buscar melhorar a sua posição, ao passo que as empresas em 

crescimento e as maduras são relativamente estáveis em períodos subsequentes. 

4.2 Testes de correlação 

Na tabela 3, é apresentada a matriz de correlação entre as variáveis adotadas na pesquisa. 

Foram realizados os testes de correlação de Pearson e Spearman para avaliar a presença de 

multicolinearidade, bem como mensurar o grau de associação entre as variáveis. 

  



 
 

 

Tabela 3 – Matriz de Correlação 

  RA RA_t+1 TAM CE MTB 

RA   
0.1076*** 0.3400*** 0,0198 0.4103*** 

0,0018 0,0000 0,5666 0,0000 

RA_t+1 
0,0554 

  
0.1175*** -0,0063 0.0594* 

0,1075 0,0006 0,8540 0,0845 

TAM 
0.2677*** 0,0501 

  
-0.2858*** 0.3727*** 

0,0000 0,1467 0,0000 0,0000 

CE 
0,0459 0,0049 -0.2659*** 

  
0.1175*** 

0,1829 0,8870 0,0000 0,0006 

MTB 
0.0694** -0,0035 0.1055*** 0.1287*** 

  
0,0439 0,9186 0,0022 0,0002 

Notas: Pearson - diagonal inferior; e Spearman - diagonal superior. Sobre os asteriscos, * p<0.10; ** p<0.05; e 

*** p<0.01. RA = retorno anormal contemporâneo; RA_t+1 = retorno anormal em t+1; TAM = tamanho da 

empresa; CE = endividamento; e, MTB = market-to-book. 

Como pode ser visto na tabela 3, as variáveis independentes não estão altamente 

correlacionadas, indicando não haver multicolinearidade entre elas. Ademais, ressalta-se a 

relação negativa entre tamanho e endividamento, indicando que, em média, empresas maiores 

apresentaram menor participação de capital de terceiros na composição da dívida. Por sua vez, 

observou-se que quanto maior o valor de mercado (proxy utilizada para tamanho), maior  foi a 

expectativa de crescimento enxergada pelo mercado. 

4.3 Definição da abordagem da regressão 

Foram realizados os testes de Chow, Breusch-Pagan e Hausman para avaliar entre 

efeito combinado (POLS), Efeitos Fixos (EF) e Efeitos Aleatórios (EA) a maior adequação 

aos dados antes de ser rodada a regressão com dados em painel. 

Tabela 5 – Testes de Abordagem 

  POLS x EF POLS x EA EF x EA 

Chow 
Prob> F = 0.0000 

  
(rejeita POLS até 1%) 

  
Breusch-Pagan 

 

Prob > chibar2 = 0.1339 

 

(não rejeita POLS a 10%) 

 
Hausman 

  

Prob>chi2 = 0.0000 

    (Rejeita EA) 

 

De acordo com Fávero (2009), na abordagem POLS a regressão é apresentada em sua 

forma mais convencional. Neste modelo o coeficiente angular (beta) das variáveis 

explicativas é idêntico para todas as observações ao longo do tempo, ao passo que no modelo 

de Efeitos Fixos o coeficiente se altera nas cross-sections ao longo do tempo. Já o modelo 

com Efeitos Aleatórios é o mais indicado quando o termo de erro está correlacionado ao longo 

do tempo e das observações. 



 
 

 

Conforme a tabela 5, ao fim do procedimento, foram rejeitadas as hipóteses nulas de 

que o modelo com POLS e a de que com Efeitos Aleatórios seriam mais adequados (testes de 

Chow e Breusch-Pagan, respectivamente), prevalecendo o de Efeitos Fixos. 

4.4 Análise dos resultados das regressões 

A tabela 6 apresenta os resultados das regressões entre o retorno anormal e os estágios 

do ciclo de vida e variáveis de controle. 

Apesar de a literatura revisada indicar a necessidade de utilização de retornos 

anormais não contemporâneos (Dickinson, 2011), para ampliar as evidências foi estimado um 

modelo também com os retornos anormais em t (coluna 2)
2
. Portanto, os resultados da 

regressão principal estão na coluna 1. 

Tabela 6 – Regressão linear do retorno anormal entre os estágios do ciclo de vida da 

empresa 

Variáveis Sinal esperado 
(1) (2) 

RA_t+1 RA_t 

Intro - 
11.01* -6.910 

-1.847 (-1.318) 

Cresc - 
5.852* 6.175* 

-1.740 -1.801 

Shake - 
-8.528 7.321 

(-1.259) (0.836) 

Decl - 
18.53 -3.556 

-1.302 (-0.386) 

TAM - 
-34.79*** 37.01*** 

(-8.236) (12.36) 

CE + 
5.817 77.26*** 

(0.291) -3.991 

MTB - 
-0.718*** 1.006** 

(-3.004) -2.273 

Constant 
 

751.7*** -837.9*** 

-8.151 (-12.53) 

Observações 
 

839 839 

R² 
 

18,10% 20,50% 

R² Ajustado 
 

17,40% 19,80% 

Estatística F   12.69*** 24.70*** 

Notas: (i) 1ª Linha: coeficientes da regressão; (ii) * p<0.10; ** p<0.05; e *** p<0.01 e 2ª linha a Estatística t 

entre parênteses; (iii) Intro = dummy estágio de introdução; Cresc = dummy estágio de crescimento; Shake = 

dummy estágio de shake-out; Decl = dummy estágio de declínio; RA_t+1 = retorno anormal em t+1; RA = 

retorno anormal contemporâneo; TAM = tamanho da empresa; CE = endividamento; e, MTB = market-to-book. 

 

A utilização da variável retorno anormal contemporânea às variáveis explicativas 

acrescentou resultado sobre a variável de controle endividamento e teve R² de 20,5%, ou seja, 

                                                 
2
 Dickinson (2011) também executou esse procedimento a fim de realizar comparações entre os 

resultados. 



 
 

 

teve um poder explicativo superior ao modelo com retorno anormal em t+1, o que reforça a 

sua relevância. 

Partindo para a análise dos resultados das regressões, o modelo estimado com retornos 

anormais em t+1 (coluna 1) permitiu identificar, a um nível de significância de 10%, que no 

estágio de introdução são apresentados os maiores retornos anormais, seguido pelo estágio de 

crescimento, dado que os coeficientes são interpretados em relação à dummy omitida (estágio 

de maturidade). Rejeita-se, portanto, a hipótese nula deste trabalho embasada nos resultados 

de Dickinson (2011) de que no estágio de maturidade são apresentados maiores retornos 

anormais. Já o modelo com retorno anormal contemporâneo (coluna 1) retrata, 

comparativamente, a um α de 10%, que no estágio de crescimento são apresentados  os 

maiores retornos anormais. Todavia, pelos dois modelos, nos estágios de shake-out e declínio 

não foram encontrados retornos anormais diferentes, estatisticamente significativos, dos 

apresentados no estágio de maturidade. 

Os resultados verificados para crescimento e maturidade podem retratar um perfil mais 

conservador do investidor no mercado de capitais brasileiro, uma vez que empresas nesses 

estágios operam no lucro e apresentam resultados positivos mais persistentes (Dickinson, 

2011; Drake, 2015; Lima et al., 2015). Em direção oposta, o resultado encontrado para 

introdução parece demonstrar que o investidor do mercado brasileiro busca empresas com 

crescimento mais rápido, característico das empresas nessa fase (Alves & Marques, 2007). 

Esse raciocínio também se estende às empresas na fase de crescimento, uma vez que sua taxa 

de crescimento tende a ser maior que a das empresas em maturidade (Alves & Marques, 

2007). Além disso, a verificação de maior retorno anormal no estágio de crescimento em 

relação ao de maturidade pode estar associada a um maior value relevance pertinente a 

empresas nessa fase, em comparação com as das demais (Jenkins & Kane, 2004), o que faria 

com que o investidor reagisse de forma mais oportuna. 

Obteve-se, ainda, que tamanho e market-to-book são capazes de explicar os retornos 

anormais no mercado de capitais brasileiro (coluna 1). O resultado obtido para tamanho 

corrobora os achados de Banz (1981) e Costa Junior & Neves (1998), uma vez que possui 

relação inversa com os retornos anormais. A variável market-to-book, por sua vez, explicou a 

variação dos retornos anormais, apresentando relação negativa (-0.718***), sinalizando que, 

em média, empresas com maiores descolamentos entre o valor de mercado e o valor contábil 

apresentaram menores retornos anormais, também sendo consistentes, portanto, com o 

resultado esperado (Costa Junior & Neves, 2000; Fama & French, 1993; Stattman, 1980). 

Na coluna 2 o endividamento mostrou-se positivo e significante a 1% na relação com 

os retornos anormais, alinhado com os resultados esperados(Bhandari, 1988; Bruni & Famá, 

1998; Fama & French, 1993; Santos et al., 2006), ou seja, empresas com maior 

endividamento apresentariam maiores retornos anormais. 

Para expurgar uma possível relação endógena entre market-to-book e os estágios de 

ciclo de vida das empresas, estimou-se também o modelo sem a variável MTB, entretanto, 

não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os coeficientes, tanto 

para o retorno anormal em t+1, quanto em t. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa investigou como se comportam os retornos anormais das ações das 

empresas listadas na BM&FBovespa no decorrer de seu ciclo de vida no período de 2008 a 

2015. Os resultados indicam que empresas no estágio de introdução apresentaram maiores 



 
 

 

retornos anormais, ao contrário do que era esperado na hipótese levantada de que esses seriam 

apresentados no estágio de maturidade. 

A análise dos resultados permite que algumas suposições sejam feitas:  

1) a utilização dos estágios do ciclo de vida das empresas definidos a partir dos sinais 

dos componentes da demonstração dos fluxos de caixa como variável explicativa 

para retornos anormais mostrou-se efetiva, tendo sido obtido resultados 

significativos a um α de 10% para introdução e crescimento. 

2) o impacto do estágio de introdução sobre os retornos anormais pode ser um reflexo 

da busca por ativos que apresentem crescimento mais acelerado, como os desta 

fase. Essa evidência também se estende às empresas de crescimento, já que essas 

também tendem a apresentar taxas de crescimento superiores às da maturidade, 

mas inferiores às de introdução (Alves & Marques, 2007). E o resultado pode ser 

um indício de que a estratégia tem obtido êxitos. 

3) o resultado obtido para a variável crescimento pode ser uma evidência de que o 

investidor do mercado de capitais brasileiro é conservador, priorizando empresas 

que apresentam resultados positivos e persistentes,  características essas mais 

frequentes em empresas em crescimento e na maturidade (Dickinson, 2011; Drake, 

2015; Lima et al., 2015); 

Para pesquisas futuras, sugere-se a utilização adicional de outras variáveis de controle, 

como, por exemplo, governança corporativa e o índice preço sobre lucro. Uma outra 

possibilidade seria a utilização paralela de market-to-book como proxy para a definição do 

estágio do ciclo de vida das empresas e a comparação dos resultados obtidos entre as duas 

metodologias e, ainda, verificar a persistência dos estágios e o seu efeito sobre os retornos 

anormais. 
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