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Resumo
Este artigo objetiva verificar a contribuição dos dispêndios em publicidade no valor
da empresa, considerando a interação com os ciclos econômicos. Estes, que por
sua vez seguem um processo estocástico e podem influenciar a decisão de quanto
gastar em publicidade. Ao otimizar os dispêndios de publicidade sob a interação com
os ciclos econômicos é possível comparar se os resultados gerados apresentam
contribuição positiva no valor da empresa. Dados de empresas norte-americanas da
indústria de bens de consumo (consumer staples), de 1997 a 2008, foram utilizados
para testar empiricamente o modelo proposto através de regressões múltiplas e
técnica de dados de painel. Os resultados indicam evidências favoráveis à
confirmação do modelo. Este artigo contribui também para reduzir a lacuna existente
entre as disciplinas de marketing e finanças pelo seu caráter multidisciplinar.
Palavras-Chave: Publicidade, Marketing, Finanças, Processo Estocástico e
Otimização.
Abstract
This study aims to verify the contribution of the advertising expenditures to firm value.
To reach this goal, we considered the business cycles, which follows a stochastic
process and may influence the decision as to the amount to be spent in advertising.
With the advertising expenditures optimization under the business cycle effect is, in
fact, possible to analyze whether the results positively contribute to firm value. Data
of American companies of the consumer staples sector from 1997 to 2008 were
employed to test empirically the proposed model through multiple regression and
panel data. The results indicate favorable evidences to confirm the model. This study
is also important to reduce the distance between marketing and finance through its
multidisciplinary character.
Keywords: Advertising, Marketing, Finance, Stochastic Process and Optimization.
1. Introdução
Em janeiro de 2002, o Marketing Science Institute (MSI), organização
americana sem fins lucrativos que visa atender às demandas de pesquisa de
acadêmicos e profissionais na área de marketing, promoveu uma exposição de
artigos com a proposta de estimular o debate entre marketing e finanças na área de
negócios. Mais especificamente, pretendeu avaliar ativos e ações de marketing em
termos financeiros, e não somente em termos de marketing. Os objetivos eram: (i)
provocar uma alteração de linha de pesquisa, associando as atividades de marketing
a resultados financeiros, (ii) estender as análises de curto para longo prazo; (iii)
superar as limitações de dados e metodologias; e (iv) tornar os resultados
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mensuráveis, mais precisos e conclusivos. Em contrapartida, no ano de 2005, o
Journal of Business Research (JBR), publicou uma edição especial de trabalhos em
marketing com o intuito de ilustrar as aplicações e modelagens das áreas de
negócios e finanças, revelando a diversidade de problemas e contribuições que o
marketing pode oferecer. O objetivo era desenvolver modelos empíricos que
englobassem: (i) a difusão de novos produtos e tecnologias; (ii) a eficácia da
publicidade; (iii) o gerenciamento das decisões e provisões; e (iv) inovações e
lideranças com o emprego de sistemas dinâmicos (RICHARDSON e OTTO, 2008).
Percebe-se um esforço nas duas disciplinas, contrariando opiniões divergentes.
Segundo Barwise e Farley (2004) e Rao e Bharadwaj (2008), a literatura não tem
conseguido alinhar as duas disciplinas e conciliar marketing e finanças. Já para
Hyman e Mathur (2005) e Zinkhan e Verbrugge (2000:2), as visões de marketing e
finanças não são necessariamente contraditórias e não conciliadoras, e sim,
complementares.
As duas disciplinas se encontram à medida que as ações de marketing vêm
reconhecendo a necessidade de auto sustentar-se e justificar seus dispêndios e/ou
orçamento, principalmente quando associado ao valor da empresa. Srivastava et al.
(1998) já haviam percebido que a ausência de um entendimento completo que
identifica e integra as relações entre marketing e finanças tem graves implicações na
alocação de recursos às atividades de marketing e ao bem estar financeiro da
empresa. Isso dificulta e limita os dispêndios em marketing, além de restringir a
habilidade da empresa de criar valor, ou avaliar tal valor. Aspectos negativos, tais
como dispêndios de marketing sem retorno financeiro e/ou destruição de riqueza
para o acionista podem tornar-se indesejáveis e devem ser descontinuados
(STEWART, 2008). Por exemplo, Lehmann (2004) acredita que a obsessão pelo
cliente pode obscurecer a rentabilidade da empresa. Por outro lado, aspectos
positivos, como dispêndios de marketing em mudança de slogan, introdução de
marca e publicidade, podem causar reação positiva no valor das ações (DEKIMPE e
HANSSENS, 2000; HOZIER e SCHATZBERG, 2000; KIM e MORRIS, 2003;
MATHUR e MATHUR, 1996; 2000).
Muitas teorias dão ênfase ao processo e à criação de valor através do cliente,
produto e marca, existindo uma lacuna na análise empírica dessa relação com a
criação de valor para a empresa (BARWISE e FARLEY, 2004; DEKIMPE e
HANSSENS, 2000; HYMAN e MATHUR 2005; RAO e BHARADWAJ, 2008; RUST et
al., 2004; ZINKHAN e VERBRUGGE, 2000:2). Por isso, cada vez mais, empresas
incluem em sua missão o comprometimento com o objetivo financeiro.
A maioria dos testes empíricos utilizam os dispêndios em publicidade como
proxy das ações de marketing devido à sua representatividade em volume financeiro
e à disponibilidade dos dados. No entanto, os modelos teóricos fracassam ao
primeiro sinal de dúvidas quanto à verificação empírica dos valores de publicidade
investidos/gastos sobre os resultados da empresa, por não considerar tanto o efeito
dinâmico inerente a esses dispêndios como as incertezas provenientes da economia
(ERICKSON e JACOBSON, 1992). Nestes casos, o efeito dinâmico e estocático,
característicos dos dispêndios de publicidade, não são considerados, visto que os
modelos mais comuns são estáticos e determinísticos.
Dessa forma, a relevância deste estudo se concentra no desenvolvimento e
aplicação do modelo de otimização dos dispêndios de publicidade, considerando a
incerteza dos ciclos econômicos e a relação com o valor da empresa. Em muitos
estudos, quando se menciona dispêndios ou gastos de marketing, mostram-se
explicitados os dispêndios de publicidade e promoção, tal como em Graham e
2

Frankeberg (2000); Heiens et al. (2007); Luo e Donthu (2006); O’Sullivan e Abela,
2007; Srivastava et al. (1998); Rust et al., 2004. Outros dispêndios de publicidade
são: gastos em programas de lealdade do cliente, melhoria da qualidade do produto,
mala-direta, entre outros. Dispêndios de publicidade, segundo Chang e ChanOlmsted (2005), e, especificamente no presente estudo, referem-se à soma em valor
monetário (dólares) gastos em propaganda na mídia de massa – televisão, internet,
revista, rádio e etc.
O teste empírico consiste na otimização da relação entre o valor da
empresa, os dispêndios de publicidade e os ciclos econômicos. Esta relação foi
desenvolvida a partir de regressões múltiplas com dados em painel. Para obtenção
dos resultados, foram utilizados dados de empresas norte-americanas de bens de
consumo (consumer staples) em bases anuais de 1997 a 2008. Os resultados
corroboram a expectativa, sugerindo que existe uma interação entre os dispêndios
de publicidade e os ciclos econômicos. Essa interação permite a racionalização dos
dispêndios de publicidade, contribuindo positivamente para o valor da empresa. Para
a ilustração da contribuição do valor da empresa, após a otimização, foi aplicada
simulação de Monte Carlo, tornando possível comparar dispêndios de publicidade
sob otimização com dispêndios de publicidade a valores reais, sem otimização.
Algumas delimitações do estudo dizem respeito ao escopo. Primeiro, a
comparação de dispêndios de publicidade com e sem o processo de otimização não
define o valor monetário ótimo que a empresa deve atingir a fim de maximizar seu
valor, e nem seria a pretensão deste estudo. A intenção é ilustrar a contribuição dos
dispêndios de publicidade no valor da empresa. Segundo, abordar todas as variáveis
da teoria de marketing e estratégia, tais como o efeito da concorrência, tornaria
inviável a análise do modelo proposto. Terceiro, dentre os dispêndios de publicidade,
a qualidade, o tipo de campanha e os vários veículos publicitários que possam ser
utilizados foram assumidos como constantes (Albright e Winston, 1979; Danaher e
Rust, 1996; Herremans et al., 2000).
Espera-se que os profissionais de marketing possam beneficiar-se do modelo
apresentado, no sentido de tornar justificáveis suas decisões de gastos, visando
valor à empresa. Essa abordagem demonstra a complexidade do tema e o caráter
inovador do estudo.
O artigo está organizado da seguinte forma: a parte dois apresenta o
referencial teórico. A parte três descreve a metodologia, com sub-ítens sobre a
amostra, variáveis, tratamento dos dados e apresentação do modelo. A parte quatro
apresenta a análise dos resultados, seguida da conclusão na parte cinco.

2. Referencial Teórico
A literatura de marketing, que lança um olhar sobre os aspectos financeiros,
inclui estudos que dispararam a discussão da importância de avaliar o impacto das
ações de marketing e definir métricas mais confiáveis. Os trabalhos iniciais foram de
Day e Fahey (1988) e Srivastava et al. (1998), que defenderam a importância da
avaliação dos ativos, ações e orientação para marketing pela ótica financeira e não
somente pela ótica do marketing. Day e Fahey (1988) destacam a necessidade de
avaliar as estratégias de mercado além das medidas financeiras tradicionais como o
retorno sobre investimento, crescimento da parcela de mercado e de vendas,
seguindo para a criação de valor final da empresa. Uma década depois, o trabalho
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de Srivastava et al. (1998) avança nesta linha, com referência mais específica aos
ativos de marketing. O trabalho desenvolve um modelo conceitual que associa os
ativos de marketing e a criação do valor para o acionista e inicia vários caminhos nos
quais o valor das ações de marketing pode ser identificado. Srivastava et al. (1999)
estendem seu estudo ao analisar como o marketing exerce influência nos processos
da empresa a fim de obter valor ao acionista. Yamamoto (2002), ao testar
empiricamente o modelo conceitual de Srivastava et al. (1999) para as empresas
brasileiras, conclui que há uma associação entre os ativos de marketing e a
aceleração dos fluxos de caixa das empresas. No entanto, não obteve dados
suficientes para afirmar que eles diminuem a volatilidade desses fluxos.
Os estudos de Srivastava et al. (1998; 1999) revelam o cliente como o ativo
de marketing que mais contribui para a criação de valor da empresa, concordando
com Rust et al. (2004). A razão por trás deste processo é simples. O cliente
satisfeito está mais propenso a reincidir na compra (YEUNG e ENNEW, 2000). Essa
lealdade reduz os custos e a sensibilidade a preço que, perfazendo num longo
prazo, tem importante implicação na valorização da empresa. Além disso, a
satisfação e lealdade do cliente representam um ativo de geração de receita que é
custoso de desenvolver e manter. Por conseguinte, quando atingido, deveria fazer
parte de um conjunto de informações a ser divulgado no mercado, conclusões
baseadas num estudo de meta-análise, associando satisfação do cliente e diversas
métricas financeiras (SZYMANSKI e HENARD, 2001). A discussão avança com o
estudo de Zinkin (2006). Este defende que se a concentração for somente no valor
da empresa com pouco investimento no cliente, este pode ser destruído ao longo do
tempo. No entanto, o marketing pode destruir valor da empresa se direcionar
recursos demais ao cliente e este não trouxer retorno (LOVETT e MACDONALD,
2005). Por fim, as ações de marketing criam vantagem competitiva através do cliente
quando o intuito é aumentar as vendas, incentivar a recompra, incrementar o fluxo
de caixa (ANDERSON et al., 1997), o valor do consumidor (LEVETT et al., 1999), o
valor da vida útil do cliente (customer lifetime) (HAENLEIN et al., 2006; RUST et al.
2004; RYALS e KNOX, 2005; ZINKIN, 2006) e garantir a satisfação e a lealdade
(HALLOWELL, 1996). Além disso, as ações de marketing tentam maximizar o valor
da empresa diretamente ou indiretamente pela boa imagem formada também aos
investidores e analistas de mercado (DOYLE, 2000; RAO e BHARADWAJ, 2008).
No Brasil, Rosa e Mazzon (2003) analisaram dados de um banco brasileiro,
cujos resultados positivos variaram significativamente conforme o perfil do grupo
clientes. Ribeiro et al. (2005) aplicaram os conceitos de Rust et al. (2004) na
verificação de atributos dos processos que são determinantes na retenção de
clientes em hospitais brasileiros, não encontrando resultados significativos devido à
limitação de métodos e amostra. Os mesmos conceitos foram aplicados no estudo
de Yamamoto (2006) em operadoras de telefonia celular do estado de São Paulo,
obtendo respostas de que as ações de marketing que geram valor agregado a
cliente trazem benefícios adicionais que superam os investimentos realizados.
Alguns estudos ainda devem ser destacados: Brandão e Yamamoto (2006) e Bussab
et al. (2007).
A marca, como ativo de marketing, também está presente no modelo de
Srivastava et al. (1998). Parece intuitivo que a marca é valiosa para a empresa,
tanto pela perspectiva dos consumidores (DE MORTANGES e VAN RIEL 2003;
DOYLE, 2000; FARQUHAR, 1989; YEUNG e RAMASAMY, 2008), quanto pela
perspectiva dos investidores (DOYLE, 2001; KERIN e SETHURAMAN, 1998).
Empresas com marcas fortes podem exercer um preço maior, chamado preço
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prêmio, gerando assim maiores receitas (AILAWADI et al., 2003) e margens de lucro
nos produtos, tendo papel crucial no desempenho (HERREMANS et al., 2000), além
de gerar vantagem competitiva (AAKER, 1996). Isso porque empresas com marcas
fortes são percebidas com aquelas que oferecem qualidade, sendo um sinal
universal (KIM et al., 2003).
A literatura de finanças, que aborda a contribuição do marketing, dá ênfase às
técnicas quantitativas que permitem uma investigação empírica de suas ações e
atividades (DEAL, 1979; LEEFLANG e WITTINK, 2000; ORTEGA e GONZÁLEZ,
2007; ZINKHAN e VERBRUGGE, 2000:1). Numa revisão concisa, Feichtinger et al.
(1994) destacam seis categorias de pesquisa em finanças que estão ligadas a
marketing, mais especificamente à publicidade, a partir do final da década de 70. A
primeira reconhecia a contribuição gerada pela publicidade no mercado de capitais,
considerando preço e qualidade como variáveis adicionais. A segunda categoria se
referia à resposta dos modelos dinâmicos de vendas-publicidade, seguida da
terceira, chamada vendas acumuladas ou modelos de crescimento de mercado. A
quarta categoria de pesquisa englobava modelos mais sofisticados por saltos nas
vendas procedentes da publicidade. As últimas categorias integravam a publicidade
com outras áreas funcionais, levando em consideração variáveis micro e
macroeconômicas e modelos de competitividade. O uso dessas diferentes visões e
ferramentas nos estudos das duas disciplinas torna-as complementares, enfatizando
o diferente foco entre os acadêmicos de marketing e finanças. Feichtinger et al.
(1994), Leelflang e Wittink (2000) e Richardson e Otto (2008) fortalecem a tendência
da pesquisa empírica na disciplina de finanças com a utilização da técnica de
programação dinâmica para integrar os modelos de marketing às corporações. Os
estudos de finanças também vêem como fundamental a avaliação do desempenho
financeiro de empresas que alocam grande parte dos seus recursos em publicidade
(CHAUVIN e HIRSCHEY, 1993), levantando evidências de que as despesas de
publicidade e pesquisa e desenvolvimento (P&D) causam grande e positiva
influência no valor da empresa.
O fenômeno dos dispêndios de publicidade, segundo Molinari e Turino (2006),
tem sido tradicionalmente analisado em micro e macroeconomia. Alguns aspectos
foram destacados por Telser (1968): a diferença ou intensidade dos dispêndios ao
longo do tempo e o comportamento entre os ciclos econômicos (business cycles); o
histórico da publicidade e os determinantes dos dispêndios de publicidade (ex:
tamanho da base de clientes; cliente em potencial e renda). Estudos recentes
mostram que a publicidade, de forma agregada e seus efeitos na demanda agregada
e na economia, representada pelo produto interno bruto são avaliados nos modelos
de ciclos econômicos (business cycle). Molinari e Turino (2007:1) concluíram que a
publicidade afeta a demanda agregada e por apresentar um comportamento prócíclico e alta volatilidade, esta obedece tal movimento, ou seja, a publicidade
amplifica a flutuação da demanda agregada. Molinari e Turino (2007:2) mostram o
impacto da publicidade agregada na economia agregada, seguindo Dixit e Norman
(1978). Esses últimos defendem que a publicidade afeta os consumidores e aumenta
as vendas.
A literatura é vasta e controversa ao discutir causalidade entre publicidade
agregada, demanda e economia agregada (JUNG e SELDON, 1995; PICARD,
2001; KAMER, 2002). De acordo com a literatura, o debate está longe de ser
esgotado. O olhar sobre essa temática está se estendendo e, segundo Leeflang e
Wittink (2000), o período que se iniciou em 2000 é caracterizado pela demanda de
melhorias e sofisticação de modelos.
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3. Metodologia
Este artigo consiste em desenvolver um modelo que otimize os dispêndios de
publicidade, considerando a interação com os ciclos econômicos, baseada na
relação entre essas variáveis. Vale destacar que a relação de causalidade não foi
foco deste estudo. Segundo Feichtinger et al. (1994), dentre a maioria dos modelos
propostos, a relação entre o nível de dispêndios de publicidade e os ciclos
econômicos como um processo estocástico é raramente observada, tampouco
análise de causalidade. Os modelos presentes na literatura consideram uma
perturbação não explicada, mas não mostram que tal perturbação possivelmente
seja resultado dos ciclos econômicos (DU et al., 2007; MARINELI, 2007; NGUYEN,
1985; PRASAD e SETHI, 2004).
Frente a esse objetivo, o modelo proposto visa oferecer suporte às seguintes
hipóteses:
H1: a interação entre os dispêndios de publicidade e os ciclos econômicos é
significante e possibilita a racionalização e otimização desses dispêndios;
H2: a otimização dos dispêndios de publicidade sob a interação com os ciclos
econômicos contribui positivamente no valor da empresa.
3.1 Amostra
3.2 Variáveis e o Tratamento dos Dados
As
3.3 Modelo Proposto
Iniciando a composição do modelo para o cálculo do valor da empresa, foi
necessário assumir algumas premissas e considerações, conforme Nguyen (1985).
A primeira consideração é que o fluxo de caixa (), gerador do valor da empresa,
será calculado com as informações contábeis dos demonstrativos de resultado das
empresas norte-americanas, portanto, regime de competência. A segunda
consideração é que o cálculo do fluxo de caixa considera somente a receita líquida
menos os custos variáveis e as despesas de publicidade. Os custos fixos não são
considerados, pois o intuito é captar o efeito da publicidade nas receitas já retirados
os insumos de geração dessas receitas, da seguinte forma:
  pQ  cQ  A

(1)
onde:  - fluxo de caixa;
p - preço de venda;
Q - quantidade vendida;
c - custo unitário variável;
A - despesas de publicidade.
Feichtinger et al. (1994) e Molinari e Turino (2007) defendem que as políticas
de marketing são desenhadas para gerar demanda aos produtos da empresa,
enquanto que as políticas de produção são desenhadas para suprir tal demanda.
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Com isso, como uma primeira alteração em relação aos modelos apresentados na
literatura, este estudo sugere que o resultado da empresa, mais especificamente seu
fluxo de caixa a cada período, seja submetido a dois fatores: tal como Nguyen
(1985) e Feichtinger et al. (1994), o primeiro é o efeito dos dispêndios de
publicidade, assumido como fator interno, fruto do esforço da empresa em
movimentar o volume de vendas. O segundo é o efeito dos ciclos econômicos, dado
pelo produto interno bruto, assumido como fator externo, que movimenta as vendas
sem o controle da empresa. Para a análise destes fatores, o preço se mantém
constante. Essa primeira idéia é apresentada a seguir, pela seguinte função:
  f ( A, GDP )

(2)

fator externo
fator interno
onde:  – fluxo de caixa;
A – despesas de publicidade;
GDP – produto interno bruto.

Segundo Bass (1969), Clarke (1976), Dekimpe e Hanssesns (1995; 1999), Du
et al. (2007), Erickson e Jacobson (1992), Fee et al. (2007), Gatignon (2000), Lodish
et al. (1995), Marinelli (2007) e Zhou et al.(2003), uma característica do efeito dos
dispêndios de publicidade é a incerteza do impacto nas vendas, no lucro ou fluxo de
caixa. De acordo com Mohr e Shooshtari (2003) incertezas podem ter razões como:
incertezas de mercado, econômicas (devido aos ciclos econômicos), tecnológicas e
de competição. Além disso, autores como Ashley et al. (1980), Kamer (2002),
Molinari e Turino (2006; 2007:1;2), O’Donovan et al. (2000), Rehme e Weisser
(2007) destacam que há uma relação entre a publicidade, o consumo e o
crescimento da economia. Chang e Olmsted (2005) encontraram evidências de que
o produto interno bruto é uma das variáveis determinantes dos dispêndios de
publicidade. Essa relação é inserida no modelo proposto baseada na premissa de
que se a economia cresce, as vendas aumentam e pode não haver a necessidade
de dispêndios expressivos de publicidade. No entanto, se a economia retrai, pode
haver a necessidade de intensificar tais gastos para que as vendas não caiam
substancialmente e assim, o resultado da empresa não seja corroído. Portanto, a
segunda alteração que este estudo sugere é a verificação de que o nível dos
dispêndios de publicidade pode ser influenciado pelos ciclos econômicos e interação
entre as duas variáveis pode ser relevante para o valor da empresa.
Assume-se que os ciclos econômicos, representados pelo produto interno
bruto (GDP), seguem um processo estocástico, seguindo Akaev (2006), Dixit e
Pindyck (1994), Hamilton (1989), Hodrick e Prescott (1997); Kydland e Prescott
(1990), Lucas (1977). Sua característica é de uma variável que se desenvolve no
tempo de forma parcialmente aleatória e imprevisível, tal como o comportamento de
ações. Além disso, o produto interno bruto é resultado de decisões dos agentes. Em
particular, o consumo das famílias e o investimento, dois de seus componentes, são
decisões baseadas na renda esperada e no retorno esperado. Ou seja, dependem
de dois componentes aleatórios. Mudanças nestas variáveis estocásticas e nas
expectativas
trazem
mudanças
no
consumo
e
no
investimento
e, conseqüentemente, no produto interno bruto. Mais especificamente, assume-se
que o processo estocástico do GDP é um Movimento Geométrico Browniano (MGB),
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um caso particular do processo de Itô. Segundo Dixit e Pindyck (1994), o MGB é
geralmente utilizado para modelar preço de ações, taxa de juros, preço de produtos
e outras variáveis financeiras e econômicas. Portanto, o Movimento Geométrico
Browniano do GDP e os parâmetros de drift e variância são dados por:
dx   xdt   xdz
(3)
onde: dx - variação do GDP durante o período t;
 - média aritmética da série:
ln(GDPt / GDPt 1 )   2 / 2
ln(GDPt / GDPt 1 )
 - desvio padrão da série:
;
.
 N (0,1)
dz   dt - processo de Wiener com

;

O processo estocástico para o GDP é determinado através do Processo de
Itô, a partir da equação abaixo (DIXIT e PINDYCK, 1994):

(4)

GDPt  GDPt 1e

([ 

2
2

]t  t  N 0,1 )

Considerando o efeito da incerteza dos ciclos econômicos, o passo seguinte é
testar se estes têm influência nos níveis de dispêndios de publicidade, podendo
haver uma interação significante entre eles que seja relevante no valor da empresa.
Nguyen (1985) adota uma relação quadrática entre vendas e os dispêndios de
publicidade e não considera nenhum fator ou variável adicional. No presente estudo,
o fator externo do ciclo econômico, representado pelo produto interno bruto é
considerado. Além disso, adota-se uma relação cúbica, com termos de interação
entre dispêndios de publicidade e o produto interno bruto, da seguinte forma:

t    1 At   2 At  3 At   4 At .GDPt  5 At .GDPt  6 At .GDPt   t
2

(5)

3

2

3

   0 , há a possibilidade de obter o
Com as condições de primeira ordem,
A
valor ótimo de publicidade de modo que a equação (5) seja maximizada. Dessa
forma, garante-se que pelo menos um ponto obedece às relações:

(6)


2 
0 e
0
A
A2

Com o valor ótimo do dispêndio de publicidade e a variação estocástica dos
ciclos econômicos, a função para a maximização do valor da empresa pode ser
analisada conforme mostrada abaixo em (7). Seguindo Nguyen (1985), o valor da
empresa, neste estudo, é calculado pela soma das parcelas dos fluxos de caixa (),
resultante em cada período, descontado a um custo médio ponderado de capital ():

(7)



V *  max E   t ( At , GDPt )e  t 
 t 0


onde: V* – valor máximo da empresa;
 - custo médio ponderado de capital à taxa contínua.
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Com o modelo proposto, dá-se prosseguimento ao estudo com a verificação
empírica e análise dos resultados.

4. Análise dos Resultados
Para obter evidências sobre os impactos dos dispêndios de publicidade no
valor da empresa, considerando a interação com os ciclos econômicos, aplicou-se
um modelo de regressão múltipla, com dados de painel, conforme a equação (5). Os
resultados obtidos são:

Em suma, a interpretação econômica destes resultados é baseada na intuição
de que é necessário gastar em publicidade para obter maior o fluxo de caixa da
empresa. As razões podem ser diversas, tais como incrementar as vendas para
preservar parcela de mercado, reagir à concorrência, conquistar novos clientes,
expandir o mercado, dentre inúmeras outras. No entanto, o efeito dos dispêndios é
decrescente, pois um dispêndio adicional tem efeito menor no fluxo de caixa que o
dispêndio realizado num período anterior, em conformidade com a teoria dos efeitos
subseqüentes (goodwill). Há evidências também de que os ciclos econômicos
afetam os níveis de dispêndios de publicidade. Se a economia cresce, refletida por
um produto interno bruto positivo, não parece haver necessidade de dispêndios
expressivos em publicidade neste momento. A economia, ou o efeito externo,
mencionado inicialmente, se encarrega de melhorar o fluxo de caixa da empresa. O
dispêndio mínimo de publicidade é mantido para que a imagem da empresa se
mantenha na mente do cliente. Se a situação for de recessão, se o produto interno
bruto tender a cair, neste momento supõe-se um dispêndio maior em publicidade
para que a visibilidade da empresa se eleve e a demanda não caia, por conseguinte,
o fluxo de caixa não se reduza.
Como o produto interno bruto é um processo estocástico (AKAEV, 2006;
DIXIT e PINDYCK, 1994; HAMILTON, 1989; HODRICK e PRESCOTT, 1997;
KYDLAND e PRESCOTT, 1990; LUCAS, 1977) que segue o Movimento Geométrico
Browniano (DIXIT e PINDYCK, 1994), define-se os termos. O termo de drift ,
também conhecido como taxa de crescimento esperado instantâneo, é calculado
pela média aritmética dos valores do produto interno bruto no período considerado
(1997 a 2008) mais a variância sobre dois (2/2).

5. Conclusão
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