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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar a existência de relação entre a 
diversificação de produtos e a performance das Companhias Abertas no Brasil no 
período de 2001 a 2005.  A amostra foi composta de 168 empresas brasileiras que 
possuíam informações no Relatório de Informação Anual (IAN), as quais são 
enviadas anualmente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As empresas  foram 
classificadas em três grupos de acordo com sua estratégia de diversificação de 
produto e foram consideradas: único, as empresas em que o principal produto 
representava mais de 95% do total das vendas; moderadamente diversificada as 
empresas em que o principal produto representava entre 95 e 50% do total das 
vendas e, altamente diversificadas as empresas em que o principal produto 
representava menos de 50% do total das vendas. Duas técnicas estatísticas foram 
utilizadas, regressão múltipla e análise de variância (ANOVA). Três medidas de 
performance foram empregadas: Rentabilidade operacional sobre o ativo (ROAOP), 
rentabilidade sobre o ativo (ROA) e rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE). 
As variáveis explicativas utilizadas foram a variável de diversificação (DIVER) 
juntamente com as variáveis de controle endividamento sobre o patrimônio líquido 
(ENDV), crescimento das vendas (CRESV), desvio padrão da rentabilidade 
operacional (RISCO) e tamanho do ativo (TAM). Três modelos foram gerados com 
três regressões cada um a fim de verificar a relação diversificação X performance. A 
análise de variância foi realizada com o propósito de verificar diferenças nas médias 
da performance entre os grupos estratégicos. Para as regressões a DIVER não 
apresentou significância estatística em nenhum dos modelos. O ENDV apresentou 
significância estatística negativa nas variáveis de performance ROA e ROE para os 
modelos I e II, e na variável de performance ROA para o modelo III. O CRESV 
apresentou significância estatística positiva em todos os modelos. O RISCO teve 
significância estatística positiva no modelo I para o ROAOP e ROE, em todas as 
variáveis do modelo II, e somente para o ROAOP no modelo III. O TAM apresentou 
significância estatística positiva em todos os modelos das regressões. Quanto à 
ANOVA, os grupos estratégicos não apresentaram diferenças significativas em 
nenhuma das variáveis, tanto de performance como de controle. A análise dos 
resultados evidenciou que, diferentemente dos estudos em países desenvolvidos, o 
grupo de categoria estratégica produto único apresentou maior indicador de 
rentabilidade, maior endividamento e crescimento, e conseqüentemente maior risco. 
Já as firmas altamente diversificadas apresentaram maior rentabilidade operacional, 
enquanto o grupo moderadamente diversificado apresentou menor índice de 
endividamento.  
 
Palavras-chave: diversificação de produtos; performance; estratégia 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate whether there exists a relationship 
between product diversification and performance of Publicly Traded Companies in 
Brazil, during the period 2001 to 2005.  The sample consisted of 168 Brazilian 
companies which have information in the Annual Information Report (AIR), which is 
sent annually to the Securities Commission (CVM). The companies were classified 
into three groups, according to their strategy of product diversification. These were: 
single - companies in which the principal product represented more than 95% of the 
total sales; moderately diversified - companies in which the main product represented 
between 95 and 50% of the total sales, and highly diversified - companies in which 
the principal product represented less than 50% of the total sales. Two statistical 
techniques were used: multiple regression and analysis of variance (ANOVA). Three 
performance indicators were used: Operating Profit on assets (OpROA), return on 
assets (ROA) and Return on Equity (ROE). The explanatory variables used were the 
variable of diversification (DIVER), and the variables of Indebtedness control on net 
assets (INDEB), sales growth (SG), standard deviation for operating profit (RISK) and 
Size of Assets (SIZ). Three models were generated with three regressions each, in 
order to determine the relationship between diversification and performance. Analysis 
of variance was carried out to determine differences in the performance indicators 
between the strategic groups. For the regressions, the variable DIVER did not 
present statistical significance in any of the models. The INDEB showed negative 
statistical significance in the performance variables ROA and ROE for models I and II, 
and in the performance variable ROA for model III. The SG presented positive 
statistical significance in all the models.  The RISK showed a positive statistical 
significance in model I for the OpROA and ROE, in all the variables of model II, and 
only for the OpROA in model III. The SIZ presented a positive statistical significance 
in all the regression models. Regarding the ANOVA, the strategic groups did not 
present significant differences in any of the variables, either for performance or 
control. The analysis of the results showed that unlike studies carried out in 
developed countries, the strategic category group ‘single’ product showed a higher 
performance indicator, and higher Indebtedness and growth, and consequently, 
greater risk.  Meanwhile, the highly diversified companies showed higher operating 
profit, while the moderately diversified group showed a lower level of Indebtedness.  
 
Key words: product diversification; performance; strategy 

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 9

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.1 - Características dos recursos e capacidades almejados pela firma.........41 

Figura 2.2 - A) Modelo Linear; B) U Invertido; C) Modelo Intermediário.....................57 

Figura 3.1 - Fontes dos dados ...................................................................................78 

Figura 3.2 - Ferramentas estatísticas e os objetivos propostos.................................85 

Figura 4.1 - Evolução das categorias estratégicas...................................................101 

Figura 4.2 - Evolução do lucro operacional do ativo.................................................102 

Figura 4.3 - Evolução da rentabilidade do ativo........................................................103 

Figura 4.4 - Evolução da rentabilidade do patrimônio líquido...................................104 

Figura 4.5 - Evolução do endividamento financeiro..................................................105 

  

 

 
    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

 
LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 2.1 - Classificação dos recursos e capacidades conforme suas  

                      características.......................................................................................42 

Quadro 2.2 - Principais correntes teóricas abordando diversificação e performance   

                     ...............................................................................................................45 

Quadro 2.3 - Resumo dos principais estudos sobre diversificação e performance....63 

Quadro 3.1 - Definição operacional das variáveis de performance ...........................71 

Quadro 3.2 - Índices de diversificação utilizados por Rumelt (1974) e Pandya e Rao  

                     (1998).....................................................................................................73 

Quadro 3.3 - Definição operacional da variável dummy.............................................74 

Quadro 3.4 - Medidas de endividamento, tamanho, risco e crescimento das 

                      vendas..................................................................................................77 

Quadro 3.5 - Resumo dos procedimentos metodológicos..........................................86 

Quadro 4.1 - Hipóteses da análise da regressão.....................................................106 

Quadro 4.2 - Resumo das hipóteses e seus resultados...........................................115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1  - Classificação de Wrigley (1970)............................................................26 

Tabela 2.2  - Classificação das estratégias de diversificação de Wrigley e Rumelt...26 

Tabela 2.3  - Classificação das estratégias de diversificação de Wrigley (1970), 

                      Rumelt (1974) e Pandya e Rao (1998).................................................28 

Tabela 3.1  - Classificação dos grupos de acordo com o percentual representado 

                      pelos principais produtos vendidos pelas empresas............................81 

Tabela 3.2  - Amostra das firmas por grupo estratégico.............................................82 

Tabela 3.3  - Matriz de correlação das variáveis observáveis dos modelos...............83 

Tabela 4.1  - Descrição das médias das variáveis estudadas....................................89 

Tabela 4.2  - Estatística descritiva da variável ROAOP para todos os grupos      

                     estratégicos............................................................................................91 

Tabela 4.3  - Estatística descritiva da variável ROA para todos os grupos  

                     estratégico ............................................................................................92 

Tabela 4.4  - Estatística descritiva da variável ROE para todos os grupos  

                     estratégicos............................................................................................93 

Tabela 4.5  - Estatística descritiva da variável ENDV para todos os grupos   

                     estratégicos............................................................................................94 

Tabela 4.6  - Estatística descritiva da variável CRESV para todos os grupos 

                     estratégicos............................................................................................95 

Tabela 4.7  - Estatística descritiva da variável RISCO para todos os grupos  

                      estratégicos...........................................................................................95 

Tabela 4.8  - Estatística descritiva da variável TAM para todos os grupos  

                      estratégicos...........................................................................................96 

Tabela 4.9  - Número, média geral e por indústria das firmas com estratégia de 

                      negócio único........................................................................................97 

Tabela 4.10 - Número, média geral e por indústria das firmas com estratégia de 

                      negócio moderadamente diversificado.................................................99 

Tabela 4.11 - Número, média geral e por indústria das firmas com estratégia de 

                      produto altamente diversificado..........................................................100 

Tabela 4.12 - Regressão do modelo I, hipótese 1, negócio único vs. Moderado e 

                      altamente diversificado – dummy 1....................................................107 

Tabela 4.13 - Regressão do modelo II, hipótese 2, negócio único vs. Moderadamente  



 12

                      diversificado – dummy 1.....................................................................109 

Tabela 4.14 - Regressão do modelo III, hipótese 3, negócio único vs. Altamente   

                      diversificado – dummy 1.....................................................................110 

Tabela 4.15 - Teste F da análise de variância das variáveis de performance e de   

                      controle...............................................................................................113 

Tabela 4.16 - Teste Schefeé para comparações múltiplas das variáveis.................114 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO.....................................................................................................15 

 1.1 Contextualização ...........................................................................................16 

 1.2 Justificativa.....................................................................................................20 

 1.3 Objetivos .......................................................................................................22 

 1.3.1 Objetivo geral ........................................................................................22 

 1.3.2 Objetivos específicos.............................................................................22 

 1.4 Estrutura do trabalho .....................................................................................22 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ...........................................................................23 

 2.1 Conceito de diversificação.............................................................................23 

 2.1.1 Características de diversificação ................................................................25 

 2.2 Razões para diversificar ................................................................................28 

 2.2.1 Economia de escala ..............................................................................29 

 2.2.2 Sinergia ou economia de escopo..........................................................30 

 2.2.3 Poder de mercado .................................................................................31 

 2.2.4 Redução de risco  do negócio...............................................................32 

 2.3 Fatores que interferem na diversificação ......................................................33 

 2.3.1 A estrutura de capital.............................................................................34 

 2.3.2 Teoria da agência..................................................................................36 

 2.3.3 Visão baseada em recursos (Resource-Based View – RBV)...............38 

 2.4 Medidas de diversificação..............................................................................45 

 2.4.1 Medidas contínuas de diversificação ....................................................47 

 2.4.1.1 Índice simples..........................................................................47 

 2.4.1.2 Índices de entropia ..................................................................48 

 2.4.1.3 Índice de Herfindahl-Hirschman (H) ........................................49 

 2.4.2 Medidas categóricas de diversificação .................................................49 

 2.5 Estudos empíricos sobre diversificação e performance................................51 

 2.5.1 Resumo dos principais estudos sobre diversificação e performance...63 

3 METODOLOGIA ..................................................................................................66 

 3.1 Tipo de estudo, pergunta de pesquisa e hipóteses.......................................66 

 3.1.1 Método...................................................................................................68 

 3.1.2 Indicadores ............................................................................................69 

 3.1.2.1 Variáveis de performance........................................................70 

 3.1.2.2 Medidas categóricas de diversificação....................................71 



 14

 3.1.2.3 Variáveis de controle ...............................................................74 

 3.2 Levantamento dos dados...............................................................................77 

 3.3 Técnicas estatísticas utilizadas .....................................................................78 

 3.3.1 Análise da regressão múltipla ...............................................................79 

 3.3.2 Análise de variância ..............................................................................79 

 3.4 Tratamento dos dados ...................................................................................80 

 3.4.1 Definição da amostra.............................................................................80 

 3.5 Resumo dos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa.............86 

4 RESULTADOS DA PESQUISA ...........................................................................88 

 4.1 Análise da estatística descritiva.....................................................................88 

 4.1.1 Análise descritiva por grupo estratégico ...............................................88 

 4.1.2 Análise descritiva dos setores dentro dos grupos estratégicos............97 

 4.1.3 Evolução das categorias estratégicas, rentabilidades e endividamento                   

           no período 2001-2005. ........................................................................101 

 4.2 Resultados da análise de variância e do teste Schefeé..............................112 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................116 

 5.1 Conclusões ..................................................................................................116 

 5.2 Limitações ....................................................................................................120 

 5.3 Recomendações para futuras pesquisas ....................................................120 

REFERÊNCIAS.........................................................................................................122 

Apêndices..................................................................................................................132 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

A estratégia de diversificação de negócios ou produtos e seu link com a 

performance representam um extensivo campo de pesquisas em finanças 

corporativas, administração estratégica e organização industrial. Nesse contexto, 

este estudo investiga a existência de relação entre a diversificação e a performance 

e, conseqüentemente, se a performance difere de acordo com as distintas 

estratégias de diversificação de produtos adotadas pelas firmas brasileiras. 

 Em um estudo, Palich, Cardinal e Miller (2000) investigaram o assunto 

diversificação sob a perspectiva da estratégia e finanças, certificando a vasta 

extensão do tema e o interesse dos pesquisadores relacionado a este assunto. 

Todavia, apesar da grande propagação de estudos abordando diversificação, não 

existe consenso sobre seu impacto na performance das firmas. Questões persistem, 

incluindo àquelas relacionadas à associação entre o nível e tipo de diversificação e a 

performance das firmas (LANG; STULZ, 1994; BERGER; OFEK, 1995). Adner e 

Zemsky (2006) também descrevem que a relação entre diversificação e performance 

tem sido um campo extensivo de pesquisas na área de administração estratégica e 

finanças.  

A estratégia de diversificação consiste na entrada de novos produtos ou 

mercados, que podem estar ou não relacionados de alguma forma com os negócios 

atuais da firma (SOTO, 2003). Tanto a diversificação de produtos como a de 

mercados possuem um papel relevante no comportamento estratégico das 

empresas (HITT; HOSKISSON; IRELAND 1994). Chang (1996) acredita que a 

estratégia de diversificação de produtos, como opção estratégica de crescimento, 

escopo do presente estudo, constitui um dos fenômenos mais característicos de 

evolução do moderno capitalismo. 

 Rodríguez (1998) destaca que a diversificação pode ser entendida como uma 

estratégia de desenvolvimento empresarial e vista como uma opção a partir da qual, 

por diferentes circunstâncias, as firmas decidem atuar em diversas linhas de 

produtos ou atividades. Hall Jr. (1995) relata que a diversificação é freqüentemente 

utilizada na estratégia para expandir mercados, aumentar vendas e 
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conseqüentemente a lucratividade das firmas. Além disso, também pode aumentar a 

capacidade de endividamento (SINGH et al., 2001). 

 Pesquisadores tais como Rumelt (1974, 1982), Bettis (1981), Christensen e 

Montgomery (1981), Palepu (1985), Hall Jr. (1995) e outros procuraram identificar a 

associação entre diversificação e performance. No entanto, tais estudos têm 

conduzido a resultados fragmentados e controversos, permanecendo a conexão 

entre diversificação e performance demandando explicação adicional (LI; 

GREENWOOD, 2004). 

Ramanujam e Varadarajan (1989) descrevem que, embora na literatura de 

estratégia gerencial o tópico diversificação tenha estimulado um salto vertical de 

estudos explorando vários temas, um substancial número desses estudos 

permanece passível de explicações, uma vez que envolve sucessivos refinamentos 

nos conceitos e medidas de diversificação. Não obstante e apesar das contradições, 

existem inúmeros argumentos justificando que a diversificação relacionada à 

estrutura e às habilidades tecnológicas possuídas pela firma contribui 

significativamente com a performance, se comparada com as diversificações não 

relacionadas aos tradicionais negócios da empresa.  

1.1 Contextualização  

 Duas correntes de pesquisa na literatura estudaram o impacto nos ganhos 

das firmas devido a diversificação: a corrente da organização industrial e a da 

administração estratégica (PALEPU, 1985). Na literatura da organização industrial, 

incluindo os estudos de Gort (1962) e Arnould (1969 apud PALEPU, 1985), concluiu-

se que não há relação significativa entre diversificação e performance. Por outro 

lado, na literatura da administração estratégia, os estudos de Rumelt (1974, 1982), 

Montgomery (1982) e Christensen e Montgomery (1981) encontraram relação 

positiva entre a estratégia de diversificação e a performance econômica das firmas.  

Palich, Cardial e Miller (2000) comentam que, embora nos últimos trinta anos 

um considerável número de pesquisas empíricas sobre diversificação e performance 

tenha sido realizado, o assunto ainda não atingiu maturidade. Os autores 

argumentam que uma corrente de pesquisa é caracterizada madura quando 1) um 
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substancial número de estudos empíricos tenha sido conduzido; 2) esses estudos 

tenham gerado razoável consistência e resultados interpretáveis; e 3) a pesquisa 

tenha conduzido a um consenso geral de acordo com a natureza-chave do 

relacionamento.  

A inconsistência nos resultados de mais de trinta anos de pesquisa (PALICH; 

CARDIAL; MILLER, 2000) e a falta de consenso relacionado ao assunto revelam que 

existe ainda divergências sobre como e onde a diversificação pode ser usada para 

propiciar vantagem competitiva de longo prazo (MARKIDES; WILLIAMSON, 1994). 

Pandya e Rao (1998) relatam que o impacto da diversificação na performance da 

firma é misto, e, segundo Hoskisson e Hitt (1990), (a) as evidências são 

inconclusivas; (b) modelos, perspectivas e resultados diferem baseados nas 

escolhas feitas pelos pesquisadores; e (c) a relação entre diversificação e 

performance é complexa e é afetada pelas intervenções e contingentes variáveis tais 

como diversificação relacionada versus não relacionada ao principal negócio da 

firma, tipo de relacionamento, capacidade dos executivos, estrutura da indústria e 

modo de diversificação. 

 Os principais estudos sobre diversificação e performance foram conduzidos 

por Rumelt (1974, 1982), Bettis (1981), Palepu (1985), Ramanujam e Varadarajan 

(1989), Hoskisson e Hitt (1990) e Berger e Ofek (1995); pesquisas sobre 

diversificação, risco e retorno devem-se a Montgomery e Singh (1984), Barton 

(1988), Chang e Thomas (1989); e, mais recentemente, fazendo a conexão entre a 

diversificação e a Resource-Based Review (RBV), Mahoney e Pandian (1992), 

Robins e Wiersema (1995) e Markides e Williamson (1996) destacam que a RBV 

fornece valor teórico que é testável dentro da literatura da estratégia de 

diversificação.  

Um outro grupo de pesquisadores tais como Barton e Gordon (1987, 1988), 

Chatterjee e Wernerfelt (1991), Kochhar (1995), Kochhar e Hitt (1998), Low e Chen 

(2004) acredita que a estrutura de capital adicionada aos custos de agência 

(JENSEN, 1986; HOSKISSON; HITT, 1990; BERGER; OFEK, 1995) podem 

influenciar na escolha estratégica de diversificação. Chatterjee e Wernerfelt (1991) 

defendem que os recursos financeiros possuídos pela firma influenciam a escolha da 

diversificação estratégica.  
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Firmas diversificadas aumentam o tamanho e reduzem o risco de falência, 

tendendo, com isso, a obter melhor acesso ao mercado de capitais e  a reduzir o 

custo dos financiamentos (MONTGOMERY; SINGH, 1984). Essa afirmação é 

corroborada pelos estudos de Berger e Ofek (1995) e Singh et al. (2001), os quais 

encontraram evidências de que firmas diversificadas possuem significativamente alta 

alavancagem em relação às menos diversificadas.  

Embora o debate sobre diversificação e performance tenha sido iniciado no 

âmbito de países desenvolvidos, nos países em desenvolvimento, em especial na 

América Latina, trabalhos como os de Khanna e Palepu (2000), Lins e Servaes 

(2002), Moreira e Planellas (2003) e Cortés, Guerrero e Ramón (2006) também 

surgiram a fim de estudar a relação entre diversificação e performance. No Brasil, 

Mendes-da-Silva (2004), Mendes-da-Silva e Magalhães Filho (2004), Rogers, 

Mendes-da-Silva e De Paula (2005) realizaram os primeiros estudos com objetivo de 

verificar se a diversificação de produtos possui alguma influência na performance 

das firmas.  

Rumelt (1974) foi um dos primeiros a analisar o impacto da diversificação na 

performance (VARADARAJAM; RAMANUJAN, 1987). Em seu trabalho conclui que 

estratégias de diversificação relacionadas aos negócios da firma conduzem a altos 

níveis de performance, enquanto as não relacionadas aos ativos e habilidades da 

firma conduzem a uma menor performance. Estudos subseqüentes surgiram 

seguindo a metodologia de Rumelt (1974), e, enquanto os trabalhos de Bettis 

(1981), Christensen e Montgomery (1981) e Rumelt (1982) sustentam os achados de 

Rumelt de que firmas diversificadas possuem melhor performance, outros, como os 

de Bettis e Hall (1982), Palepu (1985), Montgomery (1985) e Cortés, Guerrero e 

Ramón (2006), não os confirmam, ou seja, para estes autores, não existe diferença 

significativa na performance entre diversificação relacionada e não relacionada aos 

negócios da firma.  

Apesar das contradições existentes, há argumentos os quais justificam que a 

diversificação relacionada aos negócios da firma contribui para aumentar a 

rentabilidade, uma vez que, assim, existem maiores possibilidades de surgir 

sinergias tais como economia de escala (SINGH; MONTGOMERY, 1987; HALL JR., 

1995), economia de escopo (HALL JR., 1995; URDAN; REZENDE, 2004) e poder de 
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mercado (MONTGOMERY; SINGH, 1984; MONTGOMERY, 1985), por serem 

aplicados os recursos e capacidades que a firma possui.  

Por outro lado, existem estudos os quais defendem que a diversificação não 

relacionada aos ativos e capacidades da firma também pode reduzir o risco 

(BETTIS, 1983; AMIT; LIVNAT, 1988), uma vez que firmas criam portfólios com o 

objetivo de aumentar o potencial de lucros estáveis. Contradizendo esses estudos, 

Montgomery e Wernerfelt (1988) acreditam que a diversificação não relacionada 

sugere a presença de menos recursos específicos da firma, a qual normalmente 

produz baixos lucros, uma vez que eles podem ser em sua grande maioria imitados. 

Os autores sugerem ainda que existem perdas de valor dos recursos quando 

transferidos para mercados que são menos similares aos negócios originais da 

firma.  

Os benefícios da diversificação, mencionados anteriormente, apontam que as 

firmas possuem estratégias de diversificação com o intuito de maximizar o seu valor. 

Já Hoskisson e Hitt (1990) postulam que existem motivos gerenciais para a 

diversificação, e dessa forma a teoria da agência sugere que podem existir esforços 

com objetivo de ganhos pessoais, e com isso surgem custos maiores associados à 

estrutura e monitoramento. Na visão dos autores, a diversificação poderia estar 

sendo impulsionada segundo os próprios interesses corporativos, ou mesmo os 

desejos e necessidades pessoais dos administradores encarregados da tomada de 

decisão.  

Adner e Zemsky (2006) descrevem que a questão da estratégia é a escolha 

do escopo horizontal, ou seja, o conjunto de indústrias e segmentos de mercado no 

qual as firmas competem, e que, administrando essa escolha do trade-off entre a 

ameaça de perda de foco e a oportunidade de crescimento, explorando sinergias, 

surge a questão se e quando a diversificação é rentável. O autor postula que o grau 

de semelhança com a indústria determina se a diversificação tem efeito positivo 

(sinergia) ou negativo (perda de foco) para a competitividade da firma, e que a 

estrutura de mercado depende do número de competidores em cada indústria.  

Em qualquer atividade econômica existem custos e benefícios associados à 

diversificação, e a performance depende de como administradores conseguem 
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equilíbrio entre esses custos e benefícios em cada caso concreto (PANDYA; RAO, 

1998). Custos derivam de tarefas administrativas adicionais tais como coordenação, 

informação, complexidades e ineficiências adicionais, e benefícios surgem da 

expansão e crescimento, economia de escala e escopo, e do potencial aumento da 

utilização de capacidade adicional. Dado que existe o trade-off entre custos e 

benefícios estes devem ser considerados e avaliados se contemplam a 

diversificação (MOREIRA; PLANELLAS, 2003).  

Estudos como os de Lang e Stulz (1994) e Berger e Ofek (1995) indicaram 

que as firmas dos países desenvolvidos tiveram retornos menores com a 

diversificação. Tais evidências mostram que, na média, em firmas operando em 

mercados desenvolvidos, os custos da diversificação superaram os benefícios. 

Berger e Ofek (1995) argumentam que as firmas altamente diversificadas forçam a 

redução dos preços para desencorajar os concorrentes entrantes em potencial, 

ocasionando com isso perdas nos lucros. 

1.2 Justificativa  

Para o contexto dos mercados dos países emergentes, Lins e Servaes (2002) 

apontam que as pesquisas empíricas sobre custos e benefícios da diversificação 

têm produzido resultados mistos. Os autores relatam que, para esses mercados, os 

custos e benefícios não são necessariamente os mesmos. Devido à imperfeições do 

mercado tais como as sanções contratuais, a relação dos negócios com o governo, 

produtos e mercados torna mais difícil a sobrevivência de firmas mais focadas. 

Diante dessas imperfeições, as firmas dos países emergentes podem levar 

vantagens em relação aos países desenvolvidos, por diversificar seus produtos ou 

negócios.  

Khanna e Palepu (2000) argumentam que para o contexto americano, o qual 

é caracterizado por intermediações eficientes, é menos provável que um 

empreendimento tenha benefícios por possuir uma firma com característica de 

diversificação não relacionada do que se tiver uma firma com maiores imperfeições 

do mercado. Tais imperfeições podem ser caracterizadas como poucas fontes de 

financiamento de longo prazo e juros reais mais elevados (BARCELOS, 2002), além 
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de um nível de inflação superior ao dos países desenvolvidos, características típicas 

da realidade brasileira.  

Lins e Servaes (2002) comentam que as altas imperfeições em economias 

emergentes também aumentam o potencial custo de agência associado à 

diversificação. Alta assimetria de informação permite aos gerentes e acionistas 

majoritários explorarem a firma mais facilmente em favor de seus próprios 

interesses, uma vez que possuem mais informações do que o mercado. Tais 

oportunidades são provavelmente exacerbadas quando as leis são fracas – as quais 

tornam as sanções contratuais difíceis –, as demonstrações contábeis são pobres e 

os shareholders têm poucos direitos. 

Já Khanna e Palepu (2000) relatam que nos países emergentes os mercados 

financeiros são caracterizados pela falta de clareza e fraca governança corporativa e 

controle. Intermediários, tais como analistas financeiros, fundos mútuos, 

investimentos por banqueiros, risco de capitais e pressões financeiras, estão 

ausentes, ou não estão completamente envolvidos. Regulamentações seguras são 

geralmente fracas, e sua execução por ordem ou lei também é fraca. O resultado 

dos custos de transações implica que uma firma pode muitas vezes ser mais 

lucrativa possuindo grande parte dos negócios diversificados, pois podem agir como 

individuais entre a empresa e as imperfeições do mercado tais como, impostos e 

taxas de juros (KHANNA e PALEPU, 2000). 

É notório, portanto, que o estudo sobre diversificação e sua influência na 

performance é um tema que desperta elevado interesse no meio acadêmico e 

empresarial, uma vez que envolve recursos financeiros e decisões administrativas. 

Todavia, apesar de a discussão ter-se iniciado há mais de três décadas, as 

pesquisas abordando o assunto estão fortemente fundamentados em experiências 

de firmas sediadas em países desenvolvidos, o que justifica a continuidade de 

estudos no contexto nacional.  

Diante das diferenças apontadas na literatura entre os ambientes e as 

configurações empresariais, cabe indagar se os resultados da diversificação se 

aproximam ou se distanciam dos verificados em outros países.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral  

Avaliar  a relação entre a diversificação de produtos e a performance das 

Companhias Abertas no Brasil. 

1.3.2 Objetivos específicos  

• Classificar as empresas em grupos estratégicos de acordo com o 

índice de diversificação; 

• Verificar a existência de relação entre a diversificação de produtos e a 

performance das firmas com estratégia de produto único versus 

moderadamente e altamente diversificadas; 

• Verificar a relação entre a diversificação de produtos e a performance 

das firmas com estratégia de produto único e moderadamente diversificadas; 

• Verificar a relação entre a diversificação de produtos e a performance 

das firmas com estratégia de produto único e altamente diversificadas;  

• Verificar a existência de diferenças na performance entre os grupos. 

1.4 Estrutura do trabalho  

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos incluindo este introdutório. 

Neste primeiro capítulo foram apresentados a introdução, contextualização e 

justificativa do tema juntamente com os objetivos. A fundamentação teórica 

abordada no capítulo 2 abrange os conceitos, características e razões pelas quais a 

firmas diversificam, as teorias indicando fatores que interferem na diversificação, as 

medidas de diversificação mais utilizadas na literatura e por fim os estudos empíricos 

que abordaram o tema diversificação e performance. No capítulo 3 encontram-se a 

metodologia, a amostra, o método, as técnicas e as medidas utilizadas na pesquisa. 

No capítulo 4, os resultados obtidos e o seu encontro com a teoria, e por último, no 

capítulo 5, são apresentadas as considerações finais bem como as limitações da 

pesquisa. As referências, anexo e apêndices, finalizam o trabalho.  



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capitulo são abordados teorias sobre os conceitos e características de 

diversificação, motivos que levam as empresas a diversificar, medidas de 

diversificação, teoria da agência e a perspectiva da diversificação, Resource-Based 

View (RBV), estratégia de diversificação e RBV, estratégia de diversificação e 

estrutura de capital, e finalmente, são apresentados os estudos empíricos sobre 

diversificação e performance.  

2.1 Conceito de diversificação  

Rumelt (1986) define diversificação como sendo a extensão das habilidades 

possuídas pela firma, a qual conduz para a entrada em uma nova atividade de 

produto ou mercado que requer ou implica um aumento da competência 

administrativa valiosa dentro da firma. Uma nova atividade de negócio pode ser 

relacionada de diversos modos com a atual atividade da firma, mas ainda requer 

conhecimento de produção tecnológica, diferentes conceitos de marketing e 

métodos, ou introdução de novas decisões de investimentos, planejamento e 

controle. Essa definição identifica diversificação em termos do grau para o qual 

novas atividades de produtos ou mercados são atribuídas à administração da firma 

juntamente com sua estrutura administrativa.  

Todavia, a diversificação incorpora a sinergia e o compartilhamento de fontes 

que permitem distinções entre empresas diversificadas relacionadas e não 

relacionadas aos seus principais negócios, ambos os tipos estudados por Bettis 

(1981), Christensen e Montgomery (1981), Montgomery (1982), Rumelt (1974, 

1982), Bettis e Hall (1982), Montgomery e Singh (1984), Palepu (1985), Montgomery 

(1985), Varadarajan e Ramanujam (1987), Berger e Ofek (1995), Khanna e Palepu 

(2000), Lins e Servaes (2002), Moreira e Planellas (2003), Rogers, Mendes-da-Silva 

e De Paula (2005), Cortés, Guerrero e Ramón (2006), entre outros. 

Rumelt (1974, 1982) caracteriza diversificação relacionada quando existem 

recursos compartilhados entre os negócios, canais de distribuição similares, 

mercados comuns, tecnologias compartilhadas ou definitivas, e qualquer tangível 
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interno que explora de forma conjunta fatores de produção. Por outro lado, 

diversificação não relacionada supõe um maior grau de ruptura com a situação atual, 

uma vez que produtos e mercados não mantêm relação alguma com os tradicionais 

negócios da empresa.  

Ramanujam e Varadarajan (1989) definem diversificação como a entrada de 

uma firma ou unidades em novas linhas de negócios ou atividades através de 

processos de desenvolvimento internos ou aquisições que ocasionam mudanças em 

sua estrutura administrativa, sistemas e outros processos gerenciais. Diversificação 

é o padrão e o grau pelos quais as diferentes linhas de atividades ou indústrias da 

firma estão ligadas, afetando o desenvolvimento do produto e mercado e assim 

influenciando na evolução organizacional (ZHAO; LUO, 2002). 

 Grant e Jammine (1988) acreditam que as pesquisas sobre diversificação 

foram fortemente influenciadas pelo conceito de diversificação estratégica 

desenvolvida por Wrigley (1970) e Rumelt (1974). Todavia, Rumelt (1974) foi um dos 

pioneiros na estratégia gerencial que examinaram o impacto da diversificação na 

performance das firmas (PALEPU, 1985; VARADARAJAN; RAMANUJAM, 1987).  

Diversas pesquisas focaram a relação entre a diversificação relacionada aos 

negócios e habilidades da firma e os benefícios de cada uma (RAMANUJAM; 

VARADARAJAN, 1989; HOSKISSON; HITT, 1990). Firmas possuem diversificação 

não relacionada na tentativa de redução de risco não sistêmico (AMIT; LIVNAT, 

1988) e de risco sistêmico (MONTGOMERY; SINGH, 1984; BARTON, 1988). Por 

outro lado, firmas possuem diversificação relacionada aos seus principais negócios 

na tentativa de alavancar as competências através de múltiplos segmentos 

(ROBINS; WIERSEMA, 1995). 

Canals (1991 apud SOTO, 2003) considera que nas estratégias de 

diversificação relacionada e não relacionada existe uma série de ameaças que 

podem fazer com que estas não sejam tão vantajosas. O autor assinala que na 

diversificação relacionada existem três tipos de ameaças: a) a transferência de 

recursos pode estar supervalorizada, em virtude de os seus recursos não  serem 

facilmente transferíveis ou  sua nova cadeia de atividades não ser importante; b) os 

problemas organizacionais derivados da transferência de recursos podem ser de 

difícil solução, sobretudo quando as unidades de negócio são muito diferentes entre 



 25

si; e c) existir uma ameaça legal por parte de autoridades competentes, se esse tipo 

de diversificação for objeto de uma ação antitrustes.  

Por outro lado, na diversificação não relacionada, o principal risco do negócio 

segundo Canals (1991 apud SOTO, 2003) deriva não somente do desconhecimento 

do negócio em que se quer entrar, mas também das naturezas distintas dos 

negócios já existentes na empresa que podem requerer novos recursos não 

disponíveis pela mesma. Contudo, Chatterjee e Wernerfelt (1991) descrevem que, 

uma vez que a firma decide diversificar, o tipo de mercado escolhido deveria ser o 

que fornecesse vantagem competitiva para a firma. Sob essa ótica, a competência 

técnica dos executivos em orientar as atividades da empresa será fator 

preponderante para aumentar e atingir desempenho superior.  

2.1.1 Características de diversificação  

Grant e Jammine (1988) descrevem que as características-chave da 

diversificação são: primeiro, a extensão do envolvimento da firma em atividades 

pelas quais são atraídas pelas suas diferentes habilidades e, segundo, o modo pelo 

qual as novas atividades estão relacionadas às tradicionais atividades da firma. De 

acordo com os autores, as classificações da diversificação estratégica de Wrigley 

(1970) e Rumelt (1974) são baseadas em duas formas de relacionamento que são 

medidas pelos seguintes índices: 

De acordo com Wrigley (1970) o índice de especialização – as vendas da 

firma dentro de sua atividade principal com uma proporção de suas vendas totais; e 

índice de relacionamento – a proporção do total de vendas da empresa que são 

relacionadas para uma outra. 

Rumelt (1974) refina a classificação de Wrigley (1970) ao introduzir três 

diferentes formas  de relacionamento: diversificação limitada - ligadas as atividades 

da firma mas relacionadas com outra atividade; diversificação vinculada  - cada 

atividade é relacionada com pequena parcela de outra atividade, mas não com todas 

as outras atividades; integração vertical - firmas são classificadas dentro de uma 

categoria separada denominada categoria dominante vertical. 
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Primeiramente, na Tabela 2.1, encontra-se a classificação de Wrigley (1970), 

enquanto na Tabela 2.2 está relacionada a classificação de acordo com cada autor. 

Tabela 2.1 – Classificação de Wrigley (1970) 

Negócio único  Índice de especialização (IE) > 95% 

Negócio dominante 95% > IE >70 % 

Negócio relacionado IE < 70%, índice de relacionamento (IR) > 70% 

Negócio não relacionado  IE < 70%, IR < 70%  

Fonte: adaptado de Grant e Jammine (1988) 

Conforme tabela 2.1, é considerado negócio único quando mais de 95% das 

receitas vêm de um único negócio; negócio dominante quando entre 70% e 95% das 

vendas vêm de um único negócio; negócio relacionado quando mais de 70% das 

vendas vêm de negócios que possuem relação com os negócios originais da 

empresa; e negócio não relacionado quando menos de 70% das receitas vêm de 

negócios não relacionados com negócios originais da firma (GRANT; JAMMINE 

(1988). 

Subseqüentemente, Rumelt (1974) refina as quatro categorias originais de 

Wrigley (1970) e estende-as para nove categorias de especialização conforme 

demonstrado na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Classificação das estratégias de diversificação de Wrigley e Rumelt  

Categorias Índice de 
especialização 

(IE) 

Índice 
vertical (IV) 

Índice de 
relação 

(IR) 

 

Descrição 

Negócio único 

(Wrigley) 

IE > 95%    Firmas que estão basicamente 
comprometidas com uma área de 
negócio específica.  

Negócio 
dominante 

(Wrigley) 

95%>IE>70 IV < 70%  Firmas diversificam para alguma 
extensão, mas ainda obtêm 
predomínio das vendas através de 
um negócio específico. 

Negócio 
dominante 
vertical (Rumelt) 

IV > 70%  Mais de 70% das vendas estão 
verticalmente relacionadas.  

Negócio 
dominante 
limitado (Rumelt) 

95%<IE<70   A maioria dos outros negócios 
relacionadas da firma relaciona-se 
a algum outro negócio através de 
um ativo ou habilidade. 
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Negócio 
dominante 
vinculado 
(Rumelt) 

95%<IE<70   A maioria dos outros negócios 
relacionados da firma relaciona-se 
de qualquer forma a algum outro 
negócio dentro da firma. 

Negócio 
relacionado 

(Wrigley) 

IE < 70% 

 

70% < RV IR > 70% 

 

Firmas que são diversificadas, das 
quais mais de 70% da 
diversificação tem sido através de 
novos negócios relacionados com 
os antigos da firma. 

Negócio 
relacionado 
limitado (Rumelt) 

IE < 70%   70% ou mais dos negócios estão 
relacionados um ao outro. 

Negócio 
relacionado 
vinculado 
(Rumelt) 

IE < 70%  IR > 70% 70% ou mais dos negócios estão 
associados aos  originais da firma. 

Negócio não 
relacionado 
(Wrigley) 

IE < 70%  IR < 70% Firmas que são diversificadas, das 
quais menos de 70% da 
diversificação está relacionada 
com as habilidades e forças 
originais. 

Fonte: adaptado de Montgomery (1982); Montgomery e Singh (1984); e Grant e Jammine (1988) 

Negócios são considerados relacionados quando: 1) servem mercados 

similares e usam sistemas de distribuição similares; 2) empregam similares 

tecnologias de produção; ou 3) exploram similares tecnologia e pesquisa. Uma firma 

pode ser diversificada limitada quando suas atividades são relacionadas uma a outra 

através de seus ativos e habilidades, ou diversificada vinculada quando cada 

atividade é relacionada a menor parcela de uma outra atividade mas não a todas as 

outras atividades (PERRY, 1998). Negócio vertical é caracterizado quando uma 

companhia produz os seus próprios insumos ou possui sua própria fonte de 

distribuição de produtos ou serviços (HITT; IRLEAND; HOSKISSON, 2003). Após 

vistos os conceitos e características sobre diversificação, demonstram-se as razões 

pelas quais as empresas utilizam estratégias de diversificação.  

Em um terceiro modelo Pandya e Rao (1998) utilizam o modelo categórico de  

Wrigley (1970) e Rumelt (1974), porém alteram o índice de especialização de acordo 

como demonstrado na tabela 2.3. 
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 Tabela 2.3 - Classificação das estratégias de diversificação de Wrigley (1970), Rumelt (1974) e 

Pandya e Rao (1998). 

Categorias estratégicas IE  
Wrigley (1970) e  
 Rumelt (1974) 

IE  
Pandya e Rao (1998) 

Negócio  único IE ≥ 95% IE ≥ 95% 

Negócio moderadamente diversificado IE entre 70% e 95%  IE entre 50% e 95%  

Negócio altamente diversificado  IE < 70% IE < 50% 

 

Diferentemente de Wrigley (1970) e Rumelt (1974), Pandya e Rao (1998) 

tabela 2.3, consideram estratégias de negócio único quando mais de 95% das 

receitas vêm de um único produto ou negócio; negócio moderadamente diversificado 

quando um produto ou negócio representa entre 50% e 95% das vendas e; negócio 

altamente diversificado quando mais de 50% das vendas vêm de um produto ou 

negócio. Ressalta-se que o e índice de diversificação utilizado por Pandya e Rao 

(1998) serviu de modelo para o  presente estudo.  

2.2 Razões para diversificar  

Singh et al (2001) acreditam que a diversificação pode ser influenciada pela 

baixa performance e crescimento limitado. Tal afirmação é corroborada por Lang e 

Stulz (1994), os quais fornecem evidências de que firmas são motivadas a 

diversificar para potencialmente atrair maior crescimento. Historicamente, firmas 

podem escolher diversificar para evitar restrições antitrustes (SINGH et al, 2001). Em 

adição, Gort, Grabowski e Mcguckin (1985) sugerem que firmas diversificam porque 

possuem vantagens superiores tais como recursos humanos e habilidades técnicas 

especializados.  

Hitt, Ireland e Hoskisson (2003) descrevem que algumas estratégias de 

diversificação são criadas não para melhorar a rentabilidade das firmas, mas 

somente para neutralizar o poder de mercado dos concorrentes ou ampliar o 

portfólio a fim de reduzir o risco do negócio. “Uma vez que a diversificação pode 

aumentar o tamanho da firma e a remuneração administrativa, os gerentes têm 

motivos para diversificá-la” (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2003, p. 238). Skaggs e 

Droege (2004) acreditam que o sucesso da diversificação envolve a criação ou 
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exploração de mercados ineficientes, e que a combinação de recursos 

idiossincráticos da firma, tais como suas estratégias de ativos (MICHALISIN; SMITH; 

KLINE, 1997), contribui para a uma melhor performance.  

Hoskisson e Hitt (1990) descrevem que, se a firma possui tanto os incentivos 

como os recursos para diversificar, a extensão de sua diversificação será maior do 

que se ela tivesse somente incentivos ou recursos. Quanto mais flexível, mais 

probabilidade há de que os recursos sejam utilizados para diversificação não 

relacionada; quanto menos flexível, mais probabilidade há de que os recursos sejam 

utilizados para diversificação relacionada. Recursos flexíveis como, por exemplo, 

fluxos de caixa levarão a relativamente maiores níveis de diversificação, uma vez 

que esses recursos são mais  comuns (KOCHHAR; HITT, 1998).  

Hitt, Ireland e Hoskisson (2003) apontam que os incentivos para diversificar 

vêm tanto do ambiente externo como do interno de uma firma. Entre os incentivos 

externos da firma incluem-se as regulamentações antitrustes e as leis fiscais. Por 

outro lado, os incentivos internos são o baixo desempenho, fluxos de caixa, futuros 

incertos e redução global do risco do negócio da firma.  

Na teoria, surgem três fontes de ganhos por meio da diversificação 

relacionada: economia de escala (SINGH; MONTGOMERY, 1987; PORTER, 1986; 

PERRY, 1998), sinergia ou economia de escopo (PERRY, 1998; HITT; IRLEAND; 

HOSKISSON, 2003; URDAN; REZENDE, 2004) e poder de mercado 

(MONTGOMERY; SINGH, 1984; MONTGOMERY, 1985). Já na diversificação não 

relacionada o benefício é a redução do risco do negócio (BETTIS, 1983; AMIT; 

LIVNAT, 1988; RAMANUJAM; VARADARAJAN, 1989; HOSKISSON; HITT, 1990). 

Tais fontes de benefícios podem ser visualizadas nos tópicos a seguir.  

2.2.1 Economia de escala 

Economia de escala refere-se à redução dos custos unitários e aumento no 

volume de produção (PORTER, 1986). A firma, usando seus recursos integralmente, 

é capaz de reduzir seus custos médios e assim ganhar vantagens acima de seus 

competidores (SINGH; MONTGOMERY, 1987). Por sua natureza, essas economias 
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estão mais disponíveis para diversificação relacionada do que para as 

diversificações não relacionadas (PERRY, 1998).  

2.2.2 Sinergia ou economia de escopo  

Dois negócios são ditos que têm sinergia se a união dos dois permite 

oportunidades que não são valiosas para ambos separadamente (PERRY, 1998). A 

autora descreve que economias de escopo são as expressões mais específicas de 

sinergia, normalmente no contexto principal de custos.  

Barney (2001) postula que para haver valor econômico com a diversificação 

duas condições são necessárias. Primeiro, deve haver alguma economia de escopo 

entre os múltiplos negócios com os quais a firma está operando. Segundo, deve ser 

mais eficiente administrar essas economias. 

Urdan e Rezende (2004, p. 7) descrevem que a firma ganha economia de 

escopo quando  

aumenta a variedade de bens produzidos ou mercados servidos e, 
ao mesmo tempo, consegue compartilhar ativos intangíveis e 
tangíveis entre os processos de trabalho necessários para fabricar, 
distribuir e comercializar os diferentes produtos (ou para atender os 
diferentes mercados). 

Todavia, Barney (2001) argumenta que a existência de economia de escopo 

por si é somente uma condição necessária, mas não suficiente, para ser 

economicamente valiosa. Assim, para haver economia de escopo, a diversificação 

deverá ser menos dispendiosa do que se realizada dentro dos limites da firma com 

negócio único.  

Perry (1998) assinala que sinergias podem surgir da utilização comum da 

infra-estrutura, incluindo fontes que são mais ou menos tangíveis tais como 

operações com marketing e pesquisa e desenvolvimento, facilidades de produção e 

sistemas de distribuição. Sinergias podem ainda surgir do acúmulo de competências, 

incluindo fontes intangíveis como marcas e patentes se estas forem usadas em mais 

de um produto. 

Um exemplo de economia de escopo mencionado por Perry (1998) é o de 

Levi Strauss & Company, em que a mesma distinguia-se pela produção de alta 
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qualidade na linha de jeans azuis. A firma produzia somente jeans para homens, 

mas logo percebeu que tinha ativos os quais talvez não estivessem sendo 

totalmente utilizados como, por exemplo, seu nome e marca. A Levi Strauss 

descobriu que poderia explorar as vantagens de seu nome reconhecido em jeans 

para homens e produzir jeans para mulheres e crianças, sem adicionar novos custos 

com a marca e nome (PERRY, 1998).  

Hitt, Ireland e Hoskisson (2003) descrevem que recursos tangíveis, tais como 

plantas e equipamentos e outros ativos físicos da firma, muitas vezes devem ser 

compartilhados para criar economia de escopo. E recursos menos tangíveis, como 

know-how em manufatura, também podem ser compartilhados. Todavia, quando 

esse know-how é transferido entre atividades distintas e não há qualquer recurso 

físico ou tangível envolvido, uma competência corporativa essencial foi transferida, 

em vez de ter havido compartilhamento operacional de atividades.  

Assim, existe um grande número de possíveis benefícios sinérgicos na 

diversificação relacionada comparativamente aos  da não relacionada  (KOCHHAR, 

1995). A afirmação de Kochhar é evidenciada por Singh e Montgomery (1987), os 

quais demonstram que ganhos de aquisições não relacionadas são mais gerais, 

enquanto os de aquisições relacionados são mais específicos.  

2.2.3 Poder de mercado  

Poder de mercado é a habilidade que o participante de um mercado ou grupo 

tem de influenciar nos preços, qualidade e natureza dos produtos (MONTGOMERY, 

1985). Baumol, Panzer e Willig (1982 apud GRANT, 1991) destacam que um dos 

pré-requisitos para se obter poder de mercado é a presença de barreiras de entrada 

baseadas em economias de escala, patentes, experiência, reputação da marca, ou 

algumas outras fontes pertencentes à firma, mas que os entrantes no mercado 

podem adquirir lentamente. Outro exemplo citado por Palich, Cardinal e Miller (2000) 

é que a diversificação pode moderar os esforços dos competidores por meio de 

preços predatórios, o que é geralmente definido como preço sustentador, a fim de 

reduzir projetos dos mercados rivais existentes ou desencorajar futuros entrantes.  
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Em essência, o argumento do ponto de vista de poder de mercado é que 

firmas diversificadas relacionadas carregam um conclusivo e generalizado poder 

para os novos mercados em que se inserem (MONTGOMERY, 1985). Montgomery e 

Singh (1984) declaram que, quando a firma expande os negócios dentro de uma 

área de produtos relacionados aos seus próprios negócios, leva junto as habilidades 

tecnológicas, marketing ou administração especializada, o que a ajudará a ganhar 

vantagem competitiva em um novo contexto. 

 Por conseguinte, empresas que procuram diversificação não relacionada 

possuem alto controle financeiro ou administrativo, que especificamente não é 

dirigido aos fatores de sucesso de um determinado mercado. Por essas razões, 

poderia se esperar que a diversificação não relacionada tivesse baixo poder de 

mercado em seus respectivos mercados (MONTGOMERY; SINGH, 1984). 

Montgomery (1985), em seu estudo sobre diversificação e poder de mercado, 

observou que firmas altamente diversificadas não possuem forte poder de mercado; 

elas competem em mercados menos atrativos em relação às firmas com 

relativamente menor nível de diversificação. A autora comenta que o resultado é 

consistente com o ponto de vista de que firmas altamente diversificadas, em geral, 

possuem baixo poder de mercado.  

Firmas altamente diversificadas poderão reduzir seus preços para 

desencorajar o potencial de entrantes (BERGER; OFEK, 1995). No caso de uma 

fusão, se dois sócios potenciais estão dentre poucos em uma indústria, a fusão 

permitirá à nova firma unificada forçar compradores a admitir altos preços ou obrigar 

os fornecedores a reduzir preços (LUBATKIN, 1983). A empresa com grande poder 

de mercado consegue dos fornecedores prazos de entrega mais flexíveis, 

atendimentos excepcionais e produção de itens diferenciados, melhorando tais 

condições a eficiência operacional (URDAN; REZENDE, 2004).  

2.2.4 Redução de risco  do negócio 

Um dos argumentos mais comuns usados em favor da diversificação de 

produtos e mercados é a redução do risco do negócio  ou da variabilidade nos lucros 

que surgem da expansão de investimentos e do esforço entre diversos negócios 
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(BETTIS, 1983; RUMELT, 1986; AMIT; LIVNAT, 1988). Para alcançar essa redução, 

firmas criam portfólios com objetivo de aumentar o potencial de lucros estáveis, uma 

das medidas-chave contra o risco do negócio da firma (RAMANUJAM; 

VARADARAJAN, 1989; HOSKISSON; HITT, 1990). 

  Contanto que os lucros para duas linhas de negócios não estejam 

perfeitamente correlacionados, combinando as duas, haverá redução na variância 

dos lucros totais da organização (PERRY, 1998). A autora propõe que, para ampliar 

a estabilidade de retornos, a firma deveria buscar novas aquisições ou investimentos 

com retornos extremos diferentes daqueles existentes no seu negócio. Khanna e 

Palepu (1997 apud FAUVER, 2000) argumentam que os relativos custos e 

benefícios da diversificação dependem do contexto institucional no qual a firma está 

inserida.   

Por exemplo, Bettis (1983) acredita que fatores de gerenciamento do risco 

não sistemático tais como barreiras de entrada são o ponto central da estratégia. As 

barreiras de entrada discutidas por Bettis incluem diferenciação de produtos, 

tecnologia e vantagens em custos. O autor argumenta que, negligenciando-se esses 

componentes importantes de estratégia, pode ocorrer impacto negativo na 

performance da firma. 

 Conforme descrito anteriormente, desde que os lucros sejam estabilizados 

com o aumento de escopo da firma e a expansão das oportunidades, o risco do 

negócio e a probabilidade de falência das firmas diversificadas serão reduzidos. 

Credores estarão assim dispostos a emprestar mais e com prazos melhores para 

firmas com operações combinadas do que para duas firmas operando 

separadamente. As firmas diversificadas podem baixar seu custo de dívida e 

estender-se mais do que seus equivalentes diversificados não relacionados 

(PERRY, 1998).  

2.3 Fatores que interferem na diversificação  

Além dos tópicos citados anteriormente, existem outros fatores que interferem 

na estratégia de diversificação das empresas, tais como a estrutura de capital, a 
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teoria da agência e a visão baseada em recursos (Resource-Based View – RBV), os 

quais são vistos nas seções seguintes. 

2.3.1 A estrutura de capital  

Embora diversos pesquisadores tenham verificado as regras da estrutura de 

capital, eles possuem pontos de vista sob diferentes perspectivas. Alguns 

argumentam que a estrutura de capital da firma é um indicador de metas e valores 

para seus stakeholders (KOCHHAR, 1995). Rumelt (1974) acredita que firmas 

únicas e relacionadas são mais conservadoras (aversão ao risco), enquanto firmas 

não relacionadas possuem menor aversão ao risco do negócio. O aumento da 

alavancagem está associado a altos riscos dos negócios da firma (BARTON; 

GORDON, 1988), e gerentes que possuem menor aversão ao risco do negócio 

tenderiam a utilizar grandes endividamentos e adotar estratégia de diversificação 

não relacionada (BARTON; GORDON, 1987). 

O estudo da estrutura de capital tem sido tradicionalmente conduzido por 

pesquisadores da área de finanças. Diferentes teorias emergem com o objetivo de 

explicar as decisões da estrutura de capital (HARRIS; RAVIV, 1991). Modigliani e 

Miller (1958) foram os primeiros a verificar o relacionamento entre a estrutura de 

capital e o valor da empresa, bem como as decisões de investimentos. Eles 

argumentavam que, abaixo de certas condições, a escolha entre endividamento e 

patrimônio líquido não afeta o valor da firma, e, por sua vez, a estrutura de capital é 

irrelevante. Sob a justificativa dessa irrelevância inclui-se, entre outras, suposições 

de que não há impostos, não há custos de transação no mercado de capitais, não há 

informação assimétrica entre os vários competidores do mercado.  

Subseqüentemente, Modigliani e Miller (1963) relaxaram a suposição da 

irrelevância e incluíram no modelo o efeito dos impostos. Contestando ainda a idéia 

da irrelevância da estrutura de capital, outros pesquisadores tentaram explicar 

condicionantes tais como custos de falências (BAXTER, 1967), custos de agência 

(JENSEN; MECKLING, 1976), a sinalização dos efeitos do endividamento (ROSS, 

1977), a assimetria de informação entre gerentes das firmas e o mercado financeiro 

(MYERS, 1984; MYERS; MAJLUF,1984).  
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Outras pesquisas surgiram (BARTON; GORDON, 1987, 1988; CHATTERJEE, 

1990; CHATTERJEE; WERNERFELT, 1991; KOCHHAR, 1995, 1996, 1997; 

KOCHHAR; HITT, 1998), objetivando identificar as características das diferentes 

fontes de recursos, se próprios ou de terceiros, privados ou públicos. 

Alternativamente, a diversificação requer significantes recursos tanto internos como 

externos. Todavia, o que move os financiamentos da diversificação é ainda pouco 

explorado (KOCHHAR; HITT, 1998).  

Ainda, Jensen (1986) argumenta que a estrutura de capital afeta a 

governança, que por sua vez afeta as estratégias escolhidas pela alta administração. 

Desse modo é necessário entender a relação entre a estrutura de capital e a 

estratégia de diversificação, uma vez que Kochhar (1995) pondera que a estrutura 

de capital e as estratégias da firma são conectadas, e, por conseguinte, surge a 

necessidade de considerar estratégias de financiamentos nos estudos da estratégia 

de diversificação.  

Kochhar (1995) relata que as escolas de estratégia têm estudado duas 

decisões de diversificação. A primeira decisão considera as características para a 

entrada na indústria, como, por exemplo, se um novo negócio deveria ser 

relacionado ou não relacionado com os negócios já existentes na firma. A segunda 

decisão lida com o modo de diversificação, ou seja, como a firma deveria diversificar 

suas aquisições por meio de recursos próprios ou de terceiros.  

Chaterjee e Wernerfelt (1991) descrevem que os recursos financeiros 

possuídos pela firma influenciam a escolha da diversificação estratégica. Baixos 

níveis de recursos internos conduzirão a baixos níveis de diversificação não 

relacionada e vice-versa. Firmas diversificadas aumentam o tamanho e reduzem o 

risco de falência, tendendo com isso a ter melhor acesso ao mercado de capitais e 

reduzir o custo dos financiamentos (BERGER; OFEK, 1995). Essas economias dos 

custos dos financiamentos são provavelmente para conduzir ao aumento do 

endividamento em firmas altamente diversificadas (MONTGOMERY; SINGH 1984). 

Kochhar e Hitt (1998) apontam que firmas diversificadas relacionadas 

introduzem mais ativos específicos, enquanto as não relacionadas adicionam ativos 

menos específicos uma vez que a diversificação relacionada facilita o 
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compartilhamento de atividades e a transferência de habilidades e que essa 

transferência facilita a economia de escopo e a integração dos mercados internos.   

Por outro lado, a diversificação não relacionada possibilita o aumento da capacidade 

de endividamento. Como os credores possuem pouca habilidade para restringir 

ações gerenciais, eles prevêem grandes perdas. Alternativamente, devido à baixa 

especificidade, credores em potencial presumem baixas perdas com a diversificação 

não relacionada. Assim, financiamentos por meio de recursos próprios são 

preferidos para diversificação relacionada, e endividamento, para diversificação não 

relacionada (KOCHHAR; HITT, 1998).  

Sob o ponto de vista da teoria da agência, altos níveis de endividamentos 

associados com altos pagamentos de juros agem para disciplinar os gerentes a fim 

de alinhá-los com as metas dos acionistas (CHONG, 2003). Por exemplo, os 

endividamentos tornam-se elevados e os gerentes têm menos liberdade em alocar 

os fluxos de caixa livres da companhia. A pressão financeira vindo dos 

endividamentos força a administração a investir criteriosamente, e dessa forma mais 

eficientemente, em função das possíveis falências pela falta de cumprimento das 

obrigações com os credores. Isso também é um sério perigo para os gerentes, não 

somente em termos de perdas dos seus empregos associados aos pré-requisitos, 

mas também em termos de ruína em sua reputação (JENSEN, 1986; AGHION; 

DEWATRIPONT; REY, 1999).  

2.3.2  Teoria da agência  

A teoria da agência é discutida e analisada por Jensen e Meckling (1976), os 

quais definem relação de agência como um contrato sob o qual uma ou mais 

pessoas (principal) contratam uma outra pessoa (agente) para desempenhar algum 

serviço em seu interesse, o qual envolve delegação de autoridade para tomada de 

decisão. Agência representa a relação entre duas partes, uma a principal e outra o 

agente, envolvendo uma terceira parte, as transações. A separação entre essas três 

partes produz conflitos e custos de agência. Custos de agência incluem as despesas 

associadas com estrutura e monitoramento e unem um conjunto de contrastes entre 

agentes com conflitos de interesses (JENSEN; MECKLING, 1976).  
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Jensen e Meckling (1976) mencionam que os interesses dos acionistas 

diferem dos gerentes: enquanto os primeiros preocupam-se somente com os 

benefícios financeiros, os agentes estão preocupados com poder, prestígio e 

dinheiro. O conflito de interesses entre acionistas e gerente surge quando este não 

detém a totalidade das ações da empresa. Como o gerente não captura todo o 

crescimento dos lucros gerados pelo seu esforço adicional, mas arca com a 

integridade deste, seu nível de empenho pode diferir do ótimo.  

Kayo e Famá (1997) acreditam que a suposição de que o administrador deva 

agir sempre em benefício do proprietário é simplista e esconde vieses do 

comportamento deste que podem prejudicar o bom desempenho da empresa. 

Jensen e Meckling (1976) defendem que é quase impossível que o agente tome a 

decisão ótima do ponto de vista do principal, destinando-se assim ao principal o 

maior lucro possível, mas não mais o lucro máximo.  

Os benefícios da diversificação sugerem que firmas possuem estratégias de 

diversificação para maximizar seu valor. Alternativamente, a teoria da agência 

explora a possibilidade de que a diversificação pode ser motivada por esforços dos 

gerentes a fim de obter ganhos pessoais por meio dela (PERRY, 1998). Hitt, Ireland 

e Hoskisson (2003) argumentam que a diversificação geralmente aumenta o 

tamanho da companhia, o qual está positivamente relacionado com a remuneração 

executiva. Dessa forma, uma maior diversificação de produto fornece a oportunidade 

para que os altos executivos aumentem suas remunerações através da ampliação 

da firma.  

Berger e Ofek (1995) sugerem que firmas diversificadas tendem a sofrer 

descontos substanciais em relação às mais focadas, e que uma explicação para isso 

são os custos de agência como conseqüência de sua forma organizacional por 

alocar capital entre suas várias atividades díspares. Mendes-da-Silva e Magalhães 

Filho (2004) acreditam que a associação entre a diversificação e o desconto do valor 

das empresas é consistente com a hipótese de que a diversificação poderia estar 

associada a estrutura de governança ineficiente, o que permite que os gerentes 

mantenham posições privilegiadas na administração da empresa, mantendo 

benefícios privados custeados pelos acionistas. Por exemplo, Jensen (1986) 
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argumenta que gerentes diversificam para aumentar o tamanho da firma e assim 

obter poder e prestígio por administrar uma grande empresa.  

Por sua vez, Hoskisson e Hitt (1990) descrevem que motivos gerenciais para 

a diversificação podem existir independentes de recursos e incentivos. Esses 

motivos incluem redução do risco gerencial e o desejo em aumentar a 

compensação. Assim, a diversificação fornece uma passagem para aumentar os 

ganhos e com isso pode servir de motivo para que os gerentes tenham interesse em 

diversificar, embora pesquisas sugerem que mecanismos tais como quadro de 

diretores (MENDES-DA-SILVA; MAGALHÃES FILHO, 2004), propriedade 

monitorada e compensação de executivos podem limitar as tendências de 

superdiversificação (HOSKISSON; HITT, 1990).  

Mendes-da-Silva e Magalhães Filho (2004) estudaram empresas brasileiras 

tendo como objetivo investigar empiricamente se a estrutura de governança é 

diferente entre firmas focadas e diversificadas. Os resultados sugerem que o 

tamanho do conselho de administração, assim como a participação dos executivos 

nos lucros da firma a fim de reduzir os conflitos de agência, estão positivamente 

associados à diversificação.  

2.3.3 Visão baseada em recursos (Resource-Based View – RBV)  

Com o desenvolvimento da RBV, a relação entre a composição dos portfólios 

de negócios da firma e a performance econômica tem se tornado proeminente 

assunto na teoria da administração estratégica (ROBINS; WIERSEMA, 1995). 

Penrose (1959), Wernerfelt (1984) e Barney (1991) postulam que os processos 

internos da firma criam um feixe de recursos que podem se tornar meios de criação 

e sustentação de vantagem competitiva. Essa teoria apóia-se em dois pontos-chave: 

primeiro, recursos são os determinantes da performance da firma (BATES; FLYNN, 

1995); segundo, esses recursos devem ser raros, valiosos, de difícil imitação e não 

substituíveis por outros recursos – quando estes últimos ocorrem, cria-se uma 

vantagem competitiva (BARNEY, 1991). 

A RBV sugere que as combinações idiossincráticas das fontes da firma, 

muitas vezes relacionadas à estratégia de ativos (MICHALISIN; SMITH; KLINE 
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1997), contribuem para a performance (BATES; FLYNN, 1995). Bowen e Wiersema 

(1999) observam ainda que um feixe de ativos estratégicos não somente 

idiossincráticos, mas também que não sejam transferíveis, contribuem para isso.  

Assim, a diversificação baseada em fontes específicas da firma procura obter rendas 

de ativos que não são difundidas no mercado (GRANT, 1991). 

Barney (1991) descreve que uma firma é dita que tem vantagem competitiva 

quando executa uma estratégia de criação de valor não implementado 

simultaneamente por um outro competidor em potencial, e, por sua vez, possui 

vantagem competitiva sustentável quando esse competidor em potencial não é 

capaz de duplicar os benefícios dessa estratégia.  

Markides e Williamson (1996) descrevem que a diversificação somente irá 

suportar retorno superior no longo prazo quando permitir à firma explorar recursos 

ou ativos que são indisponíveis para seus rivais. Os autores comentam que isso 

ocorre simplesmente porque, se um competidor de negócio único pode 

eficientemente comprar, imitar ou substituir os benefícios recebidos de outras 

unidades dentro de grupos diversificados, a diversificação não tem nenhuma 

vantagem de longo prazo.  

Montgomery e Wernerfelt (1988) argumentam que a RBV também propõe que 

não existem benefícios da diversificação não relacionada aos negócios da firma. A 

diversificação não relacionada sugere a presença de menos recursos específicos da 

firma, a qual normalmente produz baixos lucros, uma vez que eles podem ser em 

sua grande maioria imitados. Além do mais, há perda de valor dos recursos quando 

transferidos para mercados menos similares (MONTGOMERY; WERNERFELT, 

1988).  

Do ponto de vista da RBV (BARNEY, 1991; MAHONEY; PANDIAN, 1992; 

PETERAF, 1993), para alcançar vantagem competitiva de longo prazo a empresa 

depende de recursos que sejam diferentes de seus competidores, duráveis e de 

difícil imitação. Para tal propósito, Grant (1991) destaca que é necessário investir em 

recursos e capacidades organizacionais. Bandeira-de-Mello e Cunha (2001) definem 

como capacidade o know-how da firma, que faz a operação parecer fácil, na medida 

em que os processos organizacionais estão em sintonia e os produtos e serviços 
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são efetivamente entregues para o mercado. Dessa forma, “ser capaz de alguma 

coisa é ter o conjunto de habilidades necessárias para realizar aquilo que foi 

intencionado” (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2001, p. 5). De acordo com essa 

teoria, firmas que concentram seus esforços em diversificação em torno de tais 

competências são capazes de construir vantagem competitiva e, conseqüentemente, 

obter lucros no longo prazo. 

Grant (1991) descreve que não existe relação funcional predeterminada entre 

os recursos e as capacidades da firma. Os tipos, quantidades e qualidades dos 

recursos valiosos para a firma têm capacidade de suportar o que a mesma pode 

fazer desde que coloque restrições no limite das rotinas que podem ser 

padronizadas. Grant destaca que o ingrediente-chave na relação entre recursos e 

capacidades é a habilidade da organização em conquistar cooperação e 

coordenação dentro das equipes. Isso requer que a firma motive e socialize seus 

membros de maneira a conduzi-los para o desenvolvimento de rotinas e pode ser 

visto como uma fonte intangível, ingrediente comum no âmbito das corporações 

(GRANT, 1991).  

Amit e Schoemaker (1993) definem capacidade como sendo os recursos 

desenvolvidos pela firma, usualmente em combinação. São informações baseadas 

em ativos tangíveis e intangíveis, processos específicos da firma e desenvolvidos 

com o passar do tempo, por meio de interações complexas entre os recursos da 

firma. Essas características podem ser vistas na Figura 2.1 a seguir. 
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Figura 2.1 – Características dos recursos e capacidades almejados pela firma 
Fonte: adaptado de Amit e Schoemaker (1993) 

 

 

 Tais características de ativos da firma enfatizam o trade-off entre a 

especialização dos ativos, condição necessária para auferir rendas acima dos 

competidores. Em suma, firmas desenvolvem ativos especializados para aumentar 

os lucros e reduzir a flexibilidade dos preços (AMIT; SCHOEMAKER, 1993).  

 A existência e a manutenção de rendas dependem da falta de competidores 

adquirindo ou desenvolvendo recursos complementares. Ganhos derivam de 

serviços ou produtos duráveis, recursos que são relativamente importantes para os 

clientes, simultaneamente superiores, imperfeitamente imitáveis e imperfeitamente 

substituíveis (BARNEY, 1991; DIERICKX; COOL, 1989; PETERAF, 1993). Isso se 

torna relevante no contexto da RBV, porque, se as firmas podem adquirir recursos 

similares para imitar um competidor bem-sucedido, dessa forma as vantagens serão 

de curto prazo.  

 

Recursos e 

Capacidades da 

Firma 

(Estratégia de 

Ativos) 

 Próprios Duráveis 

Não imitáveis 

Substituição 

limitada 

Sobrepostos 
às estratégias 
da indústria 

Escassos Comple-
mentares 

Baixa troca 
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A classificação desses recursos encontra-se descrita no Quadro 2.1. 

Características dos recursos intangíveis  Recursos que são competências ou tornam-se  
capacidades 

Recursos 
intangíveis  

Representadas por 
habilidades e 
competências 

Habilidade funcional Capacidades culturais 

Patentes 
 

Know-how 

Pessoas Reputação 
 

Podem ser 
protegidos por lei 

Marca 

Não podem ser 
protegidos por lei 

Rede organizacional 

– Know-how dos 
empregados 
– Know-how  
dos fornecedores 
– Know-how  
dos distribuidores  
 

– Percepção da qualidade  
 dos padrões 
– Percepção dos clientes 
– Habilidade para 
 administrar mudanças 
– Habilidade para inovar 
– Habilidade para trabalhar 
 em equipe 

Quadro 2.1 – Classificação dos recursos e capacidades conforme suas características  

Fonte: adaptado de Hall (1993) 

A partir da discussão anterior, torna-se evidente que os recursos e 

capacidades mais valiosos para a firma obter vantagem competitiva sustentável são 

aqueles duráveis e imperfeitamente negociáveis. Eles desafiam a imitação porque 

têm forte dimensão tácita. Seu desenvolvimento é dependente da trajetória no 

sentido de que estão condicionados a precedentes níveis de aprendizado, 

investimento e estoque de ativos. 

Isso vem confirmar o trabalho de Hall (1993), que entrevistou a alta categoria 

de executivos de seis grandes companhias americanas e apontou a reputação, o 

know-how dos empregados e a cultura como os itens mais importantes para o 

sucesso dos negócios, e também como recursos mais duráveis no longo prazo.  

Manhoney e Pandian (1992) destacam que a RBV contribui para a corrente 

de pesquisa em diversificação estratégica em quatro áreas: 1) considera as 

limitações do crescimento diversificado via desenvolvimento interno; 2) considera 

importantes motivações para a diversificação; 3) fornece uma perspectiva teórica 

para predizer a direção da diversificação; e 4) fornece uma teoria lógica para 

predizer performance superior a certas categorias de diversificação relacionadas. 

Markides e Williamson (1996) acreditam que a performance superior da 

diversificação depende das oportunidades da fração de ativos estratégicos. Uma 

única fonte de vantagem da diversificação não pode permanecer porque os 

competidores irão eventualmente eliminar a vantagem competitiva associada a 

alguma estratégia de ativos por substituição ou replicação. O longo e específico 
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benefício da diversificação irá depender das características de estratégia de ativos  

da firma.  

Thompson e Strickland (2004, p. 261) descrevem que, 

Quanto mais a estratégia de diversificação da empresa estiver presa 
à transferência de habilidades, mais ela tem de desenvolver um 
quadro de pessoal suficientemente grande e especializado não 
somente para alimentar os novos negócios, mas também para 
dominar o negócio para criar vantagem competitiva.  

Markides e Williamson (1996) declaram que, para manter ou expandir suas 

vantagens competitivas iniciais investindo em fechar espaço aos competidores, as 

firmas diversificadas devem preencher ou aumentar o estoque de ativos estratégicos 

que suportam suas vantagens para criar novas estratégias de ativos. Os autores 

argumentam que o benefício da diversificação irá surgir se uma firma expandir seus 

estoques de ativos estratégicos rapidamente e com custos abaixo dos seus 

competidores que possuem negócio único.  

Embora a teoria da Resource-Based Reviw (RBV) tenha fornecido 

importantes insights dentro da relação entre diversificação e performance, uma 

grande parte dessas idéias permanecem para sem serem aplicadas em pesquisas 

empíricas (PERRY, 1998). Tais pesquisas em estratégias de recursos têm sido 

particularmente difíceis devido a conceitos-chave como conhecimento tácito ou 

capacidades que impedem medidas diretas. No entanto (ROBINS; WIERSEMA, 

1995), diversos pesquisadores têm dado passos importantes nessa direção, 

desenvolvendo indicadores indiretos entre negócios relacionados da firma que têm 

importância estratégica para o bom desempenho da performance.  

Alguns exemplos podem ser vistos, tais como Harrison, Hall e Nargundkar 

(1993). Os autores defendem, em particular, que a alocação de recursos em 

pesquisa e desenvolvimento em similaridade através de linhas de negócios pode ser 

um indicador de relacionamento, sinalizando dois fenômenos estratégicos 

relevantes: o envolvimento de uma firma em uma indústria similar exige pesquisa e 

desenvolvimento porque elas estão no mesmo estágio e no mesmo ciclo de vida do 

negócio, ou a tentativa de parte dos executivos gerenciarem as linhas de negócios 

similares.  
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Um exemplo de alto investimento em pesquisa e desenvolvimento através de 

linhas de negócios similares é a construção de habilidades, conhecimento, 

experiência e maior discernimento das várias linhas de negócios por parte dos 

gerentes. Uma firma com baixa ênfase em pesquisa e desenvolvimento em atividade 

similar poderá ter dificuldade em permanecer competitiva (HARRISON; HALL; 

NARGUNDKAR, 1993).  

Markides e Williamson (1994) desenvolveram indicadores de relacionamentos 

baseados na importância dos tipos similares não negociáveis, insubstituíveis e ativos 

difíceis de acumular em diferentes ambientes mercadológicos. Tais indicadores 

incluem reconhecimento da marca, lealdade do cliente, lealdade do distribuidor, 

experiência funcional em um produto ou mercado e sistema organizacional. Os 

autores apontam que, dentro de uma população de firmas diversificadas 

relacionadas, algumas relacionadas irão obter melhor performance do que outras, 

especificamente as firmas que tenham oportunidade de transferir estrategicamente 

ativos não negociáveis, duráveis, inimitáveis e insubstituíveis. 

Diante do arcabouço teórico visto anteriormente, e a fim de obter um 

panorama geral dessas teorias e seu link com a diversificação, no Quadro 2.2 a 

seguir são demonstradas as principais correntes que permitiram essa conexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45

Perspectiva 
teórica 

Razões para diversificação  Principais correntes teóricas 

Tradicional 
estratégia 
gerencial 

Firmas diversificam de maneira relacionada 
para criar eficiência e sinergia direta. O 
potencial benefício das sinergias inclui: 
– economias de escala; 
– economia de escopo;  
– poder de mercado.  
 
Firmas diversificam de maneira não 
relacionada a fim de reduzir riscos do negócio 
e aumentar lucros estáveis. 

Montgomery (1985) 
Singh e Montgomery (1987) 
Grant (1991) 
Porter (1986) 
Perry (1998) 
Urdan e Rezende (2004) 
 
Bettis (1983) 
Amit e Livnat (1988) 
Ramanujam e Varadarajan 
(1989) 
Hoskisson e Hitt (1990) 

Estrutura de 
capital  

Firmas diversificadas aumentam o tamanho e 
reduzem o risco de falência, tendendo com 
isso melhor acesso ao mercado de capitais e 
reduzindo o custo dos financiamentos. 

Montgomery e Singh (1984) 
Barton e Gordon (1987) 
Chaterjee e Wernerfelt (1991) 
Kochhar e Hitt (1998) 
Berger e Ofek (1995) 

Teoria da 
agência 

Gerentes procuram estratégias de 
diversificação a fim de reduzir o risco de seus 
empregos e aumentar lucros.  

Jensen e Meckling (1976) 
Hoskisson e Hitt (1990) 
Berger e Ofek (1995) 
Hitt Ireland e Hoskisson (2003) 

RBV Firmas com negócios altamente relacionados 
conduzem à alta performance, pois carregam 
habilidades tecnológicas, marketing ou 
administração especializada que as auxiliarão 
ganhar vantagem competitiva.  

Wernerfelt (1984) 
Barney (1991) 
Peteraf (1993) 
Robins e Wiersema (1995) 
Michalisin, Smith e Kline (1997) 

Quadro 2.2 – Principais correntes teóricas abordando diversificação e performance 

Fonte: Elaboração própria 

 
Na seção seguinte são apresentadas as diversas medidas de diversificação 

utilizadas nas pesquisas sobre diversificação.  
 

2.4 Medidas de diversificação 

Medidas desenvolvidas para a análise dos portfólios estratégicos são usadas 

em diversas áreas de pesquisa tais como estratégia, economia e finanças. As 

medidas de diversificação têm sido utilizadas como variável independente,  

dependente, de controle em trabalhos sobre reestruturação, reenfoque, governo 

corporativo, fusões, alienação, renovação de alta direção e mudança estratégica 

(ROBINS; WIERSEMA, 2003). Ramanujam e Varadarajan (1989) descrevem que as 

medidas de diversificação de produtos não têm sido unânimes na literatura, 

distinguindo-se tradicionalmente dois tipos de medidas, isto é, o grau de 

diversificação e o tipo de estratégia de diversificação. Na concepção de Hall e John 

(1994), as medidas de diversificação podem ser geralmente classificadas dentro de 

três grupos: medidas contínuas, medidas categóricas e híbridas.  
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As medidas contínuas servem para quantificar a extensão da diversificação e 

são baseadas nos sistemas de classificação industrial propostos por distintos órgãos 

públicos. O sistema de classificação industrial utilizado no Brasil é a Classificação 

Nacional de Atividade Econômica (CNAE), que, segundo a Resolução 

IBGE/CONCLA 01, de 25.6.1998, e atualizada mediante Resolução CONCLA 07, de 

16.12.2002, é 

aplicada a todos os agentes econômicos que estão engajados na 
produção de bens e serviços, podendo compreender 
estabelecimentos de empresas privadas ou públicas, 
estabelecimentos agrícolas, organismos públicos e privados, 
instituições sem fins lucrativos e agentes autônomos (pessoa física) 
(RECEITA FEDERAL, 2006). 

De forma semelhante ao Brasil, nos Estados Unidos o sistema de 

classificação industrial utilizado é a Standard Industrial Classification (SIC), 

doravante denominada somente SIC. Descrito por Montgomery (1982), a SIC é um 

sistema numérico desenvolvido pelo governo dos Estados Unidos para classificar 

todos os tipos de atividades econômicas dentro de sua economia. Esse sistema é 

baseado na classificação dos estabelecimentos de acordo com suas atividades 

primárias.  

As medidas categóricas, construídas sobre a natureza do relacionamento 

entre vários negócios em um portfólio da firma, conseqüentemente, capturam o tipo 

de diversificação estratégica: relacionada ou não relacionada. E a terceira medida, 

denominada de abordagem híbrida, combina as medidas contínuas e categóricas 

(HALL; JOHN, 1994). 

Em resumo, as medidas contínuas são expressas mediante índices de 

relação entre magnitude quantitativa, que tem por objetivo medir o grau de 

diversificação (baixa, média e alta). As medidas de caráter tipológico ou categórico 

medem o tipo de diversificação (relacionada ou não relacionada). A preocupação por 

parte dos autores em buscar o melhor dessas medidas tem levado a analisar a 

validade das mesmas, obtendo-se como resultado que a utilização de uma medida 

ou outra será mais aconselhável segundo o objetivo a analisar, dependendo também 

da disponibilidade e confiabilidade dos dados (MONTGOMERY, 1982; PITTS; 

HOPKINS, 1982).  
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2.4.1 Medidas contínuas de diversificação  

Tradicionalmente, a diversificação tem sido estudada através de medidas 

contínuas ou índices quantitativos, os quais posicionam a empresa sobre uma 

escala que indica seu relativo grau de diversificação. Uma medida amplamente 

utilizada é a simples contagem do número de atividades dos distintos códigos da SIC 

das firmas ativas (ROBINS; WIERSEMA, 1995). 

Embora as medidas contínuas de diversificação tenham sido estudadas na 

literatura econômica industrial, pesquisadores de estratégia (MONTGOMERY, 1982; 

PALEPU, 1985; PITTS; HOPKINS, 1982) têm criticado essas medidas devido a suas 

falhas nas dimensões de relacionamento, e  também porque os códigos da SIC são 

medidas em um intervalo ou índice de escala com igual distância entre códigos 

adjacentes (RUMELT, 1982). Palepu (1985) acredita que as principais vantagens 

dessas medidas são a disponibilidade, a objetividade e a reaplicabilidade dos dados. 

Na literatura os índices quantitativos mais utilizados são: índices simples, 

índice de Herfindhal, índices de entropia, entre outros (SOTO, 2003). 

2.4.1.1 Índice simples  

Constitui da contagem do  número de atividades dos distintos códigos da SIC 

de acordo com sua importância: 

a) Índice de importância relativa do principal setor de atividade, representando 

a porcentagem das vendas correspondentes ao principal setor em que a empresa 

opera. Será inversamente relacionado com o grau de diversificação, pois, quanto 

maior for o peso das vendas em um setor de atividade principal, menor será sua 

diversificação. Esse índice é calculado pela Equação 2.1.  

Índice de importância relativa (IR)                                                                                               [2.1]       

                                      IR = s
sp

  

Onde 

 Sp: vendas correspondentes ao principal setor 

 S: volume total de vendas da empresa 
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b) Número de setores em que a empresa opera (índice baseado nos códigos 

da SIC). Esse indicador, medido a partir de um número de setores em que a 

empresa opera definidos de acordo com os níveis de classificação SIC em nível de 

dígitos, está diretamente relacionado ao grau de diversificação da empresa. Esse 

índice se caracteriza por ser objetivo, de fácil aplicação e manuseio estatístico 

(Montgomery, 1982). 

 Montgomery (1982) criou, ainda, o cálculo da média ponderada dos códigos 

2,3 e 4 da SIC, alegando ser uma medida superior para medir a diversificação da 

firma em relação a um índice simples não ponderado. Montgomery (1982) utiliza o 

índice ponderado de contagem de produtos em uma empresa seguido pela Equação 

2.2. 

Índice simples (IS) [2.2]

                                       

                               IS = 1 – 2jmj

2jmj

Σ

Σ
 

Onde 
 “mij” é o percentual das vendas totais da empresa que são atribuídas ao mercado j, e “j” é a 
medida para 2,3 e 4 dígitos da SIC (MONTGOMERY, 1982; HALL; JOHN, 1994). 

 

Montgomery (1982) explica que, por considerar claramente os diferentes 

níveis da firma, a média ponderada da SIC é superior para descrever a 

diversificação das firmas.  

2.4.1.2 Índices de entropia  

Índice de Jacquemin e Berry (1979 apud PALEPU, 1985) baseia-se em três 

elementos de diversificação operacional de uma empresa: 1) o número de 

segmentos dos quais a firma opera; 2) as distribuições das vendas totais da firma 

através dos produtos; e 3) o grau de relação entre os vários segmentos de produtos 

e ou mercados que a empresa participa. Considerando que uma firma opera em N 

segmentos e ou produtos, para medir o total da diversificação adota-se a Equação 

2.3.  
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Quociente de entropia (CE)                                                                                                             [2.3] 

                                            CE = i
n

i
P∑

−1     ln 
iP

1  

Onde: 
Pi: participação do segmento i sobre o total das vendas da firma 

1/Pi: peso para cada segmento i 

n: número de segmentos dos quais a firma participa.  

Fonte: Palepu (1985); Hall e John (1994) 

 

2.4.1.3 Índice de Herfindahl-Hirschman (H) 

Medida baseada no índice de concentração de Hirschman (1964 apud SOTO, 

2003), aplicado em estudos de concentração industrial e comércio. Constitui-se 

numa medida do grau de concentração ou diversificação da atividade da empresa, 

denfinindo-se como a soma dos quadrados dos percentuais das vendas da firma em 

cada segmento ou produto conforme apresentado na Equação 2.4. 

 

Índice  Herfindahl (HHI)                                                                                                               [2.4] 
 

                                           HHI = 1 - ∑
−

n

i
Pi

1

2
 

Onde 
Pi: é a participação da quota do negócio ou  produto sobre o total de vendas dentro de um 
segmento ou firma 

N = número de negócios que constitui a carteira da firma 

O valor é maximizado quando a participação de um único produto ou negócio 

atinge 100% do faturamento da firma e, nesse caso, o H = 10.000. Quando os 

produtos ou negócio têm participação igualitária, o índice assume o menor valor, H = 

1/n (ROGERS; MENDES-DA-SILVA; DE PAULA, 2005).  

2.4.2 Medidas categóricas de diversificação  

Enquanto as medidas contínuas medem o grau de diversificação, as medidas 

categóricas medem o tipo de diversificação. As medidas categóricas criadas por 

Rumelt (1974), e na concepção de Montgomery (1982), são de grande riqueza e 

capacidade explicativa, uma vez que distinguem entre diversificação relacionada e 
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não relacionada. No entanto, considera-se que incorporam uma carga subjetiva, 

podendo incorrer em erros (MONTGOMERY, 1982). 

Essas medidas permitem distinguir os distintos tipos de diversificação, 

avaliando o grau de relação entre os negócios da empresa, suas características 

principais, sua riqueza e capacidade explicativa,  os inconvenientes das trabalhosas 

medidas,  a necessidade de recorrer a fontes parciais para a obtenção de dados, 

além da subjetividade na hora de assinalar as empresas nas diferentes categorias 

Rumelt (1974).   

As principais críticas dirigidas ao trabalho de Rumelt (1974) foram devido à 

ambigüidade dos conceitos no sistema de classificação que o autor propõe. 

Segundo Pitts e Hopkins (1982) e Varadarajan e Ramanujam (1987), existe uma 

grande subjetividade naqueles conceitos, o que leva diferentes investigadores que 

estudam uma mesma empresa chegarem a uma classificação diferente. Apesar 

dessas críticas, Montgomery (1982) encontrou alto grau de correspondência entre as 

medidas objetivas baseadas nos códigos SIC e nas categóricas de Rumelt (1974), 

pois, segundo Parada (2002), são medidas de fácil manuseio devido a sua 

disponibilidade, comparabilidade e relativa objetividade.  

Para os trabalhos em países emergentes alguns estudos utilizaram o código 

da SIC, como por exemplo Khanna e Palepu (2000). Esses autores estudaram as 

empresas do Chile tomando as firmas com dois dígitos iguais e contando o número 

de indústrias com as quais as firmas estavam envolvidas. As firmas que não fizeram 

parte desse grupo foram classificadas como diversificadas não relacionadas. 

Em um estudo no México, Moreira e Planellas (2003 utilizaram como medidas 

de diversificação os códigos da SIC dos produtos que as firmas produzem e 

vendem: as firmas que produzem produtos que têm os mesmos quatro dígitos foram 

classificadas como negócio único; as firmas que produzem produtos com os dois 

primeiros dígitos iguais, mas em que variavam os outros dois, foram consideradas 

moderadamente diversificadas; as firmas que possuem variação de três dígitos 

foram consideradas pobremente diversificadas; e as que possuem variação nos 

quatro dígitos foram consideradas diversificadas não relacionadas. Para o Brasil, 

Mendes-da-Silva e Magalhães Filho (2004), Mendes-da-Silva (2004) e Rogers, 
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Mendes-da-Silva e De Paula (2005) utilizaram os três principais produtos que a firma 

comercializa, dividiram isso pelo total das vendas líquidas da empresa, e, por meio 

do Índice Herfindahl (HHI), calcularam a diversificação.  

Observa-se, portanto, que na literatura não existe uma medida de 

diversificação padronizada. Tal declaração é corroborada por Rumelt (1986), o qual 

descreve que não há uma definição ou medida de diversificação geralmente aceita. 

O autor destaca que essa falta de definição clara de diversificação padronizada 

fornece um problema e uma oportunidade para os pesquisadores, os quais deveriam 

encarregar-se de desenvolver seus próprios conceitos de diversificação e possuir a 

liberdade de adaptar esse conceito de acordo com seu interesse.  

Após revisar alguns aspectos relacionados à diversificação, na seção 

seguinte são apresentados os principais estudos identificados sobre diversificação e 

sua relação com a performance e os seus respectivos resultados encontrados. 

2.5 Estudos empíricos sobre diversificação e performance 

Rumelt (1974) foi um dos pioneiros a estudar o nível de diversificação e 

performance (PRAHALAD; BETTIS, 1986; VARADARAJAM; RAMANUJAN, 1987). 

Em seu trabalho original ele investigou a relação entre diversificação estratégica, 

estrutura organizacional e performance econômica. O autor utilizou as quatro 

principais categorias das nove mencionadas no Quadro 2.1: negócio único, negócio 

dominante, negócios relacionados e não relacionados. Rumelt (1974), em sua 

pesquisa, concluiu que empresas diversificadas relacionadas aos seus principais 

negócios apresentaram melhor performance em relação às diversificadas não 

relacionadas. A partir desse estudo, inúmeros outros estudos surgiram a fim de 

contestá-lo (GRANT; JAMMINE, 1988; LANG; STULZ, 1994; BERGER; OFEK, 

1995), corroborá-lo (BETTIS, 1981; CHRISTENSEN; MONTGOMERY, 1981; 

RUMELT, 1982; MARKIDES; WILLIAMSON, 1994), ou outros que não encontraram 

nenhuma associação (CHATTERJEE; WERNERFELT, 1991; BETTIS; HALL, 1982).  

Bettis (1981), tendo como objetivo investigar as diferenças de performances 

entre as firmas diversificadas e não diversificadas, utilizou o retorno sobre o ativo 

(ROA) como medida de performance para analisar 80 empresas, caracterizando 31 
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delas como relacionadas restritas, 24 como relacionadas e 25 não relacionadas. O 

autor incluiu outras variáveis a fim de capturar ações gerenciais diretas, tais como as 

despesas com propaganda, pesquisa e desenvolvimento, investimentos na indústria, 

o tamanho e o risco do negócio, sendo este último medido pelo desvio padrão do 

ROA.  

O modelo de Bettis (1981) sugere, portanto, que pesquisa e desenvolvimento 

são determinantes importantes na performance de firmas diversificadas 

relacionadas. Comparações por meio da análise de variância e os modelos de 

regressão indicaram que, na média, firmas diversificadas relacionadas possuem 

maior performance em relação às diversificadas não relacionadas, por 

aproximadamente três pontos percentuais no retorno sobre o ativo. O resultado, 

portanto, corrobora os achados de Rumelt (1974). 

Christensen e Montgomery (1981) analisaram o que eles chamaram de cinco 

atraentes rivais de explicação relacionada ao ambiente da firma e, especialmente, às 

características do mercado na qual ela opera. As variáveis por eles utilizadas foram: 

market share, concentração do mercado, crescimento do mercado, lucratividade do 

mercado e tamanho da firma. Os autores verificaram que firmas com negócios 

dominantes limitados, dominantes vinculados e relacionados limitados são mais 

rentáveis.  

Christensen e Montgomery (1981) também reportam que a alta performance é 

resultado de uma oportunidade de mercado combinada com as capacidades, alta 

concentração do mercado, baixo risco do negócio e mercados altamente lucrativos. 

Por outro lado, portfólios de firmas com negócios não relacionados tendem a ter 

baixos retornos, alto risco do negócio, em parte porque eles operam em mercados 

altamente fragmentados e de baixa lucratividade. Berger e Ofek (1995) concluíram 

que firmas diversificadas possuem baixa lucratividade operacional se comparadas 

com as não diversificadas. Os autores comentam que a estratégia de diversificação 

pode produzir pequenos benefícios tais como aumento no endividamento e 

economia de impostos. 

Rumelt (1982) estudou sete estratégias de diversificação no período de 1949 

a 1974 com intervalos de cinco anos. Os dados revelaram que, durante os anos 
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cinqüenta, a diversificação tendia a adotar estratégias de negócios relacionados 

limitados, mas durante os anos sessenta houve uma mudança para o uso de 

negócios relacionados vinculados. O autor comenta que é interessante notar o 

rápido crescimento de categorias de negócios não relacionados durante os anos 

sessenta, mas que não continuou nos anos setenta. Quanto à performance, as 

categorias de negócio vertical dominante e não relacionado apresentaram um índice 

de rentabilidade significativamente inferior às demais categorias.  

Contrariando os resultados anteriores, Bettis e Hall (1982) analisaram a 

estratégia de diversificação pelo do risco e retorno contábil. O objetivo dos autores 

foi examinar a validade de algumas conclusões de Rumelt, sobre as estratégias de 

diversificação relacionadas e não relacionadas, sob o ponto de vista de algumas 

peculiaridades. Segundo os autores, a diferença da performance encontrada por 

Rumelt é atribuída somente a um único grupo de indústria, no caso o farmacêutico, e 

não às estratégias de diversificação. Tais diferenças desaparecem com a eliminação 

dessa indústria e, portanto, não há diferença estatística significativa no total do risco 

e retorno contábil entre as categorias (BETTIS; HALL, 1982).  

No intuito de verificar a relação entre a estratégia de diversificação e o risco 

sistêmico (beta), Montgomery e Singh (1984), utilizando análise da variância, 

elaboraram quatro modelos a fim de avaliar as diferenças significativas nas 

estratégias de diversificação com as variáveis beta, estrutura de capital, market 

share e depreciação sobre as vendas. O resultado demonstrou que firmas com 

portfólios de categorias diversificadas não relacionadas têm significativamente alto 

risco sistêmico em relação às outras categorias de diversificação. Os altos níveis de 

endividamento e o baixo market share contribuem para essa situação. Já a 

depreciação não se mostrou significativa para o modelo. 

O trabalho também é corroborado por Barton (1988) que constatou que, 

comparadas com outras, firmas diversificadas não relacionadas tiveram 

significativamente alto risco sistêmico, baixo poder de mercado, baixa intensidade de 

capital e alto índice de endividamento. Para Lubatkin e Rogers (1989), firmas 

diversificadas limitadas demonstraram baixos níveis de risco sistêmico e altos níveis 

de retornos.  
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Varadarajan e Ramanujam (1987) pesquisaram 216 firmas de 25 indústrias 

utilizando análise de variância a fim de verificar as diferenças entre o retorno do 

patrimônio líquido (ROE), o retorno sobre o ativo (ROA), o índice do crescimento das 

vendas e o índice de ganhos por market share. Por meio de freqüência das 

categorias de dois dígitos da SIC nos quais a firma opera e do código da SIC de 

quatro dígitos dividido pela SIC de dois dígitos, os autores analisaram a alta e baixa 

diversificação das firmas. Não há diferença entre extremamente baixa e 

extremamente alta diversificação. Portanto, o resultado modera as pretensões de 

absoluta vantagem na performance atribuída à diversificação relacionada. A 

diversificação pode ser uma condição necessária, mas não suficiente, para superior 

performance (VARADARAJAN; RAMANUJAM 1987).  

Palepu (1985), em sua pesquisa em 30 empresas de produtos alimentícios no 

período de 1973 a 1979, apontou para as seguintes conclusões: não há diferença na 

lucratividade entre firmas com alta e baixa diversificação, assim como não existe 

diferença significativa entre a lucratividade com firmas com diversificação 

predominantemente relacionada e não relacionada. Contudo, com o passar do 

tempo, o índice de crescimento na lucratividade das firmas diversificadas 

relacionadas é maior em relação às diversificadas não relacionadas. Para 

Montgomery (1995), os resultados não forneceram suporte para concluir que a 

lucratividade das firmas se dá em função de suas diversificações. 

Com o objetivo de examinar diferenças na performance entre as categorias 

estratégicas de diversificação, Grant e Jammine (1988) analisaram 305 grandes 

companhias manufatureiras do Reino Unido no período de 1972 a 1984. Os autores 

descrevem que a estratégia de diversificação explica somente uma pequena porção 

das diferenças de performance entre as firmas, uma vez que outras variáveis da 

firma e indústria foram levadas em conta e que os resultados conflitam com os 

estudos anteriores realizados nos Estados Unidos. Os achados indicaram que firmas 

diversificadas tiveram melhor performance do que as especializadas, no entanto, 

não há evidências de que as firmas diversificadas relacionadas foram mais bem-

sucedidas do que as não relacionadas.  

Barton e Gordon (1988) fizeram um estudo com 279 firmas, no período de 

1970 a 1974, na tentativa de ver se as estratégias de diversificação estão 
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relacionadas com a estrutura de capital e comparar com os resultados de Rumelt 

(1974) para o período 1949 a 1969. Para analisar o endividamento, os autores 

utilizaram as quatro principais estratégias de diversificação: negócio único, negócio 

dominante, negócio relacionado e não relacionado. No ranking das estratégias de 

diversificação de Rumelt, as firmas mais endividadas foram: não relacionadas, 

dominantes, únicas e relacionadas. Já na pesquisa de Barton e Gordon existe 

pequena alteração, observando-se as seguintes ordens: não relacionadas, 

dominantes, relacionadas e únicas. Esses resultados, portanto, corroboram a teoria 

de que firmas diversificadas não relacionadas são mais endividadas 

(MONTGOMERY; SINGH 1984; CHATERJEE; WERNERFELT, 1991; KOCHHAR; 

HITT, 1998).  

Kochhar e Hitt (1998) examinaram a relação entre estratégia e estrutura de 

capital, especificamente a diversificação e as estratégias de financiamentos das 

firmas. Os resultados apontaram que firmas diversificadas relacionadas são 

financiadas com recursos próprios, enquanto as não relacionadas utilizam dívidas 

para financiar seus investimentos. Portanto, a pesquisa mostrou que a estratégia 

financeira da firma é influenciada por suas estratégias de diversificação, e que a 

estrutura de capital das firmas influencia simultaneamente suas estratégias de 

diversificação (KOCHHAR; HITT, 1998).  

Chatterjee e Wernerfelt (1991) tiveram como objetivo identificar fatores 

sistemáticos que influenciam na diversificação, e empiricamente examinar a validade 

desses fatores, para explicar o tipo de diversificação empreendida pelos diversos 

grupos no período de 1981 a 1985. Os resultados não sustentam que tipo de 

diversificação irá conduzir à alta performance, e sim que a própria aplicação de 

recursos é que irá fornecer melhores lucros. 

A fim de avaliar o efeito da diversificação e examinar o potencial de recursos 

ganhos ou perdidos, Berger e Ofek (1995) compararam a soma dos valores 

atribuídos para os segmentos de companhias diversificadas e o valor atual dessas 

companhias. Os autores identificaram que as firmas diversificadas tiveram perdas de 

valor no período de 1986 a 1991, em média, entre 13% a 15% em seus segmentos 

medidos pelo “índice Q de Tobin” (valor de mercado da empresa/valor de reposição 

de ativos), e um excessivo investimento em indústrias com limitadas oportunidades.  
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Hall Jr. (1995), elaborando a pergunta “É a diversificação que determina a 

performance ou a performance que determina a diversificação?”, buscou resposta 

em um estudo ano a ano no período de 1988 a 1993, em uma amostra variando 

entre 89 e 109 empresas. Na concepção do autor, os resultados foram consistentes 

através dos modelos e sugerem que firmas menos diversificadas, 

independentemente do tipo de diversificação relacionada ou não relacionada, foram 

associadas com performance superior nos anos anteriores à diversificação. Em 

todas as medidas de diversificação os resultados indicaram que firmas altamente 

rentáveis tendem a diversificar menos do que firmas com performance inferior. 

Firmas com baixa diversificação apresentaram altos lucros em 1988.  

Do ponto de vista dos recursos e capacidades e da RBV, Ilinitch e Zeithamal 

(1995) encontraram associação positiva entre os relacionamentos dos gerentes e a 

performance da firma em dois de três modelos testados, mas por outro lado a 

relação entre diversificação mostrou-se positiva em somente um dos modelos. Os 

autores descrevem que, esses resultados sugerem que ótimos relacionamentos 

podem ser lucros específicos na indústria, e que os relacionamentos combinados 

podem ser mais importantes do que somente a diversificação de produtos 

relacionados.  

Na tentativa de ver se o nível de diversificação da firma tem algum impacto na 

performance, Pandya e Rao (1998) classificaram a amostra de 2.182 firmas em três 

grupos: firmas que representavam índice de especialização (IE) > que 95% foram 

consideradas negócio único; com (IE) < 95% ≥ 50%, moderadamente diversificadas; 

e (IE) < 50%, altamente diversificadas no período de 1984 a 1990. Os grupos 

ficaram assim distribuídos: negócio único, 1.844 firmas; moderadamente 

diversificadas, 315 firmas; e 23 firmas altamente diversificadas. O estudo mostrou 

que, na média, firmas diversificadas e moderadamente diversificadas indicaram 

melhor performance se comparadas com as de negócio único. No entanto, as 

moderadamente diversificadas possuem altos retornos mas também alta variância.  

Khanna e Palepu (2000) estudaram 114 firmas chilenas no período de 1988 a 

1996, das quais 34 filiadas em dez grupos e 80 não filiadas em grupos. Por meio da 

regressão múltipla e usando dados em painéis ano a ano, os autores verificaram que 

os benefícios da diversificação, tanto para os grupos afiliados quanto para os não 
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afiliados, são aumentados, mas no entanto com o tempo esses benefícios tendem a 

cair, criando um modelo curvilíneo. 

Esse modelo pode ser mais bem visualizado na análise feita por Palich, 

Cardinal e Miller (2000), os quais analisaram estudos publicados sobre diversificação 

e performance e identificaram 82 trabalhos quantitativos, denominados por eles de 

relevantes, que faziam a ligação entre diversificação e performance. Desses 

trabalhos, dois terços permitiram estimar a correlação com o tema em questão, uma 

vez que os autores eliminaram da amostra os artigos que não continham pelo menos 

umas das seguintes variáveis: crescimento das vendas, retornos sobre o ativo, 

retorno sobre o patrimônio líquido, risco do negócio e valor de mercado.  

 Os resultados indicaram três modelos que são construídos a partir de como 

os níveis de diversificação moderados conduzem a altos níveis de performance em 

relação aos mais diversificados. Assim, os autores fornecem um suporte para um 

modelo curvilíneo, ou seja, a performance aumenta com a entrada da estratégia de 

negócio único para a diversificação relacionada, porém é reduzida quando a firma 

muda da diversificação relacionada para a não relacionada. Os modelos podem ser 

vistos nas três partes da Figura  2.2. 

 

Figura  2.2  - a) modelo linear; b) U invertido; c) modelo intermediário 

Fonte: Palich, Cardinal e Miller (2000) 

De acordo com o primeiro modelo (a), a diversificação e o desempenho são 

positivamente relacionados. Palich, Cardinal e Miller (2000) argumentam que dessas 

posições restaram diversas suposições, tais como poder de mercado, eficiência dos 

mercados de capitais internos, entre outras. Os autores descrevem que poder de 

mercado pode derivar de práticas de compras e vendas recíprocas, surgindo essa 
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tática quando as companhias diversificadas estabelecem arranjos com firmas que 

são simultaneamente clientes e fornecedores. Já a eficiência de capitais internos 

ocorre em função de que as firmas diversificadas possuem maior facilidade de 

acesso a recursos externos melhores do que os gerados internamente (LANG; 

STULZ, 1994). 

Ainda outras vantagens acompanham a diversificação, como, por exemplo, 

uma firma pode possuir excesso de ativos específicos que não podem ser vendidos, 

devido aos custos de transação e outras imperfeições tais como marcas, fidelidade 

dos clientes e tecnologias estritamente focadas (MONTGOMERY; SINGH, 1984; 

PALICH; CARDINAL; MILLER, 2000). 

Para o modelo curvilíneo ou “U” invertido (b), Khanna e Palepu (2000) e 

Moreira e Planelas (2003) descrevem que sugere que a performance aumenta com a 

diversificação até um certo ponto e depois começa a decrescer. Para esses autores, 

a firma depara-se com um limite de diversificação que pode ser eficientemente 

gerenciado, atingindo um ótimo nível de diversificação, baseado nos custos e 

benefícios marginais. 

 

Quanto ao terceiro modelo (c), Palich, Cardinal e Miller (2000) acreditam que 

possa ser vinculado à noção de que a diversificação aumenta lucros mas por outro 

lado reduz em algum ponto a otimização. Markides (1992) fornece uma visão útil 

para suportar esse argumento, apontando que, como as firmas aumentam a 

diversificação, isso conduz à ausência de habilidades, e Moreira e Planelas (2003) 

baseados na suposição de que as firmas são inaptas para explorar as sinergias e 

relacionamentos dos portfólios, afirmam que os benefícios da diversificação podem 

ser reduzidos. 
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Na pesquisa de Rogers (2001), com uma amostra de 1.449 firmas 

australianas no período de 1994 a 1997, os resultados demonstraram que firmas 

mais focadas tiveram alta rentabilidade, sugerindo três explicações: as firmas com 

baixos lucros procuram diversificar para aumentar os lucros; a diversificação reduz 

os riscos do negócio e aceita médias de lucratividade baixas; as preferências dos 

gerentes (teoria da agência) para aumento de outros objetivos induzem algumas 

firmas à diversificação. 

Singh et al. (2001) pesquisaram 1.528 empresas no período de 1990 a 1996 e 

analisaram a relação entre a diversificação de negócios e a performance operacional 

medida pelo ROA e ROE. Os autores utilizaram as variáveis de controle  tamanho do 

ativo, endividamento sobre o ativo e crescimento das vendas líquidas. Os resultados 

apontaram que, comparando-se as firmas diversificadas com as focadas, as 

primeiras aumentaram sua alavancagem e sofreram um declínio na rentabilidade 

sobre o ativo. Por outro lado, firmas focadas reduziram sua alavancagem e 

melhoraram a performance.  

Zhao e Luo (2002) estudaram 319 firmas estrangeiras subsidiárias na China, 

originadas de Hong Kong, Taiwan, Estados Unidos, Japão e Singapura no período 

de 1992 a 1994, com o objetivo de verificar a relação entre dois pontos estratégicos, 

a diversificação e o domínio de propriedade. Os autores concluíram que: 1) as 

subsidiárias possuindo estratégia de diversificação relacionada auferiram melhor 

performance em relação às com estratégia de diversificação não relacionada; 2) as 

subsidiárias com maioria dos membros de origem no controle tiveram melhor 

performance do que as com minoria no quadro de controle de origem; 3) a maioria 

dos membros no controle de origem facilita a diversificação relacionada.  
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Parada (2002) selecionou um universo de 118 companhias industriais 

multinacionais de Catalan, das quais pelo menos 88% localizadas em Barcelona, na 

Espanha, com o propósito de identificar qual estratégia de diversificação de negócio 

conduz ao rápido crescimento das companhias. Para medir a diversificação, o autor 

utilizou a SIC e as classificações e o índice de especialização propostos por Rumelt 

(1974). Através do método estatístico ANOVA, verificou se havia diferenças 

significativas na média de crescimento dos grupos com diferentes estratégias.  

Em primeira instância, o autor identificou que, quando os recursos 

estrategicamente valiosos são usados em processos e negócios relacionados,  tais 

recursos permitem um crescimento superior para a firma, porém, quando replicados 

em negócios não relacionados, torna-se difícil para a firma aumentar sua 

performance. Firmas com estratégias de diversificação relacionadas tiveram, em 

média, mais de 30% de crescimento quando comparadas com firmas com as outras 

estratégias de diversificação. Quanto à análise das médias, foram identificadas 

diferenças significativas entre os grupos. Todavia, o autor argumenta que o resultado 

fornece suporte ao modelo de “U” invertido, conforme conclusões de Palich, Cardinal 

e Miller (2000), em que a maioria dos estudos anteriores demonstrou que a 

diversificação relacionada supera os benefícios da não relacionada.  

Tendo como hipótese de que existe diferença na performance das firmas com 

distintas estratégias de diversificação, Moreira e Planellas (2003) investigaram 60 

firmas mexicanas no período de 1997 a 2001. A diversificação foi medida por meio 

dos códigos da SIC dos produtos que a firma produz e vende: as firmas que 

produziam produtos que tinham os mesmos quatro dígitos ou a variação de um 

dígito foram consideradas negócios únicos; firmas com produtos que tinham os 

mesmos dois primeiros dígitos mas variavam os últimos dois foram consideradas 

moderadamente diversificadas; firmas que possuíam produtos com variação nos três 

dígitos foram consideradas de baixa classificação; e quando havia variação nos 

quatro dígitos foram consideradas altamente diversificadas. O estudo concluiu que 

de fato existem diferenças significativas na performance com base nos níveis de 

diversificação das firmas. Preliminarmente, os resultados indicaram mais uma 

relação curvilínea do que linear, corroborando, portanto, com as conclusões de 

Palich, Cardinal e Miller (2000) e Parada (2002).  
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No Brasil, utilizando uma forma um pouco diferente de medir a diversificação 

encontrada em quase todos os estudos empíricos, Mendes-da-Silva (2004), Mendes-

da-Silva e Magalhães Filho (2004), Rogers, Mendes-da-Silva e De Paula (2005) 

tomaram como medida de diversificação os três principais produtos que a firma 

comercializa e os classificaram segundo as medidas categóricas de Rumelt (1974). 

Com o propósito de verificar a existência de associação entre a estratégia de 

diversificação e o desempenho financeiro das indústrias brasileiras, Mendes-da-Silva 

(2004) pesquisou 176 empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo no 

período de 1997 a 2001. As medidas de performance utilizadas foram: taxa de 

crescimento das vendas líquidas, rentabilidade do ativo total e índice Q de Tobin  

Os resultados apontaram que o desempenho das empresas diversificadas no 

Brasil teria sido inferior ao das focalizadas. Porém, a associação entre diversificação 

de produtos e desempenho financeiro não seguiu um único padrão ao longo do 

período pesquisado. Os resultados mostraram, para dois dos cinco anos estudados, 

que as empresas com maiores níveis de concentração de produtos apresentaram 

desempenho superior àquelas que optaram por maior diversificação. Outra evidência 

encontrada foi que as empresas com maior concentração de voto obtiveram menor 

rentabilidade e crescimento nas vendas (MENDES-DA-SILVA, 2004).  

Na tentativa de examinar empiricamente a existência de associação entre a 

estrutura de governança e a estratégia de diversificação que possa ocasionar perdas 

de valor para a firma, Mendes-da-Silva e Magalhães Filho (2004) encontraram que o 

tamanho do conselho de administração, assim como a participação dos executivos 

nos lucros da empresa, estão positivamente associados à diversificação da firma. Os 

achados sugerem que as empresas mais diversificadas obtiveram menores valores 

para o índice Q de Tobin, o que evidencia que as empresas sofreram um desconto 

em seu valor decorrente do nível de diversificação de seus produtos. As análises de 

regressão sugerem, por meio de significância estatística, que, quanto maior o 

conselho de administração, maior o nível de diversificação de produtos.  

Em outro estudo, Rogers, Mendes-da-Silva e De Paula (2005), para um painel 

de 176 empresas industriais brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo 

nos anos de 1997 a 2001, analisaram a relação entre a estratégia corporativa e o 

desempenho e, por conseguinte, procuraram evidências empíricas sobre o modelo 
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que melhor possa explicar essa relação na indústria brasileira. Usando as variáveis 

de desempenho retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), retorno sobre o ativo 

(ROA) e crescimento das vendas (CV), e a fim de medir o índice de concentração, 

utilizaram os três principais produtos da firma e aplicaram o Índice Herfindahl-

Hirschman (HHI) e o Coeficiente de Entropia (CE), tendo como procedimentos o 

método Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e metodologia específica para 

análise de dados em painel.  

 Por meio dos procedimentos de Efeitos Fixos (EF) entre entidades  e dos 

Efeitos Aleatórios (EA), os autores concluíram que há existência de uma relação 

curvilínea entre diversificação e desempenho, porém, se essa relação for em forma 

de “U” ou “U invertido”, mostra-se indefinida. Para o modelo quadrático, que 

efetivamente traduz a relação curvilínea em forma de “U”, das doze equações 

estimadas, quatro mostraram significância com nível máximo de 5%; entretanto, 

duas apresentaram a forma de “U” e duas a forma de “U invertido”.  

Para a forma cúbica, que se apresenta como uma aproximação do modelo 

curvilíneo, das doze equações estimadas, oito mostraram significância com nível 

máximo de 10%; porém, novamente, cinco formas curvilíneas apresentam o aspecto 

de “U invertido” e três na forma de “U”. Das equações estimadas com o modelo 

linear, nenhuma apresentou significância estatística, e apenas uma mostrou-se 

significativa ao nível de 1% para o modelo intermediário. Os autores concluíram que 

o modelo que apresentou melhor grau de ajuste aos dados foi o modelo curvilíneo 

por meio das formas funcionais quadrática e cúbica, evidenciando assim a existência 

de pontos em que os custos marginais da diversificação superam os benefícios e 

vice-versa (ROGERS; MENDES-DA-SILVA; DE PAULA, 2005). 

Também de uma forma um pouco diferente na coleta de dados utilizados pela 

literatura, Cortés, Guerrero e Ramón (2006) pesquisaram 80 empresas espanholas 

do setor de turismo. Para encontrar o índice de especialização, os autores 

elaboraram questionários para as firmas e, com base nas informações obtidas, 

classificaram o grau de concentração seguindo as medidas categóricas de Rumelt 

(1974). Dessa forma, as empresas que informaram que as vendas de seu principal 

negócio representavam mais de 95% foram classificadas como especializadas 

(negócio único); empresas em que o principal negócio representava menos de 95% 
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e mais de 70% foram classificadas como dominantes; e por fim as com menos de 

70% foram classificadas como diversificadas. Fizeram parte da amostra empresas 

de turismo com faturamento médio de 165,37 milhões de euros, com idade média de 

26 anos e ROA de 4,22%.  

Além dessas informações, os autores solicitaram que os respondentes 

informassem, entre uma lista de recursos e capacidades, quais consideravam mais 

importantes ou que poderiam considerar como estratégicos para competir em cada 

negócio. Alguns desses recursos e capacidades são: localização, habilidades 

pessoais, rede de distribuição, instalações, capacidade de inovação etc. Para medir 

e comparar as diferenças, os autores utilizaram o Teste T de Student, encontrando 

como resultado que, embora o teste não tenha apresentado significância estatística, 

a média da rentabilidade sobre o ativo foi maior para as firmas diversificadas. Em 

outro teste usando a ANOVA e comparando três grupos diversificados relacionados, 

diversificados não relacionados e especializados de forma semelhante ao teste 

anterior, este também não teve significância estatística; todavia, as firmas com 

negócios diversificados não relacionados apresentaram melhor performance se 

comparadas com os demais grupos.  

Percebe-se, portanto, que inúmeras tentativas foram realizadas com o 

objetivo de encontrar a existência de associação entre diversificação e performance. 

No entanto, os resultados aparecem fragmentados, sobretudo quando analisados no 

âmbito de países emergentes.  

2.5.1 Resumo dos principais estudos sobre diversificação e performance   

O quadro 2.3  apresenta o resumo dos principais estudos que abordaram 

diversificação e performance.  

Estudos Amostra Resumo dos resultados  

Rumelt (1974) 246 das 500 maiores 
firmas americanas, 1949-
69. 

Firmas com negócios relacionados tiveram 
melhor performance.  

Christensen e 
Montgomery (1981) 

128 das 500 maiores – 
sub-amostra de Rumelt 
(1974) –, 1972-77. 

Alta performance das firmas com 
estratégias de negócios relacionados, 
resultado de oportunidades combinadas 
com as capacidades. Alta concentração do 
mercado.  
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Bettis (1981) 80 das 500 maiores 
americanas, 1973-77. 

Negócios relacionados, melhor performance 
devido aos impactos dos investimentos em 
P&D e marketing.  

Bettis e Hall (1982) Amostra de Bettis 

(1981). 

Não há significância estatística na 
performance entre relacionadas e não 
relacionadas. A alta performance de firmas 
relacionadas ocorreu devido à presença de 
categorias vinculadas de grupos 
farmacêuticos.  

Rumelt (1982) 273 das 500 maiores, 
extensão de Rumelt 
(1974).  

Negócios relacionados vinculados com 
melhor performance impulsionados pelo 
efeito da indústria à qual a firma pertence.  

Palepu (1985) 30 empresas americanas 
de produtos alimentícios, 
1973-79. 

Não há diferença na lucratividade entre 
firmas com alta e baixa diversificação, 
porém, com o passar do tempo, o índice de 
crescimento na lucratividade das firmas 
diversificadas relacionadas aumenta. 

Varadarajan e 
Ramanujam (1987)  

216 firmas americanas, 
1980-84.  

A diversificação pode ser uma condição 
necessária, mas não suficiente para 
superior performance 

Grant e Jammine 
(1988) 

305 firmas 
manufatureiras do Reino 
Unido, 1972-84. 

Estratégia de diversificação explica pequena 
porção da performance, porém, os 
resultados indicaram que firmas 
diversificadas tiveram melhor performance 
do que as especializadas. No entanto, não 
há evidências de que as firmas 
diversificadas relacionadas foram mais bem-
sucedidas do que as não relacionadas.  

Chatterjee e Wernerfelt 
(1991) 

118 firmas, 1981-86.  Não há diferenças na performance entre os 
grupos. A performance será alta se os 
recursos produtivos forem utilizados 
adequadamente.  

Berger e Ofek (1995) 3.659 firmas, 1986-91. Em média, firmas diversificadas perderam 
de 13% a 15% dos lucros no período.  

Hall Jr. (1995) 89 a 109 firmas, 1988-

93.  

Firmas altamente rentáveis tendem a 
diversificar menos do que firmas com 
performance inferior.  

Pandya e Rao (1998) 2.188 firmas divididas 
em três grupos, 1984-90. 

Na média, firmas diversificadas e 
moderadamente diversificadas indicaram 
melhor performance se comparadas com 
negócio único. No entanto, as 
moderadamente diversificadas possuem 
altos retornos, mas  também alta variância.  

Khanna e Palepu 

(2000) 

114 firmas chilenas, 
1988-96. 

Existe uma relação curvilínea entre a 
performance e a diversificação, ou seja, a 
performance aumenta até um certo ponto e 
depois começa a cair.  

Rogers (2001) 1.449 grandes firmas 
australianas, 1994-97. 

Firmas mais focadas tiveram alta 
performance. 
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Singh et al. (2001) 1.528 firmas, 1990-96. Firmas diversificadas aumentaram sua 
alavancagem e sofreram um declínio na 
rentabilidade sobre o ativo. Por outro lado, 
as focadas reduziram sua alavancagem e 
melhoraram a performance.  

Zhao e Luo (2002) 319 firmas estrangeiras 
subsidiárias na China, 
1992-94. 

Diver. relacionada, melhor performance. 
Subsidiárias com maioria dos membros de 
origem tiveram melhor performance do que 
as com minoria.  

Parada (2002) 118 firmas de Catalan – 
Espanha.*  

Firmas com estratégias de diversificação 
relacionadas tiveram em média mais de 
30% de crescimento se comparadas com as 
outras estratégias de diversificação. 

Moreira e Planellas 

(2003)  

60 mexicanas, 1997-01.  De fato existem diferenças significativas na 
performance com base nos níveis de 
diversificação das firmas. Preliminarmente 
os resultados indicaram mais uma relação 
curvilínea do que linear.  

Mendes-da-Silva (2004) 176 brasileiras, 1997-01. Desempenho das empresas diversificadas 
no Brasil teria sido inferior ao das 
focalizadas. Firmas com maior 
concentração de voto obtiveram menor 
rentabilidade. 

Mendes-da-Silva e 
Magalhães Filho (2004) 

176 brasileiras, 1997-01. Empresas mais diversificadas obtiveram 
menores valores para o índice Q de Tobin, o 
que evidencia que as empresas sofreram 
um desconto em seu valor decorrente do 
nível de diversificação de seus produtos.  

Rogers, Mendes-da-
Silva e De Paula (2005) 

176 brasileiras, 1997-01. Existem faixas em que os custos marginais 
superam os lucros, ou seja, a diversificação 
contribui até certo ponto e depois começa a 
reduzir a rentabilidade.  

Cortés, Guerrero e 
Ramón (2006) 

80 firmas espanholas 
(turismo), 2004. 

Firmas diversificadas não relacionadas têm 
melhor performance. 

Quadro 2.3 -  Resumo dos principais estudos sobre diversificação e performance 

(*) Período não informado  

Embora o estudo sobre diversificação tenha se iniciado há mais de três 

décadas (PALICH; CARDINAL; MILLER (2000), no Quadro 2.3 é possível identificar 

que as pesquisas abordando diversificação e performance na América Latina 

começaram a se desenvolver a partir do final do século passado e início deste, ou 

seja, há menos de uma década, todavia em número ainda limitado.  

 Na seção seguinte é apresentada a metodologia desenvolvida na presente 

pesquisa.



3 METODOLOGIA 

Levando em consideração a formulação do problema, objetivos gerais e 

específicos, seguidos pela fundamentação teórica, nesta seção são apresentados os 

procedimentos metodológicos que conduziram o presente estudo. São descritos a 

pergunta de pesquisa e as hipóteses, o método, as variáveis, o levantamento dos 

dados e por último as técnicas estatísticas utilizadas.  

3.1 Tipo de estudo, pergunta de pesquisa e hipóteses 

Esta pesquisa é de natureza quantitativa descritiva e partiu de duas fontes 

secundárias de dados, o Economática® e as informações do Relatório de 

Informação Anual (IAN) disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os 

estudos descritivos com freqüência são confirmatórios e usados para testar 

hipóteses que normalmente servem para guiar o processo e fornecer uma lista do 

que precisa ser mensurado (HAIR et al., 2005b). A pesquisa descritiva procura 

observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos ou fenômenos  

(variáveis), sem que o pesquisador interfira ou manipule-os (MALHOTRA, 2001). 

Hair et al. (2005, p. 86b) relatam que “os planos de pesquisa descritiva em geral são 

estruturados e especificamente criados para medir as características descritivas em 

uma questão de pesquisa”.  

O mesmo raciocínio pode ser percebido em Cooper e Schindler (2003), os 

quais apontam que os estudos descritivos são normalmente estruturados com 

hipóteses ou questões investigativas claramente declaradas e atendem a diversos 

objetivos de pesquisa tais como:  

Descrições de fenômenos ou características associadas com a 
população-alvo (de quem, que, quando, onde e como de um tópico); 
estimativa das proporções de uma população que tenha essas 
características; e descoberta de associação entre as diferentes 
variáveis” (COOPER; SCHINDLER, 2003, p. 136). 

Hair et al. (2005b) descrevem ainda que estudos descritivos podem dar ao 

usuário ou pesquisador um panorama ou descrição dos elementos pesquisados. Por 
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sua vez, a abordagem quantitativa, na concepção de Richardson (1999), é 

caracterizada pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta das 

informações, quanto no tratamento destas e requer o uso de técnicas estatísticas 

para analisá-las. Esse tipo de estudo fornece dados transversais, ou seja, os dados 

são coletados em um único ponto no tempo e sintetizados estatisticamente. “Uma 

importante característica distintiva dos estudos transversais é a de que os elementos 

são medidos somente uma vez durante o processo de investigação” (HAIR et al., 

2005b, p. 87).  

Na concepção de Malhotra (2001), o estudo transversal é o tipo de pesquisa 

que envolve a coleta de dados de uma amostra somente em um período específico 

de tempo. Para a presente pesquisa, o período compreende (2001-2005) e tem 

como finalidade responder à seguinte questão: Que tipo de diversificação estratégica 

– negócio único, moderadamente diversificado ou altamente diversificado – conduz 

as firmas brasileiras a uma melhor performance? 

Seguindo os argumentos expostos na fundamentação teórica e com base nos 

estudos de Rumelt (1974), Bettis (1981), Christensen e Montgomery (1981), Rumelt 

(1982), Hall Jr. (1995) e Zhao e Luo (2002), os quais identificaram que estratégias de 

diversificação moderada e altamente diversificadas relacionadas aos principais 

negócios da firma conduzem a uma melhor performance, formulam-se as hipóteses 

H1 e H2 para os modelos de regressão I e II. 

H1: A performance está negativamente relacionada com firmas que possuem 

estratégias de produto único. 

H2: A performance está positivamente relacionada com firmas que possuem 

estratégias de produto moderadamente diversificadas. 

Para o contexto americano, Lang e Stulz (1994), Berger e Ofek (1995), Palich, 

Cardinal e Miller (2000), e, nos países emergentes, Li e Wong (2003), Mendes-da-

Silva (2004) Mendes-da-Silva e Magalhães Filho (2004), identificaram que firmas 
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diversificadas tiveram perdas significativas nos lucros. Nesse sentido, elabora-se a 

hipótese H3 para o modelo de regressão III. 

H3: A performance está positivamente relacionada com firmas que possuem 

estratégias de produtos altamente diversificadas.  

A H4 tem como arcabouço teórico os estudos de Bettis (1981), Montgomery e 

Singh (1984), Chang e Thomas (1989), Pandya e Rao (1998) e Rogers, Mendes-da-

Silva e De Paula (2005), os quais, por meio da análise de variância, identificaram 

diferenças significativas na performance entre as estratégias de diversificação. 

H4: Na média, existem diferenças significativas da performance entre as 

firmas com estratégias de produto único e as com estratégias de produto 

moderadamente e altamente diversificadas.  

Tendo como finalidade atingir o objetivo proposto, o qual é o de verificar a 

associação entre a diversificação e a performance das firmas brasileiras de capital 

aberto, com diferentes estratégias de diversificação, e confirmar ou refutar as 

hipóteses propostas, a seguir é apresentado o método utilizado na presente 

pesquisa. 

3.1.1  Método 

Para atingir o objetivo proposto, utilizou-se o método hipotético-dedutivo que, 

segundo Hair et al. (2005b), parte de princípios verdadeiros e indiscutíveis para se 

chegar a conclusões formais. Gomes (2006, p. 5) reporta que “podemos dizer que o 

método hipotético-dedutivo é aquele pelo qual se constrói uma teoria que elabora 

hipóteses a partir das quais as conclusões obtidas podem ser deduzidas, e através 

das quais podemos fazer previsões que podem ser refutadas ou aceitas”. 

Embora na literatura a maioria dos trabalhos tais como Bettis (1981), 

Montgomery e Singh (1984), Varadarajan e Ramanujam (1987), Hall Jr. (1995), 

Pandya e Rao (1998), Singh et al. (2001), Cortés, Guerrero e Ramón (2006) e 
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muitos outros tenham utilizado os segmentos de negócios nos quais as empresas 

atuam, na presente pesquisa foram utilizadas as linhas de produtos como medida 

diversificação tais como utilizado por Moreira e Planellas (2003), Mendes-da-Silva 

(2004), Rogers, Mendes-da-Silva e De Paula (2005), uma vez que Chang (1996) 

acredita que essa estratégia como opção de crescimento constitui um dos 

fenômenos característicos de evolução do moderno capitalismo. 

Por outro lado, Rumelt (1986) descreve que não existe uma definição ou 

medida de diversificação geralmente aceita. O autor destaca que essa falta de 

definição clara de diversificação padronizada fornece um problema e uma 

oportunidade para os pesquisadores, os quais deveriam encarregar-se de 

desenvolver seus próprios conceitos e medidas de diversificação, e possuir a 

liberdade de adaptar esse conceito de acordo com seu interesse, procedimento 

adotado nesta pesquisa. 

Desse modo, o presente estudo tomou como exemplo os estudos de Moreira e 

Planellas (2003), no México, e Mendes-da-Silva (2004) e Rogers, Mendes-da-Silva e 

De Paula (2005), para o Brasil, os quais estudaram a diversificação de produtos, 

embora em moldes um pouco diferentes, já que Mendes-da-Silva (2004) e Rogers, 

Mendes-da-Silva e De Paula (2005) utilizaram os três principais produtos como 

medida de diversificação enquanto o presente estudo utilizou somente um produto. 

A forma de cálculo dessas medidas encontram-se no tópico Tratamento dos dados. 

A configuração da classificação dos grupos de empresas de acordo com o nível 

estratégico de diversificação seguiu o modelo de Pandya e Rao (1998), e os 

modelos estatísticos Regressão e ANOVA encontram-se fundamentados nos 

trabalhos de Bettis (1981) e Anderson et al. (2000), Mendes-da-Silva e Magalhães 

Filho (2004) e Rogers, Mendes-da-Silva e De Paula (2005). 

3.1.2 Indicadores  

Os indicadores constituíram-se num conjunto de variáveis que são discutidas 

a seguir: indicadores de performance, medidas categóricas de diversificação e as 

variáveis de controle.  
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3.1.2.1 Variáveis de performance  

 Na literatura existem múltiplos indicadores para a mensuração da 

performance, todavia, as mais freqüentemente utilizadas para medir performance 

relacionada à diversificação são o Retorno sobre o Ativo (Return on Assets – ROA) e 

o Retorno sobre o Patrimônio (Return on Equity – ROE). Os estudos de Christensen 

e Montgomery (1981), Varadarajan e Ramanujam (1987), Grant e Jammine (1988), 

Hitt, Ireland e Hoskisson, (2003), (1993), Hall e John (1994), Hall Jr. (1995), Pandya 

e Rao (1998), Singh et al. (2001) e Li e Wong (2003) utilizaram esses dois 

indicadores como medida de performance. Para o contexto brasileiro, Mendes-da-

Silva e Magalhães Filho (2004) e Rogers, Mendes-da-Silva e De Paula (2005) 

utilizaram as duas medidas – ROA e ROE –, enquanto Mendes-da-Silva (2004) 

utilizou o ROA juntamente com o Q de Tobin e o crescimento das vendas, afim de 

avaliar a performance. 

 Stickney e Weil (2001, p. 232) descrevem que o ROA “relaciona o 

desempenho operacional aos investimentos realizados, independentemente como a 

empresa financiou os investimentos”. Contrariamente ao ROA, o ROE considera 

explicitamente a forma como os ativos são financiados, por isso, “é uma medida de 

rentabilidade que incorpora o resultado das atividades operacionais, de investimento 

e de financiamento” (STICKNEY; WEIL, 2001, p. 240).  

 Devido à inconsistência dos resultados encontrados em estudos anteriores 

conforme mencionados por Palich, Cardial e Miller (2000), neste estudo foram 

utilizados vários indicadores de performance a fim de possibilitar uma análise ampla 

dos efeitos do relacionamento com a diversificação. Considerando que na literatura 

sobre diversificação e performance tenha sido encontrado somente um estudo 

(BERGER; OFEK, 1995) que utilizou a rentabilidade operacional como indicador de 

performance, e tendo em vista as características do ambiente brasileiro em que, na 

concepção de Bandeira-de-Mello e Marcon (2004), as variáveis macroeconômicas 

estão fortemente baseadas na política monetária, impostos, altas taxas de juros e 

controle da inflação, é fundamental utilizar outro indicador que possa melhor 

identificar os efeitos dessas políticas.  
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Desse modo, foi utilizada também a medida de rentabilidade calculada pela 

razão entre lucro operacional, (antes dos juros, e imposto de renda) e os ativos totais 

(ROAOP), juntamente com as tradicionais medidas utilizadas na literatura, tais como 

rentabilidade sobre o ativo (ROA) e rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE) a 

fim de verificar a relação entre diversificação e performance. 

O Quadro 3.1 apresenta os indicadores de performance utilizados no presente 

estudo, sua forma de cálculo e os principais autores que utilizaram essas medidas. 

Indicadores de performance  Estudos sobre performance  

Rentabilidade operacional  do ativo 
 
ROAOP = Média da relação lucro operacional/total 
de ativos, período 2001-2005. 

Berger e Ofek (1995), Nakamura, Martin e 
Kimura (2004), Bandeira-de-Mello e Marcon 
(2004), Marcon, Bandeira-de-Mello e Alberton 
(2005) e Grzebieluckas e Muller (2006) 

Rentabilidade do Ativo  

 ROA = Média da relação lucro líquido/total de 
ativos, período 2001-2005. 

Bettis (1981),Varadarajan e Ramanujam 
(1987), Pandya e Rao (1998), Khanna e 
Palepu (2000), Rogers, Mendes-Da-Silva e 
De Paula (2005), Cortés, Guerrero e Ramón 
(2006) 

Rentabilidade do PL 

 ROE = Média da relação lucro líquido/ patrimônio 
líquido no período 2001-2005.    

Christensen e Montgomery, (1981), 
Varadarajan e Ramanujam (1987), Grant e 
Jammine (1988),Hall Jr. (1995), Pandya e 
Rao (1998). Singh et al. (2001) 

Quadro 3.1 - Definição operacional das variáveis de performance 

No tópico a seguir apresentam-se as medidas categóricas de diversificação 

(variável independente) da regressão múltipla. 

3.1.2.2 Medidas categóricas de diversificação  

Pandya e Rao (1998) argumentam que a literatura é incapaz de demonstrar 

que tipo, amplitude e modalidade de diversificação impacta na performance das 

firmas. Contudo, esforços significativos têm sido realizados nos últimos anos para 

desenvolver medidas de diversificação tanto de negócios quanto de produtos, as 

quais variam entre medidas baseadas na contagem da SIC (GEDAJLOVIC; 

SHAPIRO, 1998; MONTGOMERY, 1982), medidas categóricas baseadas na 

especialização vertical e horizontal (RUMELT, 1974, 1982; MONTGOMERY; SINGH 

1984; BARTON, 1988; CHANG; THOMAS, 1989; CORTÉS, GUERRERO; RAMÓN, 

2006), medidas de entropia (PALEPU, 1985; AMIT; LIVNAT, 1988) e o Índice 
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Herfindahl, que se constitui numa medida do grau de concentração ou diversificação 

da atividade da empresa (ROGERS, 2001; ROGERS; MENDES-DA-SILVA; DE 

PAULA, 2005; GEIGER; RITCHIE; MARLIN, 2006). Apesar desses esforços, os 

estudos ainda permanecem inconclusivos, não havendo consenso sobre quais 

medidas melhor explicam a diversificação.  

Optou-se pela utilização do sistema de classificação por categorias 

desenvolvidas por Rumelt (1974), todavia usando-se o índice de especialização 

adotado no estudo de Pandya e Rao (1998), a fim de obter uma amostra mais 

homogênea do número de empresas por categoria de diversificação, tendo em vista 

que a diversificação foi baseada em produtos. A classificação das empresas por 

categorias pode ser vista na Tabela 3.1. 

Rumelt (1974) chamou de firmas com estratégia de negócio único as que 

possuíam vendas em que o seu principal negócio representava mais de 95% 

dessas, moderadamente diversificadas as firmas em que o principal negócio 

representava entre 95% e 70% de suas vendas, e de altamente diversificadas as 

firmas que possuíam vendas em que o principal negócio representava menos de 

70%. Pandya e Rao (1998) diferenciaram a classificação de Rumelt e selecionaram 

as firmas como estratégia de negócio único quando o principal negócio representava 

> 95% do total das vendas, estratégia de negócio moderadamente diversificada, 

quando o principal negócio representava entre 50% e 95%, e estratégia de negócio  

altamente diversificada quando o principal negócio da firma representava  < 50 % do 

total das vendas da empresa. 
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A classificação de categorias estratégicas de Rumelt (1974) e Pandya e Rao 

(1998) encontra-se representada no Quadro 3.2 . 

Classificação das categorias estratégicas Índice de diversificação 
do trabalho original de 

Rumelt (1974) 

Índice de diversificação 
de Pandya e Rao (1998) 

Firmas com baixa diversificação – negócio 
único 

 IE ≥ 95% IE ≥ 95% 

Firmas moderadamente diversificadas IE entre 70% e 95%  IE entre 50% e 95%  

Firmas altamente diversificadas  IE < 70% IE < 50% 

Quadro 3.2 -  Índices de especialização  utilizados por Rumelt (1974) e Pandya e Rao 
(1998) 
Fonte: Pandya e Rao (1998) 

Neste estudo optou-se por utilizar a classificação de Pandya e Rao (1998), 

porém calculando o índice de especialização (IE) de produtos. Onde: quando o 

principal produto da empresa representava mais que 95% das vendas da firma foi 

considerada estratégia de produto único, quando o principal produto representava 

entre 95 e 50% foi considerada estratégia de produto moderadamente diversificada, 

e o grupo de firmas que o principal produto representava menos de 50% das vendas 

da empresa foi considerada estratégia de produto altamente diversificada. 

Justifica-se a utilização de medidas por categorias de diversificação tendo em 

vista que Montgomery (1982) em seu estudo testou essas medidas e a contagem da 

SIC e encontrou similaridade nos resultados, todavia, a autora aponta que as duas 

medidas possuem pontos positivos e negativos. Montgomery (1982) comenta que, 

usando as medidas categóricas de diversificação de Rumelt, foi capaz de 

demonstrar o link entre diversificação e performance, o que outros pesquisadores, 

usando outras medidas, não foram capazes de explicar.  

Outra justificativa ocorre tendo em vista que Pandya e Rao (1998) descrevem 

que, devido a sua facilidade de entendimento e forma de calcular o índice de 

especialização, a categorização é o método mais usado na literatura para medir a 

diversificação, e também porque Rodríguez (1998) aponta que as medidas por 

categorias de diversificação são as mais conhecidas em estudos sobre 

diversificação e performance.  
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Hall e John (1994) acreditam ainda que essa abordagem tipológica tem se 

tornado uma das mais influentes e vastas tipologias de investigação. Tal afirmação 

pode ser identificada nos estudos de Bettis (1981), Montgomery (1982), Rumelt 

(1974, 1982) Chang e Thomas (1989) Hall e John (1994), Pandya e Rao (1998), Lins 

e Servaes (2002), Cortés, Guerrero e Ramón (2006) e muitos outros que usaram 

essa tipologia para determinar o nível de diversificação das firmas.  

 Considerando que as medidas de diversificação utilizadas no estudo são 

categóricas, foi necessário adotar variáveis binárias (dummy) a exemplo e Bettis 

(1981), Anderson et al. (2000), Cortés, Guerrero e Ramón (2006) e muitos outros 

que utilizaram esse sistema. Após a seleção das empresas de acordo com sua 

categoria de diversificação (produto único, moderadamente e altamente 

diversificadas), foram atribuídos valores de 1 para as empresas com categorias de 

diversificação moderada e altamente diversificada e 0 para as empresas com 

categorias de produto único, estabelecendo desta forma três modelos de regressão. 

 A definição operacional da variável dummy de diversificação para cada 

modelo, é mostrada no Quadro 3.3.  

Variável Definição operacional dos modelos com a variável dummy de diversificação. 
Modelo I, dummy (1) para empresas com estratégia de produto moderada e altamente 
diversificada, e (0) para o grupo de empresas com estratégia de produto único. 
Modelo II, dummy (1) para empresas com estratégia de produto moderadamente 
diversificada, e (0) para o grupo de empresas com estratégia de produto único. 

 
 
 

DIVER 

Modelo III, dummy (1) para empresas com estratégia de produto altamente 
diversificada, e (0) para o grupo de empresas com estratégia de produto único. 

Quadro 3.3 – Definição operacional da variável dummy 

Variáveis de controle usadas nas três regressões são apresentadas a seguir. 

3.1.2.3 Variáveis de controle 

Além das variáveis listadas acima, também foi utilizado um conjunto de 

variáveis para controlar características individuais das categorias de empresas da 

amostra, tendo em vista que Zhao e Luo (2002) apontam que os estudos anteriores 

indicaram que a performance também é influenciada por outros fatores e não 

somente pela diversificação. Portanto, as variáveis de controle utilizadas foram o 
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endividamento, o crescimento das vendas, o risco do negócio e o tamanho da firma, 

a fim de examinar a relação entre diversificação e performance. 

Endividamento – Low e Chen (2004) descrevem que as pesquisas que 

relacionam diversificação e estrutura de capital ainda são escassas, todavia alguns 

estudos como Barton e Gordon (1997, 1998) e Lowe, Naughton e Taylor (1994) 

fornecem evidências consistentes de que a estrutura de capital é um potencial 

determinante na estratégia de diversificação. Essa declaração é confirmada por  

Chatterjee e Wernerfelt (1991), os quais apontam que os recursos financeiros 

possuídos pela firma influenciam na escolha estratégica, uma vez que Berger e Ofek 

(1995) reportam que firmas diversificadas aumentam o tamanho e reduzem o risco 

de falência, tendendo com isso a ter melhor acesso ao mercado de capitais e custos 

de financiamentos menores.  

Abad (2002) aponta que a relação entre especificidade e dívidas sugere que as 

firmas que seguem estratégias de diversificação mais concentrada usam recursos 

próprios, enquanto as mais diversificadas utilizam-se de mais dívidas. Vindo do 

ponto de vista de finanças, essa lógica possui explicação, pois empresas que 

possuem maiores ativos, que podem servir de colaterais como garantia no 

pagamento dos empréstimos, provavelmente conseguirão obter empréstimos em 

condições mais favoráveis do que as demais (ZONENSCHAIN, 2002). 

Nakamura, Martin e Kimura (2004) acrescentam que existem fatores que 

inibem ou estimulam o endividamento das empresas, e que alguns desses fatores, 

tais como as condições gerais, a legislação econômica e o mercado de capitais, 

estão fora do controle das empresas. Mais especificamente para o Brasil, onde 

Partes e Leal (2005) apontam que atualmente existem poucas fontes de recursos de 

longo prazo e a custos razoáveis e são concentrados em alguns bancos oficiais, o 

que conduz a afirmativa de que empresas brasileiras mais diversificadas devem 

possuir um grau de alavancagem maior se comparadas com as menos 

diversificadas.  
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Tamanho do ativo – Esta variável foi  incluída nos estudos Bettis (1981), 

Chang e Thomas (1989), Hall Jr. et al. (1995), Anderson et al. (2000), Li e Wong 

(2003), entre outros, a fim de verificar a relação entre a diversificação e a 

performance organizacional. Christensen e Montgomery (1981) argumentam que, à 

medida que as firmas aumentam o tamanho, elas também tendem a diversificar; 

assim, grandes firmas podem apresentar altos níveis de diversificação em relação às 

menores. Além disso, dadas as significantes economias de escala em uma indústria, 

o tamanho da firma e os baixos custos de produção provavelmente conduzirão a 

altos lucros (BETTIS, 1981).  

Risco do negócio – É geralmente usado para denotar algum grau de perigo 

(BETTIS, 1981). Para uma firma o perigo é basicamente de natureza financeira, tal 

como falência ou insolvência. Tais riscos podem resultar de uma variedade de 

fatores, como flutuação nos lucros, mudanças nas preferências dos clientes, 

mudanças na tecnologia, políticas governamentais, entre outros (BETTIS, 1981). Na 

literatura não existe consenso sobre qual medida melhor captura o risco dos 

negócios das firmas: por exemplo, Geiger, Ritchie e Marlin (2006) utilizaram o 

endividamento de longo prazo dividido pelo ativo total; Amit e Livnat (1988) dividiram 

esse endividamento pelo fluxo de caixa das operações; Bettis (1981), Chang e 

Thomas (1989) e Chatterjee e Wernerfelt (1991) dividiram pela variância dos 

retornos, entre outras medidas, como medidas de risco. Bettis (1981) descreve que a 

natureza do risco do negócio das empresas é complexa. Para a presente pesquisa, 

a medida de risco do negócio utilizada foi o desvio padrão da rentabilidade 

operacional do ativo. 

Crescimento das vendas – Apesar de diversos trabalhos, tais como 

Varadarajan e Ramanujam (1987), Zhao e Luo (2002), Moreira e Planelas (2003) e 

Rogers, Mendes-da-Silva e De Paula (2005), utilizarem o crescimento das vendas 

como medida de performance, o presente estudo seguiu o modelo de Sing et al. 

(2001), os quais consideraram essa variável também como de controle. 

Justifica-se a escolha dessas variáveis em razão de que a literatura (SIMERLY; 

LI 2000) sugere que o tamanho da firma bem como a estrutura de capital podem 
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influenciar nas tomadas de decisão e conseqüentemente na performance, e de que, 

(BERGER E OFEK, 1995) as firmas altamente diversificadas forçam a redução dos 

preços para desencorajar os concorrentes entrantes. Com isso pode haver 

crescimento das vendas, todavia impactando negativamente na performance devido 

a essa redução nos lucros. Variáveis de controle e seu referencial teórico estão 

descritos no Quadro 3.4 

Variáveis Descrição  Referências  

ENDV* 
 

Média da relação dívida financeira/ patrimônio 
líquido, período 2001-2005  

Kochhar (1995), Hall Jr. (1995), 
Kochhar e Hitt (1998) e Li e Wong 
(2003) 

TAM Logaritmo natural da média do ativo das firmas no 
período  
 

Bettis (1981), Chang e Thomas (1989), 
Hall Jr. et al. (1995), Anderson et al. 
(2000) Li e Wong (2003)  

RISCO Desvio padrão da média da rentabilidade 
operacional 

Bettis (1981), Chang e Thomas (1989), 
Chatterjee e Wernerfelt (1991) 

CRESV Taxa de crescimento da receita líquida ao ano 
calculada por:  

CRESV = 
itVendas

itVendasitVendas −+ 1
                    

Khanna e Palepu (2000), Singh et al. 
(2001), Mendes-da-Silva (2004), 
Mendes-da-Silva e Magalhães Filho 
(2004) 

Quadro 3.4 -  Medidas de endividamento, tamanho, risco e crescimento das vendas 
* Financiamentos de curto e longo prazo, debêntures de curto e longo prazo 

Na seção seguinte são apresentados os dados que compuseram a amostra 

da pesquisa. 

3.2 Levantamento dos dados 

Compuseram a amostra um total de 168 empresas brasileiras negociadas na 

Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e que possuíam informações referentes 

ao percentual que cada produto representa sobre o total das vendas das firmas, 

disponível no Relatório de Informação Anual (IAN), que as empresas emitem 

anualmente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), considerando o período de 

2001 a 2005. Os dados sobre diversificação foram coletados no IAN e os financeiros 

e contábeis no Economática®. Ressalta-se que foram exigidas informações para 

pelo menos três dos cinco anos analisados, para cada uma das medidas de 
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performance e diversificação. O número de empresas por categoria estratégica de 

diversificação encontra-se no tópico 3.3.3, Tratamento dos dados.  

Na Figura 3.1 encontram-se as fontes dos dados coletados para a  pesquisa.  

 

 

Figura 3.1 -  Fontes dos dados 

Na seção seguinte encontram-se as técnicas estatísticas e o tratamento dos 

dados. 

3.3 Técnicas estatísticas utilizadas 

Duas técnicas estatísticas foram empregadas para a análise dos dados: a 

análise de regressão múltipla e a análise de variância. A análise de regressão 

múltipla foi utilizada para avaliar a relação entre as variáveis dependentes de 

performance (ROAOP, ROA e ROE) e as variáveis independentes de diversificação, 

juntamente com as variáveis de controle (ENDV, CRESC, RISCO e TAM). Por outro 

lado, utilizou-se a análise de variância para verificar a existência ou não de diferença 

significativa das médias das variáveis de performance e de controle entre as 

diferentes categorias de diversificação.  

Economática IAN 

Fontes de dados 

ROAOP ENDV 

ROA CRESV 

ROE RISCO 

Diversificação 

TAM 
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3.3.1 Análise da regressão múltipla 

Por meio da regressão múltipla “procura-se construir um modelo estatístico-

matemático para se estudar objetivamente a relação entre as variáveis 

independentes e a variável dependente e, a partir do modelo, conhecer a influência 

de cada variável independente” (BARBETTA, 2001, p. 302). Cooper e Schindler 

(2003) postulam que a regressão múltipla, além de ser uma ferramenta descritiva, 

também é usada como uma ferramenta de inferência para testar hipóteses e estimar 

valores de população. 

Hair et al. (2005, p. 32a) relatam que “o objetivo da análise da regressão 

múltipla é prever as mudanças na variável dependente como resposta a mudanças 

nas variáveis independentes”, e que tal análise será útil sempre que o pesquisador 

estiver interessado em prever a magnitude da variável dependente. Hair et al. (2005, 

p. 137a) ainda sugerem que a “análise de regressão também é uma ferramenta 

estatística que deveria ser empregada apenas quando variáveis dependentes e 

independentes são métricas”. Portanto, tais características ajustam-se aos dados da 

presente pesquisa.  

Trabalhos como o de Bettis (1981), Berger e Ofek (1995), Chang e Thomas 

(1989), Zhao e Luo (2002) e muitos outros usaram a regressão múltipla utilizando 

variáveis de diversificação e de controle para verificar a influência da diversificação 

na performance das firmas.  

3.3.2 Análise de variância 

A análise de variância é uma técnica estatística empregada para estudar as 

diferenças de médias entre duas ou mais populações (HAIR et al., 2005a). Para 

testar diferenças entre os grupos estratégicos de diversificação, essa técnica foi 

utilizada em inúmeras pesquisas tais como Bettis (1981), Montgomery e Singh 

(1984), Chang e Thomas (1989), Pandya e Rao (1998) entre outros.  
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Hair et al. (2005a) descrevem que, como a análise de variância somente 

permite que o pesquisador conclua sobre a existência de diferenças estatísticas em 

algum ponto entre as médias dos grupos, os pesquisadores devem utilizar testes de 

acompanhamento para determinar onde estão as diferenças. Cooper e Schindler 

(2004) comentam que existem dezenas de testes com diferentes objetivos, e os 

méritos dos vários testes têm gerado debates consideráveis entre os estatísticos, 

deixando o pesquisador sem muita orientação para a escolha de um determinado 

tipo de teste.  

Para o presente estudo optou-se por utilizar o teste Schefeé, por ser o mais 

comum em estudos sobre diversificação para testar diferenças entre médias. O teste 

Schefeé realiza comparações múltiplas, grupo a grupo, e identifica quais grupos 

podem apresentar médias diferentes dos demais, diferentemente do teste t, que é 

usado para determinar a significância estatística entre uma média de distribuição 

amostral (COOPER; SCHINDLER, 2004). 

3.4 Tratamento dos dados 

A principal fonte de dados partiu dos Relatórios de Informações Anuais (IAN). 

Dessa base foram selecionadas todas as empresas que continham informações 

sobre os percentuais dos seus três principais produtos produzidos e 

comercializados. A partir dessas informações iniciaram-se os testes com três 

produtos a fim de classificar os grupos de acordo com o grau de diversificação e o 

número de firmas que comporiam a amostra para cada categoria estratégica de 

diversificação. Dessa amostra foram eliminadas as instituições financeiras devido ao 

alto grau de alavancagem e característica de controle diferentes. 

3.4.1 Definição da amostra 

A classificação do número de firmas para cada grupo estratégico está 

demonstrada na Tabela 3.1 de acordo o número de produtos.  
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Tabela 3.1 - Classificação dos grupos de acordo com o percentual representado pelos 
principais produtos vendidos pelas empresas 

Categorias  1 produto 2 produtos 3 produtos1 
Negócio Único – IE > 95% 52 94 123 
Mod. Diversificado – IE entre 50 e 95% 101 99 78 
Alt. Diversificado – IE < 50% 51 11 3 
Total 204 204 204 

Após essa classificação optou-se por estudar o primeiro grupo, calculado com 

somente um produto, uma vez que a amostra ficou mais bem distribuída. Se fossem 

tomados também os grupos com base em dois e três produtos, de acordo com 

Rogers, Mendes-da-Silva e De Paula (2005), o conjunto de firmas com estratégia 

moderada e altamente diversificada seria reduzido a onze e três firmas somente. 

Segundo  et al. (2005, p. 147a), “o tamanho da amostra tem um impacto direto sobre 

a adequação e o poder estatístico da regressão múltipla”, e ainda, na concepção dos 

autores, amostras pequenas, geralmente com menos de vinte observações, são 

apropriadas somente para regressão simples e, mesmo nessas situações, apenas 

relações muito fortes podem ser detectadas com algum grau de certeza 

característica do estudo. 

 O estudo propôs que firmas que possuíssem dívida financeira acima de 300% 

sobre o patrimônio líquido fossem eliminadas. Também foram excluídas da amostra 

empresas que possuíam o patrimônio líquido negativo, ou seja, passivo e patrimônio 

líquido superior aos ativos totais. Portanto, para o grupo de firmas com categorias de 

produto único foram excluídas 6 (seis) firmas com patrimônio líquido negativo, e 5 

(cinco) com PL acima de 300%; com produtos moderadamente diversificados 

excluíram-se 6 (seis) empresas com PL negativo e 16 (dezesseis) com PL acima de 

300%; no grupo de firmas altamente diversificadas foram excluídas 2 (duas) com PL 

acima de 300%. Após o uso desse critério realizou-se um exame minucioso para 

verificar valores discrepantes em outras variáveis a fim de garantir a consistência 

dos resultados. Encontrou-se crescimento das vendas do grupo de firmas 

moderadamente diversificadas no valor de 929,78%, as quais também foram 

eliminadas da amostra. 

                                             
1 Não foi possível calcular a diversificação com mais de três produtos tendo em vista que foram 
coletados somente os percentuais entre o 1º ao 3º produto. 
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Portanto, foram eliminadas da amostra 12 (doze) empresas do grupo de 

estratégia produto único, 22 (vinte e dois) de produto moderadamente diversificado, 

e 2 (duas) altamente diversificadas, num total de 36 (trinta e seis) firmas. Em 

seguida, realizou-se o tratamento dos outliers. Apesar  de Hair et al. (2005a) 

sugerirem 2,5 desvios padrão, para o presente estudo foram utilizados três desvios 

padrão, para mais e para menos, não se apresentando então mais nenhum dado a 

ser eliminado. Posteriormente a esse tratamento, a composição da amostra para os 

três grupos estratégicos, ficou definido como apresentados na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 -  Amostra das firmas por grupo estratégico 

Grupos estratégicos  Número de firmas por 
grupo 

Número de indústrias por 
grupo 

Produto único 40 13 
Moderadamente diversificado 79 16 
Altamente diversificado  49 14 
Total 168  

Segundo Hair et al. (2005a), atender às suposições da análise da regressão é 

essencial para garantir que os resultados obtidos foram realmente representativos 

da amostra e que foram obtidos os melhores resultados possíveis. Tais autores 

descrevem que a regressão múltipla e a análise de variância devem atender a 

algumas suposições básicas tais como normalidade, não-correlação e linearidade, 

todavia, eles apontam que a suposição fundamental da análise multivariada é a 

normalidade, ou seja, que as variáveis sejam normais.  

Hair et al. (2005a) descrevem que existem diversos testes estatísticos para 

avaliar a normalidade, sendo os dois mais comuns o Shapiro-Wilks (utilizado neste 

estudo) e o Kolmogorov-Smirnov. Algumas variáveis neste estudo exibiram um 

desvio estatisticamente significativo da normalidade e para isso Hair et al. (2005a) 

sugerem que as distribuições assimétricas podem ser transformadas calculando-se a 

raiz quadrada, logaritmos, ou mesmo o inverso da variável. As variáveis ENDV e 

RISCO foram transformadas no sentido de obter uma distribuição normal. A variável 

CRESV apresentou significância estatística, porém foi incluída na amostra por se 

apresentar graficamente normal. Os gráficos das variáveis encontram-se nos 

Apêndices.  
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Duas variáveis explicativas altamente correlacionadas são denominadas 

colineares. Já no caso de mais de duas variáveis, são denominadas de 

multicolineares (HAIR et al,2005a). Hair et al (2005a) reportam que a 

multicolinearidade refere-se à correlação entre três ou mais variáveis independentes, 

e o seu impacto é reduzir o poder preditivo de qualquer variável independente à 

medida que é associada com as outras variáveis independentes. “Quando a 

colinearidade aumenta, a variância única explicada por cada variável independente 

diminui e o percentual da previsão compartilhada aumenta” (HAIR et al., 2005, p. 

142a). A matriz  de correlação das variáveis encontra-se na tabela 3.3 

Tabela 3.3 -  Matriz de correlação das variáveis observáveis dos modelos 

Variáveis ROAOP ROA ROE DIVER ENDV CRESV RISCO TAM 

ROAOP   
1,000 

       

ROA 0,690* 
(0,000) 1,000

  

ROE 0,724* 
(0,000) 

0,796*
(0,000) 1,000

  

DIVER -0,099 
(0,199) 

-0, 048
(0,531)

-0,053
(0,493) 1,000

  

ENDV -0,044 
(0,571) 

-0,196ª
(0,011)

-0,127b

(0,098)
0,017

(0,822) 1,000
  

CRESV 0,311* 
(0,000) 

0,288*
(0, 000)

0,356*
(0,000)

0,057
(0,463)

0,048
(0,536)

 
1,000 

 

RISCO 0,233* 
(0,002) 

0,005
(0,940)

0,122
(0,115)

-0,077
(0,316)

0,022
(0,770)

0,103 
(0,180) 

 
1,000 

TAM 0,341* 
(0,000) 

0,261*
(0,001)

0,322*
(0,000)

-0,117
(0,128)

0,258*
(0,001)

0,234* 
(0,002) 

-0,108 
(0,162) 

 
1,000

* Significativo a 1% 
ª Significativo a 5% 
b Significativo a 10% 

Embora a Tabela 3.3 da matriz de correlação apresente a variável (TAM) 

significativamente correlacionada com as variáveis ENDV e CRESV, realizou-se 

avaliação com adição do stepwise, em que as variáveis foram individualmente 

avaliadas quanto a sua contribuição na previsão da variável dependente, a qual, 

com base nesse teste, foi incluída no modelo tendo em vista que se excluídas 

alguma dessas variáveis correlacionadas o poder explicativo das variáveis 

independentes sobre as dependentes seria reduzido.  
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Após realizados os procedimentos descritos acima, foram desenvolvidos os 

modelos de regressões I, II e III conforme especificado nas Equações 3.1 a 3.3. 

Modelo I: Negócio único versus moderadamente e altamente diversificado  

ROAOP = βo + β1 (DIVER) + β2 (ENDV) + β3 (CRESV) + β4 (RISCO) + β5  (TAM)+ ε  ........(3.1) 

ROA = βo + β1 (DIVER) + β2 (ENDV) + β3 (CRESV) + β4 (RISCO)+ β5  (TAM)+ ε   .............(3.2) 

ROE = βo + β1 (DIVER) + β2 (ENDV) + β3 (CRESV)+ β4 (RISCO) + β5 (TAM) + ε    .............3.3) 

Onde: ROAOP =  lucro operacional do o ativo, DIVER = a categoria estratégica negócio 

único dummy = 0 versus negócio moderadamente e altamente diversificado dummy = 1, 

ENDV = endividamento financeiro sobre o patrimônio líquido, CRESV = crescimento das 

vendas ano a ano no período, RISCO = desvio padrão da rentabilidade operacional do ativo, 

TAM = log do total do ativo das empresas.  

ROA = lucro líquido do ativo  

ROE = lucro líquido  do patrimônio líquido 

Modelo II: Negócio único versus moderadamente  diversificado  variáveis, idem ao 

modelo I 

Modelo III: Negócio único versus altamente  diversificado  variáveis, idem aos 

modelos I e II 

Feitas as regressões, dois outros testes foram realizados, o teste estatístico 

da razão F da regressão e o teste Durbin-Watson. Hair et al. (2005a) descrevem que 

o teste da razão F é usado para identificar se o coeficiente angular R2 é maior que 

zero e, portanto, significativo, e o Durbin-Watson serve para detectar se há presença 

de autocorrelação entre os resíduos em um modelo de regressão. Durbin-Watson 

próximo de 2 indica que os resíduos não estão correlacionados. Já para a análise de 



 85

variância foi utilizado o teste F juntamente com o teste Schefeé a fim identificar quais 

grupos estratégicos apresentavam diferenças.  

Com ajuda do software Statística 6.0 foram gerados os modelos estatísticos a 

fim de testar as hipóteses e atingir os objetivos propostos, os quais se encontram 

resumidos na Figura 3.2.  

 

Figura 3.2 - Ferramentas estatísticas e os objetivos propostos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ferramentas 
estatísticas 

Análise de variância Regressão múltipla 

Objetivos 

Verificar a existência 
de diferenças 

significativas na 
performance e 

endividamento entre 
os grupos de firmas.  

Verificar a influência 
da estratégia de 
diversificação na 
performance das 

firmas. 
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3.5 Resumo dos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa 

O quadro 3.5 apresenta o resumo dos procedimentos metodológicos utilizados 

na pesquisa.  
Objetivo Avaliar  a relação entre a diversificação de produtos e a performance das 

Companhias Abertas no Brasil 
Tipo de 

pesquisa 
Quantitativa descritiva 

Método Hipotético-dedutivo  
Fontes de 

dados 
Diversificação: Relatório de Informação Anual (IAN) – Bovespa 
Financeiras: Economática 

 
 

Amostra 

168  Empresas divididas em três grupos de acordo com a estratégia de 
        diversificação de produtos 
  40  Empresas com estratégia de produto único  
  79  Empresas com estratégia de produto moderadamente diversificada 
  49  Empresas com estratégia de produto altamente diversificada  
 Período da pesquisa 2001-2005 

 
 
Classificação 
por categoria 
estratégica 

Empresas em que o principal produto representava: 
> 95% do total das vendas da firma, foi considerada estratégia de produto único; 
< 95% > 50% do total das vendas da firma foi considerada estratégia de produto 
 moderadamente diversificada; 
< 50% do total das vendas da firma foi considerada estratégia de produto altamente 
 diversificada. 

 

 

 

Hipóteses 

H1: A performance está negativamente relacionada com firmas que possuem 
estratégias de produto único. 

H2: A performance está positivamente relacionada com firmas que possuem 
estratégias de produto moderadamente diversificadas. 

H3: A performance está positivamente relacionada com firmas que possuem 
estratégias de produtos altamente diversificadas. 

 H4: Na média, existem diferenças significativas da performance entre as firmas com 
estratégias de negócio único e as com estratégias de negócio moderadamente e 
altamente diversificadas.  

Técnicas 
estatísticas  

Regressão múltipla e análise de variância  

Variáveis de 
performance 

Rentabilidade operacional do ativo (ROAOP) 
ROAOP = Média da relação lucro operacional/total de ativos 
Rentabilidade do Ativo (ROA) 
ROA = Média da relação lucro líquido/total de ativos  
Rentabilidade do PL (ROE) 
ROE = Média da relação lucro líquido/ patrimônio líquido  

Variáveis de 
diversificação 

Dummy (1) para empresas com estratégia de produto moderada e altamente 
diversificada, e (0) para o grupo de empresas com estratégia de produto único. 

Variáveis de 
controle 

ENDV = Média da relação dívida financeira/ patrimônio líquido 
TAM = Logaritmo natural da média do ativo das firmas no período  

  RISCO = Desvio padrão da média da rentabilidade operacional 
CRESV = Taxa de crescimento da receita líquida ao ano calculada por:  

                                
itVendas

itVendasitVendas −+ 1
 

 
 
 
 

Modelo I: Negócio único versus moderadamente e altamente diversificado  

ROAOP = βo + β1 (DIVER) + β2 (ENDV) + β3 (CRESV) + β4 (RISCO) + β5  (TAM)+ ε 
ROA = βo + β1 (DIVER) + β2 (ENDV) + β3 (CRESV) + β4 (RISCO)+ β5  (TAM)+ ε           
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Modelos das 
regressões  

ROE = βo + β1 (DIVER) + β2 (ENDV) + β3 (CRESV)+ β4 (RISCO) + β5 (TAM) + ε 
Modelo II: Negócio único versus moderadamente  diversificado  
                Utilizando as mesmas variáveis do modelo I 
 
Modelo III: Negócio único versus altamente  diversificado  
                Também usando as variáveis dos modelos II e III 

Análise de 
variância 

Teste F e  teste Schefeé 

Quadro 3.5 -  Resumo dos procedimentos metodológicos  

A partir dos dados originais, o software Statistica gerou diversos resultados e 

informações que são discutidos e interpretados na  seção resultados da pesquisa.  



4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos decorrentes da 

aplicação dos procedimentos descritos na metodologia proposta no capítulo anterior, 

focando-se a análise dos dados, juntamente com a discussão desses resultados. No 

item 4.1 apresentam-se a estatística descritiva das variáveis utilizadas bem como a 

participação da indústria em cada grupo estratégico. No item 4.2 encontram-se as 

figuras das mudanças nas categorias estratégicas e das variáveis de performance e 

endividamento no período 2001-2005. Nos itens 4.3 e 4.4 são demonstrados os 

resultados dos três modelos da regressão múltipla, a análise de variância e o teste 

Schefeé dos grupos de empresas classificados de acordo com as categorias 

estratégicas.  

4.1 Análise da estatística descritiva  

Três grupos de empresas foram identificados e classificados de acordo com o 

nível estratégico de diversificação de produtos (produto único, produto 

moderadamente diversificado e produto altamente diversificado), conforme descrito 

na metodologia. A partir da tabulação dos dados foram gerados tabelas e figuras a 

fim obter um panorama do comportamento da performance em cada um desses 

grupos estratégicos. 

4.1.1 Análise descritiva por grupo estratégico 

Na Tabela 4.1 mostram-se as médias das variáveis de performance, 

diversificação e  controle para cada grupo estratégico de produto – único (U), 

moderamente diversificado (MD) e altamente diversificado (DV). 

 

 



 89

 

 Tabela 4.1 - Descrição das médias das variáveis estudadas 

Grupos  ROAOP% ROA% ROE% DIVER% ENDV% CRESV% RISCO% TAM ($) 
U 

(40) 8,916 3,528 9,526 99,290 81,900 21,189 4,902 2.771.224,10 

MD 
(79) 8,466 3,486 7,491 72,786 72,126 15,942 4,832 2.591.255,71 

DV 
(49) 9,192 2,891 7,890 36,004 77,488 15,215 4,853 6.607.266,06 

M. geral 
(168) 8,785 3,323 8,092 68,368 76,017 16,979 4,855 3.805.441,67 

OBS: valores entre parênteses representam o número de empresas para cada grupo estratégico 

A partir dos dados da Tabela 4.1 observa-se que para o grupo com estratégia 

de produto diversificado, a média a diversificação ficou em torno de 99,29%, ou seja, 

somente um produto representa quase o total das vendas dessas empresas. Para os 

outros dois grupos (moderadamente e altamente diversificado), a diversificação 

representou respectivamente 72,79% e 36%. Já na média geral de todas as 

empresas esse índice ficou em 68,36%. Verifica-se, portanto, que houve um 

acréscimo no índice de diversificação se comparado com o estudo de Rogers, 

Mendes-da-Silva e De Paula (2005), os quais identificaram índice médio de 65% 

com somente um produto no período 1997-2001. O índice de crescimento das 

vendas (CRESV) do grupo estratégico produto único foi de 21,19%, ficando com 

4,21% pontos acima da média, que foi de 16,97% no período 2001-2005. Esses 

resultados diferem um pouco dos encontrados por Mendes-da-Silva (2004) no 

período 1997-2001, o qual encontrou índice de crescimento nas vendas de 53,75%. 

Já para empresas americanas, conforme Singh et al. (2001), esse o índice de 

crescimento das vendas foi de 20,05% para as diversificadas e 6,3% para as firmas 

menos diversificadas. 

Chama a atenção o alto índice de rentabilidade operacional (9,19%) das 

firmas altamente diversificadas porém, após deduzidos os juros e impostos, a 

rentabilidade sobre o ativo (ROA) sofre uma redução de 6,30%, enquanto as firmas 

com estratégia de produto único e moderadamente diversificadas sofrem um 

desconto de 4,98% e 5,39%, respectivamente, o que pode caracterizar que esse 

grupo de firmas paga juros maiores ou possuem incentivos fiscais menores. Já o 

grupo de firmas moderadamente diversificadas opera com maior proporção de 

capital próprio, uma vez que possuem o menor índice de endividamento sobre o 
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patrimônio líquido, no entanto a rentabilidade sobre os investimentos (ROE) é a 

menor de todos os grupos: 7,49%. Tal redução na rentabilidade das firmas 

moderadamente diversificadas ocorre tendo em vista que o patrimônio líquido é o 

divisor, e, quando este for maior, o resultado do índice será menor. Por outro lado, é 

o grupo que opera com menor índice de risco (4,83%), enquanto o grupo negócio 

único apresenta 4,90% e o altamente diversificado, 4,85%.  

Para as variáveis de performance ROA e ROE, os resultados contrariam os 

estudos de Rumelt (1974), Bettis (1981), Pandya e Rao (1998) e outros, os quais 

identificaram que firmas mais diversificadas auferiram melhor performance. Todavia, 

corroboram os achados de Mendes-da-Silva (2004), para o Brasil, e Lang e Stulz 

(1994) e Berger e Ofek (1995), nas empresas americanas, onde identificaram 

retornos menores com a diversificação. Outra evidência parece confirmar o que 

Singh et al. (2001) acreditam: que, devido à baixa performance e crescimento 

limitado, as empresas diversificam através de novos produtos ou mercados a fim de 

melhorar seus lucros.  

Anderson et al.(2000) sugerem que a diversificação está associada com baixa 

performance da firma. Também se constata que, se analisados todos os grupos, a 

rentabilidade média sobre o ativo atinge 3,32%, enquanto para as empresas 

chinesas Li e Wong (2003) identificaram rentabilidade de 5,20%, e Liu, 

Ravichandran e Hasan (2006) 5% para empresas americanas.  

Por outro lado, o endividamento não confirma a constatação de Singh et al. 

(2001) e Berger e Ofek (1995), os quais apontam que firmas diversificadas são mais 

alavancadas. Já para o presente estudo estas apresentam um endividamento de 

4,41 pontos percentuais a menos do que as mais concentradas. Outra evidência 

contrária para o Brasil foi constatada na pesquisa de Kayo e Famá (1997): as 

empresas de baixo crescimento nas vendas apresentaram um nível de 

endividamento maior que as de alto crescimento, fato não identificado nesta 

pesquisa. Outra constatação é que, na média geral dos grupos, o endividamento 

sobre o patrimônio é de 76,01%, enquanto para as firmas chinesas Li e Wong (2003) 

encontraram um índice de alavancagem de 17,80% sobre o patrimônio líquido, e Liu, 
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Ravichandran e Hasan (2006) identificaram índice de 38,14% para firmas 

americanas.  

Na Tabela 4.2 é apresentada a estatística descritiva da variável de 

performance rentabilidade operacional do ativo (ROAOP). Destaca-se que na Tabela 

4.1 foram apresentadas somente as médias de cada variável, enquanto nas tabelas 

a seguir são vistas médias, desvio padrão, assimetria, curtose e os limites inferior e 

superior a fim de melhor identificar cada grupo de categorias de empresas. 

Tabela 4.2 - Estatística descritiva da variável ROAOP para todos os grupos estratégicos 

    Intervalo de confiança 95%
Grupos de firmas Média D.padrão Assimetria Curtose L. inferior L. superior
Único (40) 8,916 6,073 0,697 2,665 -5,514 29,349 
Mod. diversificado (79)  8,466 7,206 0,281 0,336 -5,747 31,295 
Alt. diversificado (49) 9,192 8,429 -0,579 0,506 -13,076 25,573 

Valores entre parênteses indicam número de empresas por grupo estratégico 
 

Pode-se verificar que existe maior variação na rentabilidade operacional das 

empresas altamente diversificadas, tendo em vista que seu desvio padrão é de 8,42, 

enquanto as firmas com estratégia de produto único apresentam dispersão de 6,07, 

assim como a assimetria negativa. Isso revela a influência de retornos extremos 

inferiores, indicando que existem diferenças significativas nos lucros dessas 

empresas, tal como apresentado nos limites inferior e superior. Já a curtose, que tem 

como objetivo medir o grau de achatamento de uma distribuição, revela-se para os 

grupos das firmas de negócio moderado a altamente diversificado de forma 

mesocúrtica, ou seja, mais achatada, demonstrando maior dispersão, enquanto para 

as firmas concentradas esta se apresenta de forma leptocúrtica, mais próxima da 

média e com maior grau de normalidade. Os gráficos dos testes de normalidade 

encontram-se nos Apêndices D a J deste trabalho. 

Na Tabela 4.3 a seguir apresenta-se a estatística descritiva da variável de 

performance rentabilidade do ativo (ROA). 
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Tabela 4.3 – Estatística descritiva da variável ROA para todos os grupos estratégicos 

    Intervalo de confiança 95%
Grupos de firmas Média D.padrão Assimetria Curtose L. inferior L. superior

Único (40) 3,528 5,371 -0,196 2,040 -12,220 17,960

Mod. diversificado (79)   3,486 6,729 -1,511 4,396 -25,880 14,220

Alt. diversificado (49) 2,891 11,620 -3,884 20,541 -62,180 18,480

Valores entre parênteses indicam número de empresas por grupo estratégico 

 Na Tabela 4.3 é possível verificar que o nível de dispersão aumenta quase o 

dobro para as empresas altamente diversificadas, uma vez que o desvio padrão 

destas é de 11,62, enquanto para o grupo único é de apenas 5,37. A assimetria é 

negativa em todos os grupos, embora mais acentuada no grupo de negócio 

altamente diversificado. Por outro lado, a curtose indica que somente o grupo de 

negócio único se aproxima da normalidade, o que também pode ser visto nos 

gráficos do teste de normalidade que se encontram nos Apêndices D -J.  

 É importante destacar que no cálculo da variável (ROAOP) não foram 

computados despesas com juros e impostos, pois esse cálculo foi efetuado pela 

razão entre lucro operacional antes dos juros e impostos dividido pelo ativo total, o 

que caracteriza que estes itens influenciam significativamente na performance das 

empresas altamente diversificadas, já que, antes de serem deduzidas essas 

despesas, o índice de rentabilidade era de 9,19%, baixando agora para 2,89%. 

Outro dado relevante foi a rentabilidade mínima, que era de -13,07% para o ROAOP, 

passando para -62,18% no ROA, o que caracteriza que existem empresas que 

pagam juros mais elevados em seus financiamentos. Esse resultado corrobora o 

estudo de Mendes-da-Silva (2004), que em 2001 identificou que, quanto mais 

diversificada a linha de produtos, menor a rentabilidade do ativo – ROA.  

Para o cenário americano, Pandya e Rao (1998) encontraram resultado 

inverso dos evidenciados nesta pesquisa para a variável ROA no período 1984-

1990. Os autores encontraram índices de -1,96% para o grupo único com desvio 

padrão de 38,2; para as firmas moderadamente diversificadas, a rentabilidade foi 

4,0% e o desvio padrão, 5; e nas empresas altamente diversificadas o ativo teve 

rentabilidade de 5,8% com desvio de 2,7. Resultado semelhante foi verificado por 
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Varadarajan e Ramanujam (1987), os quais encontraram rentabilidade do ativo de 

11,6% para as firmas mais focadas e 13,7% para as firmas mais diversificadas.  

Os resultados indicam que, para as empresas dos países emergentes tais 

como o Brasil, a diversificação de produtos não produz bons resultados conforme 

visto nos países desenvolvidos, o que parece confirmar as afirmações de Lins e 

Servaes (2002), os quais apontam que nos países emergentes os custos do capital 

próprio são elevados e que estes geram perdas com a diversificação. Essa 

afirmativa é corroborada por Bandeira-de-Mello e Marcon (2004), que, ao calcular os 

custos do capital no retorno sobre o patrimônio líquido em empresas brasileiras, 

encontraram rentabilidade negativa de 23,79%. 

Na Tabela 4.4 encontra-se a estatística descritiva da variável de 

performance rentabilidade do patrimônio líquido (ROE). Esse índice mostra a 

rentabilidade dos acionistas em relação aos seus investimentos. 

Tabela 4.4 – Estatística descritiva da variável ROE para todos os grupos estratégicos 

    Intervalo de confiança 95%
Grupos de firmas Média D.padrão Assimetria Curtose L. inferior L. superior

Único (40) 9,526 18,509 -0,010 3,463 -39,375 70,067

Mod. diversificado (79)   7,491 14,622 -1,095 2,701 -52,840 33,180

Alt. diversificado (49) 7,890 19,016 -1,482 2,754 -52,700 34,120

Valores entre parênteses indicam número de empresas por grupo estratégico 

 Para a variável de performance ROE, é possível perceber sensível mudança  

na Tabela 4.4. O desvio padrão, que para o ROA era quase o dobro nas altamente 

diversificadas, ou seja, 6,25 pontos percentuais a mais do que as focadas, agora, 

embora continue sendo o maior entre o grupo (19,01%), essa diferença é de apenas 

0,51 pontos percentuais entre as empresas com estratégia de produto único, que é 

de 18,50. Todavia, a assimetria negativa indica retornos negativos extremos mais 

para as diversificadas do que para as concentradas. Por sua vez, a curtose se 

mostra mesocúrtica ou mais achatada, apresentado valores mais distantes da 

média. 
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 No resultado dessa variável o índice difere de Pandya e Rao (1998), tendo em 

vista que eles encontraram rentabilidade média sobre o patrimônio líquido de -1,6% 

com desvio padrão de 323,3 para firmas mais focadas, 32,7% e desvio padrão de 

409,4 para as moderadamente diversificadas, e para as altamente diversificadas a 

rentabilidade do patrimônio líquido foi de 14,6% com desvio padrão de 9,8. Essas 

discrepâncias nas variâncias caracterizam a não-retirada de valores aberrantes, já 

que os autores não descreveram o tratamento das variáveis.  

 Na Tabela 4.5 mostra-se o índice do endividamento financeiro sobre o 

patrimônio líquido para cada grupo estratégico, calculado pela razão entre 

financiamentos de curto e longo prazo mais  debêntures de curto e longo prazo 

sobre o patrimônio líquido.  

Tabela 4.5 – Estatística descritiva da variável ENDV para todos os grupos estratégicos 

    Intervalo de confiança 95%
Grupos de firmas Média D.padrão Assimetria Curtose L. inferior L. superior

Único (40) 81,900 71,938 1,245 1,146 0,000 283,500 

Mod. diversificado (79) 72,126 60,441 1,422 3,006 0,120 297,780 

Alt. diversificado (49) 77,488 63,606 1,136 1,286 0,540 283,825 
Valores entre parênteses indicam número de empresas por grupo estratégico 

 Quanto ao endividamento financeiro, verifica-se na Tabela 4.5 que o grupo 

estratégico produto único apresenta endividamento médio sobre o patrimônio líquido 

de 81,90%, seguido das firmas altamente diversificadas (77,48%) e por último vem 

as moderadamente diversificadas (72,12%), isto é, uma diferença de 9,78 pontos 

percentuais das concentradas sobre as moderadamente diversificadas. Os dados  

diferem dos resultados das pesquisas de Berger e Ofek (1995), que encontraram 

endividamento sobre o ativo de 27,80% nas firmas mais focadas e 29% nas 

diversificadas, e de Anderson et al. (2000), que identificaram endividamento de 16% 

para firmas mais concentradas e 21% nas diversificadas. Portanto, verifica-se que as 

empresas brasileiras possuem índice de endividamento maior se comparadas com 

as dos países desenvolvidos. 

 Nessa variável é possível identificar mudanças em relação às variáveis de 

performance. Nas variáveis de performance a maior variância se apresentava em 
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empresas diversificadas, e para a variável de endividamento ENDV a variância maior 

ocorre nas empresas mais focadas. Porém, o grupo moderadamente diversificado 

com menor índice de endividamento apresenta maior assimetria positiva, indicando 

valores extremos maiores. Tal afirmação pode ser vista no limite superior, que é de 

297,78%, contra aproximadamente 283% para as altamente diversificadas e únicas.  

 Na Tabela 4.6 mostra-se o índice de crescimento médio das empresas de 

cada grupo estratégico no período 2001-2005.  

Tabela 4.6 – Estatística descritiva da variável CRESV para todos os grupos estratégicos 

    Intervalo de confiança 95%
Grupos de firmas Média D.padrão Assimetria Curtose L. inferior L. superior

Único (40) 21,189 15,562 2,438 10,599 -6,544 92,437

Mod. diversificado (79)   15,942 13,835 0,629 3,749 -30,256 68,765

Alt. diversificado (49) 15,215 12,293 -0,172 0,086 -16,461 41,281

Valores entre parênteses indicam número de empresas por grupo estratégico 

Destaca-se na Tabela 4.6 que o grupo estratégico negócio único apresenta 

crescimento médio das vendas superior (21,18%) aos outros grupos, que 

apresentaram crescimento aproximado de 15%. Todavia, é o grupo que obteve 

maior variação positiva, enquanto o grupo altamente diversificado obteve índice de 

variação inferior, porém com assimetria negativa, indicando maior índice de 

crescimento negativo. Esses resultados corroboram com Varadarajan e Ramanujam 

(1987), que obtiveram crescimento de 14,9% para as firmas com baixa diversificação 

e 13,9% para as com alta diversificação.  

Na Tabela 4.7 encontra-se a média do RISCO calculado pelo desvio padrão 

da rentabilidade operacional sobre o ativo. 

Tabela 4.7 – Estatística descritiva da variável RISCO para todos os grupos estratégicos 

    Intervalo de confiança 95%

Grupos de firmas Média D.padrão Assimetria Curtose L. inferior L. superior

Único (40) 4,902 3,056 1,692 4,053 0,733 16,418

Mod. diversificado (79)   4,832 3,945 2,269 7,378 0,246 24,354

Alt. diversificado (49) 4,853 2,551 1,089 1,033 0,952 12,522
Valores entre parênteses indicam número de empresas por grupo estratégico 
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Observa-se na Tabela 4.7 que, para a variável RISCO, em todos os grupos o 

índice ficou próximo de 5, todavia, o grupo moderadamente diversificado é o que 

apresenta maior índice de variação. Resultado divergente é visto em Bettis (1981), 

que mediu a variação com base no desvio padrão do ROA no período 1973-1977, 

encontrando variação média de 20,20% para firmas com negócio único e entre 

1,30% e 1,80% para as diversificadas, com desvio padrão de 3,60 para único e entre 

0,09 e 1,70 para as diversificadas.  

Na Tabela 4.8 mostra-se o tamanho das firmas medido pelo valor total do 

ativo em R$. 

Tabela 4.8 – Estatística descritiva da variável TAM para todos os grupos estratégicos  

    Intervalo de confiança 95%
Grupos de firmas Média D.padrão Assimetria Curtose L. inferior L. superior 

Único (40) 2.771.224 5.053.612 3,842 16,746 18.063 27.986,554

Mod. diversificado (79) 2.591.255 5.851.755 4,220 20,837 32.539 38.805,586

Alt. diversificado (49) 6.607.266 18.630.064 5,991 39,168 13.943 127.841,853

Valores entre parênteses indicam número de empresas por grupo estratégico 

Inúmeros foram os estudos, tais como Bettis (1981), Chang e Thomas 

(1989), Hall Jr. (1995), Lins e Servaes (2002), Li e Wong (2003), Liu, Ravichandran e 

Hasan (2006) e muitos outros, que utilizaram o tamanho do ativo a fim de verificar a 

relação entre diversificação e performance. Na Tabela 4.8, é possível visualizar a 

diferença computada de 38,42% a mais das firmas altamente diversificadas em 

relação às com estratégia de produto único. O resultado, portanto, corrobora os 

achados de Lins e Servaes (2002), que apresentam diferenças de 25,73% das 

diversificadas sobre as mais concentradas. É possível notar também que é o grupo  

das diversificadas que possui maior índice de variação. 

Confirmam-se, portanto, as afirmações de Christensen e Montgomery 

(1981), os quais descrevem que as firmas que aumentam de tamanho tendem a 

diversificar, apresentando, assim, grandes firmas alto nível de diversificação. Tal 

afirmação certifica o que Singh et al. (2001) descrevem: o tamanho e a diversificação 

estão uniforme e positivamente correlacionados. 
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No tópico a seguir mostra-se a análise descritiva das variáveis estudadas 

anteriormente, todavia agora para cada setor dentro dos grupos estratégicos. 

4.1.2 Análise descritiva dos setores dentro dos grupos estratégicos 

Na Tabela 4.9 encontram-se o número de firmas por setor e a média das 

variáveis de performance, diversificação e de controle de cada setor para o grupo 

estratégico negócio único. 

Tabela 4.9 – Número, média geral e por indústria das firmas com estratégia de produto 
único 

Indústria N. de 
firmas DIVER% ROAOP ROA ROE ENDV CRESV RISCO TAM (R$) 

 Agro e Pesca  1 
(2,50) 100,00 3,85 (7,58) (39,38) 271,14 (6,54) 8,65    91.775,60

 Alimentos e Beb.  1 
(2,50) 99,68 4,41 (2,80) (9,40) 26,00 10,56 6,46    18.063,20

 Construção  2 
(5,00) 100,00 3,04 (1,82) (3,30) 47,37 12,53 4,26    458.742,98

 Energia Elétrica  14 
(35,00) 99,63 8,96 2,56 10,29 95,67 20,00 3,97 4.042.865,17 

 Máquinas Indust. 1 
(2,50) 98,05 8,48 6,44 18,54 16,68 10,89 4,74  1.951.434,20 

 Papel e Celulose  1 
(2,50) 100,00 13,37 7,92 21,94 118,54 22,18 3,02  7.465.578,60 

 Petróleo e Gás  1 
(2,50) 99,69 18,23 7,28 18,54 73,00 37,82 6,69  2.198.258,20 

 Química  4 
(10,00) 98,02 10,08 6,79 20,40 83,97 42,95 6,42  1.126.725,61 

 Siderur & Metalur.  3 
(7,50) 99,67 9,06 6,55 13,67 59,21 14,61 6,26     82.877,40 

 Telecomunicações  3 
(7,50) 100,00 8,55 4,05 7,97 59,89 29,56 3,87 10.664.649,13 

 Têxtil  3 
(7,50) 99,04 4,42 1,89 4,05 53,98 11,54 3,08    221.736,80 

 Transporte Serv.  2 
(5,00) 98,53 15,14 8,75 24,50 122,59 29,49 9,69  1.430.122,08 

 Veículos e Peças  4 
(10,00) 98,54 10,03 3,91 6,42 59,07 17,44 4,44    332.829,85 

 Média geral  Firmas 
40 99,29 9,05 3,38 7,25 83,62 19,46 5,50  2.314.281,45 

Valores entre parênteses na coluna número de firmas representam o percentual de participação da indústria, e 
nas variáveis,  os valores entre parênteses representam índices negativos 

Observa-se na Tabela 4.9 que, para o grupo estratégico produto único, o 

maior número de firmas está concentrado no setor elétrico, representando 35% da 

amostra desse grupo. Observa-se que nesse grupo existem setores com lucros 

acima e abaixo da média, como por exemplo o setor de transportes e serviços, que 

possui o maior índice de rentabilidade tanto operacional como financeira. Todavia, é 

o que possui maior risco, ficando com 4,19% pontos percentuais acima da média, 
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embora com um endividamento de 46% também acima da média do grupo. Outro 

extremo pode ser visto no setor de agro e pesca, o qual teve maiores perdas  tanto 

de investimentos operacionais (ROA) quanto de financiamento (ROE), sendo o setor  

mais endividado, com queda acentuada em suas vendas e risco elevado. 

Outros dois setores do grupo – alimentos e bebidas e construção –, embora 

com crescimento mediano nas vendas, sofreram perdas nos lucros tanto nos 

investimentos operacionais quanto nos de financiamento. No entanto, apresentam 

índices de endividamento inferiores da média do grupo estratégico.  

 Na Tabela 4.10 encontram-se o número de firmas por setor e a média das 

variáveis de performance, diversificação e de controle de cada setor para o grupo 

estratégico negócio moderadamente diversificado. 
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Tabela 4.10 – Número, média geral e por indústria das firmas com estratégia de produto 
moderadamente diversificado 

Indústria N. de 
firmas. DIVER% ROAOP ROA ROE ENDV CRESV RISCO TAM (R$) 

 Agro e Pesca  1 
(1,27) 81,67 6,64 1,34 2,40 38,18 22,25 2,77      7.402,40

 Alimentos e Beb. 7 
(8,86) 65,62 7,38 4,05 9,49 9,63 25,61 5,56    76.691,63

Comércio 3 
(3,80) 76,00 7,77 3,35 5,78 103,90 13,48 2,99 354.871,67

Construção 8 
(10,13) 79,78 2,98 2,43 6,90 84,64 10,09 3,28 772.538,78

 Eletroeletrônicos  5 
(6,33) 66,65 1,27 3,79 8,69 65,78 17,94 5,94 1.077.246,72

 Energia Elétrica  5 
(6,33) 85,31 6,02 0,32 (1,12) 88,37 10,72 3,69 7.992.653,16

 Máquinas Indust.  1 
(1,27) 64,15 14,87 11,56 16,90 13,76 19,96 3,43 385.586,80

 Mineração  2 
(2,53) 70,39 26,60 12,39 33,10 92,89 29,29 9,44 21.020.793,90

 Minerais não Met 
. 

2 
(2,53)   76,77    14,85  7,89 11,21 14,48 9,30   2,08  265.091,20

 Papel e Celulose  1 
(1,27) 57,76 8,74 4,88 10,10 73,66 13,91 2,20 2.024.286,80

Petróleo e Gás 4 
(5,06) 66,48 5,85 3,80 13,43 81,20 14,71 7,88 1.102.909,85

Química 7 
(8,86) 68,10 13,42 8,47 18,25 59,40 13,89 5,91 1.440.294,14

Siderur. & Metalur. 12 
(15,19) 72,17 11,07 3,27 8,32 63,01 18,15 5,46 2.082.879,81

Telecomunicações 7 
(8,86) 82,08 6,71 2,30 3,87 68,10 15,44 2,90 6.265.566,14

Têxtil 8 
(10,13) 72,47 5,18 0,10 (5,78) 96,20 10,64 3,94 673.364,13

Veículos e Peças 6 
(7,59) 67,30 13,62 7,67 20,27 72,96 19,21 6,33 2.500.792,78

Média geral Firmas 
79 72,04 9,56 4,38 9,03 67,26 16,54 4,61 3.030.810,62

Valores entre parênteses representam o percentual da indústria no grupo estratégico e o número superior a este, 
a quantidade de empresas por setor. Para as variáveis,  os valores entre parênteses representam índices 
negativos. 

Ao analisar o grupo negócio moderadamente diversificado por setor, é 

possível corroborar a teoria da estratégia de diversificação (SINGH et al., 2001; 

BERGER; OFEK,1995) e estudos sobre estrutura de capital no Brasil (GOMES; 

LEAL, 2001), os quais encontraram relação positiva entre endividamento, tamanho e 

setor. Por outro lado, firmas que possuem baixos ativos tangíveis 

(telecomunicações) que servem de garantia são menos endividadas.  

Verifica-se que o grupo moderadamente diversificado é o que apresenta 

menor índice de endividamento, porém alguns pontos merecem ser destacados: o 

setor mineração auferiu ganhos no ROE três vezes mais (33,10%) do que a média 

do grupo (9,03%); o setor energia, que no grupo produto único teve rentabilidade 
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sobre os investimentos de 10,29%, neste grupo sofreu perdas de -1,12% em sua 

rentabilidade sobre os investimentos, o que caracteriza que a diversificação não 

contribuiu com a performance dessas firmas; o mesmo pode ser visto no setor têxtil, 

que teve quedas significativas na rentabilidade.  

Na Tabela 4.11 encontram-se o número de firmas por setor e a média das 

variáveis de performance, diversificação e de controle de cada setor para o grupo de 

estratégia de produto altamente diversificado. 

Tabela 4.11 – Número, média geral e por indústria das firmas com estratégia de produto 
altamente diversificado 

Indústria N. de 
firmas DIVER% ROAOP ROA ROE ENDV CRESV RISCO TAM (R$) 

Alimentos e Beb. 5 
(10,20) 24,49 7,03 0,55 4,03 117,61 12,59 4,06 2.051.836,56

Comércio 7 
(14,29) 41,34 2,84 1,73 (0,69) 61,56 5,35 3,05 1.735.901,61

Eletroeletrônicos 1 
(2,04) 43,34 9,82 3,20 8,94 110,50 5,26 3,95 882.566,40

Energia Elétrica 2 
(4,08) 37,28 9,02 4,38 11,12 85,43 16,04 4,93 7.192.666,60

Máquinas Indust. 1 
(2,04) 38,63 (3,27) 1,48 2,14 6,96 18,80 1,94 378.637,60

Mineração 1 
(2,04) 40,00 13,59 9,94 17,14 23,20 18,37 3,10 852.694,80

Minerais não Met. 1 
(2,04) 48,40 (13,08) (16,52) (27,38) 28,82 4,54 7,55 47.326,80

Papel e Celulose 5 
(10,20) 41,74 9,91 4,60 9,39 100,45 19,82 4,65 3.719.420,40

Petróleo e Gás 2 
(4,08) 38,81 16,97 8,83 23,78 56,50 22,15 2,13 65.070.898,60

Química 4 
(8,16) 36,37 12,82 3,90 4,84 90,72 23,57 5,86 3.790.952,30

Siderur. & Metalur. 9 
(18,37) 35,95 14,45 1,60 13,86 88,27 20,03 7,09 6.596.164,39

Telecomunicações 6 
(12,24) 28,32 8,60 5,15 9,77 45,35 16,08 5,10 9.736.739,43

Têxtil 4 
(8,16) 36,95 8,10 2,80 4,49 68,53 6,33 4,88 581.217,60

Veículos e Peças 1 
(2,04) 34,27 21,38 7,22 33,04 118,92 26,43 4,89 785.489,00

Média geral Firmas 
49 37,56 8,44 2,77 8,18 71,63 15,38 4,51 7.387.322,29

Valores entre parênteses representam o percentual da indústria no grupo estratégico e o número 
superior a este, a quantidade de empresas por setor. Para as variáveis,  os valores entre parênteses 
representam índices negativos. 
 

Observa-se nesse conjunto de firmas que o setor minerais não metálicos, 

embora tenha crescido suas vendas em 4,54%, apresentou declínio de -27,28% na 

rentabilidade sobre o patrimônio líquido, característica essa que pode ser apoiada 

pela percepção de Berger e Ofek (1995), que argumentam que as firmas altamente 
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diversificadas forçam a redução dos preços para desencorajar os concorrentes 

entrantes. Destaca-se nesse grupo o setor petróleo e gás, o qual possui altos ativos, 

sendo o endividamento baixo (56,50%) se comparado com o de veículos e peças 

(118,92%), alimentos e bebidas (117,61%), eletroeletrônicos, química e outros. 

 Ao analisar as tabelas dos grupos estratégicos com os setores, parece 

confirmar algumas evidências encontradas no Brasil por Marcon, Bandeira-de-Mello 

e Alberton (2005). Esses autores apontam que os investidores brasileiros, ao 

selecionar seus investimentos, dão preferência aos setores em vez das empresas 

individualmente, uma vez que existem diferenças significativas entre os setores 

independentemente de grupo estratégico.  

 Na seção seguinte são apresentados as figuras das categorias estratégicas 

anualmente no período 2001-2005, assim como a evolução da performance e o 

endividamento do período.  

4.1.3 Evolução das categorias estratégicas, rentabilidades e endividamento no 
período 2001-2005.  

Na Figura 4.1 apresenta-se a participação das categorias estratégicas para 

cada ano estudado.  
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            Figura 4.1 – Evolução das categorias estratégicas 
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Na Figura 4.1 observa-se que aproximadamente um quarto, (25 a 28%) das 

empresas possui estratégias de produto único, a maioria (entre 36% e 43%) está 

concentrada no grupo com estratégia moderadamente diversificada, e que pouco 

mais de um terço (entre 33% e 37%) têm altamente diversificadas. Os dados 

revelam que a estratégia de produto único cresceu 1% entre 2001-2005. O grupo 

moderadamente diversificado (3%), enquanto o grupo altamente diversificado sofreu 

queda de 4%. Percebe-se que grande parte da mudança foi transferida para os 

grupos de produto único e moderadamente diversificado. Na figura 4.1, é possível 

verificar que em 2002 as firmas moderadamente diversificadas elevaram sua 

diversificação, não mantendo, todavia, o crescimento nos anos seguintes. Enquanto 

as estratégias de produto moderadamente diversificadas aumentavam, as 

estratégias de produto altamente diversificadas diminuíam, porém no final do período 

as duas sofreram redução, ao passo que a estratégia de produto único se eleva.  

     Para a categoria de produto único, os dados não confirmam os achados de 

Rumelt (1982), que analisou a evolução de cada categoria estratégica para 

empresas americanas no período de 1949 a 1974 e identificou queda no número de 

firmas com estratégia de produto único. Todavia, quanto à diversificação os dados 

parecem corroborar com Rumelt (1982), que constatou na década de 1960 um 

rápido crescimento na diversificação que não se manteve, porém, nos anos 

seguintes. Na Figura 4.2 é mostrado o comportamento da rentabilidade operacional 

do ativo em cada período da pesquisa. 
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             Figura 4.2 – Evolução da rentabilidade operacional do ativo 
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Observa-se na Figura 4.2 que, na rentabilidade operacional do ativo, os grupos 

único e altamente diversificado tiveram elevação entre 2002 e 2004. O contrário 

ocorreu com as firmas moderadamente diversificadas, que tiveram quedas entre 

2001 e 2003, elevando-se somente em 2004. Porém, em 2005 todas sofreram 

redução brusca na rentabilidade, sendo essa redução mais atenuada para o grupo 

único.  

Todavia, o que parece ter influenciado na rentabilidade operacional foram 

questões latentes – desconhecidas pelos participantes do mercado e mais 

relacionadas ao sistema econômico e financeiro do país do que propriamente às 

ações gerenciais –, uma vez que todas tiveram redução nos seus retornos 

operacionais dos ativos. Embora houvesse algumas perdas na rentabilidade, estas 

não foram tão acentuadas conforme visto por Berger e Ofek (1995), que no período 

de 1986 a 1991 identificaram queda na rentabilidade entre 13% e 15%. Também é 

possível identificar no estudo de Berger e Ofek (1995) que, enquanto a rentabilidade 

operacional média das firmas mais focadas foi de 7,30%, nas diversificadas a 

rentabilidade foi de -6,10%. Para o Brasil, o estudo de Mendes-da-Silva (2004) 

indicou que as empresas mais diversificadas obtiveram menores valores médios em 

relação às mais focadas.  

Na Figura 4.3 mostra-se lucro opera a rentabilidade do ativo para cada período 

estudado. 
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                  Figura  4.3 – Evolução da rentabilidade do ativo 
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Por outro lado, conforme o Figura 4.3, a rentabilidade líquida do ativo parece 

ter oscilado ainda mais. Nesse caso, o grupo moderadamente diversificado teve 

menor oscilação, pois as empresas desse grupo apresentaram menor índice de 

endividamento. E embora o grupo de negócio único tenha tido decréscimo em sua 

rentabilidade em 2002, nos períodos seguintes conseguiu se equilibrar e ultrapassar 

os demais grupos, uma vez que o endividamento desse grupo continuou subindo, 

exceto em 2005.  

A Figura 4.3 parece corroborar os achados de Mendes-da-Silva (2004) para o 

Brasil: em dois dos cinco anos estudados em sua pesquisa, a rentabilidade do ativo 

das empresas mais concentradas mostrou desempenho superior à daquelas que 

optaram por maior grau de diversificação. Para a média de todas as empresas, o 

presente estudo mostra elevada melhora na rentabilidade do ativo (ROA),  ficando 

em torno de 0,74% a 5,14% no período 2001-2005, e na pesquisa de Mendes-da-

Silva (2004), para o período 1997-2001, o ROA ficou entre -1,81 e 1,92%. Já para 

empresas americanas, de acordo com Singh et al. (2001), o ROA oscilou entre 

5,15% e 5,45% para o período 1994-1996.  

Na Figura 4.4 apresenta-se a rentabilidade do patrimônio líquido para cada 

período estudado. 
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                Figura 4.4 – Evolução da rentabilidade do patrimônio líquido 
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Situação semelhante pode ser vista no Figura 4.4 rentabilidade do patrimônio 

líquido (ROE), tendo em vista que as mesmas oscilações percebidas na 

rentabilidade do ativo (ROA) ocorreram também no ROE. Porém, neste índice, no 

período compreendido entre 2001 e 2004, a rentabilidade do patrimônio líquido teve 

queda simultânea em todos os grupos, sendo com maior intensidade na estratégia 

de produto único. A partir de 2002 a 2004, no entanto, todas apresentaram 

crescimento, e em 2005, enquanto as moderadas e altamente diversificadas 

diminuíram sua rentabilidade, para as empresas com estratégia de produto único a 

rentabilidade continuou crescendo, indicando que houve redução nos juros, uma vez 

que estas possuem maior índice de endividamento. Tal afirmação é corroborada 

pelos dados do Banco Central, segundo os quais em dezembro de 2003 a taxa 

média de juros prefixados para aquisição de bens de pessoa jurídica em 2001 foi de 

34,4% a.a.; em 2002, 43% a.a.; em 2003, 29,03% a.a.; em 2004, 29% a.a.; e em 

2005 atingiu 28,2% a.a.  

Na Figura 4.5 é mostrada a evolução do endividamento financeiro sobre o 

patrimônio líquido para cada ano da pesquisa.  

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005

Pe
rc

en
tu

al

Único Mod. D. Alt.D.
 

                    Figura 4.5 – Evolução do endividamento financeiro  

Ao contrário da rentabilidade, tanto operacional como financeira, o 

endividamento financeiro por grupo estratégico, conforme o Figura 4.5, apresentou 

índice entre 57,05% e 94,69% para as empresas de negócio único, 65,35% e 

85,32% para as moderadamente diversificadas, e 58,66% e 100,58% para as 

altamente diversificadas. O resultado é semelhante ao encontrado por Barton (1988), 
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de acordo com o qual o endividamento sobre o patrimônio líquido foi de 78,90% para 

a categoria única, e 61,70% e 69,9% para as diversificadas. É interessante observar 

que, enquanto o endividamento estava em um patamar maior, a rentabilidade se 

apresentava menor e vice-versa, o que caracteriza que as taxas de juros 

mencionadas anteriormente impactaram nos resultados.  

Na seção seguinte é visto o resultado dos três modelos da regressão múltipla, 

a fim de testar as hipóteses H1, H2 e H3 do estudo de acordo com o Quadro 4.1. 

Hipóteses Descrição das hipóteses 

H1 A performance está negativamente relacionada com firmas que possuem 
estratégias de produto único. 

H2 A performance está positivamente relacionada com firmas que possuem 
estratégias de produtos moderadamente diversificada. 

H3 A performance está positivamente relacionada com firmas que possuem 
estratégias de produtos altamente diversificadas. 

Quadro 4.1 –  Hipóteses da análise da regressão 

Para testar a hipótese H1, na Tabela 4.12 apresenta-se a regressão do 

modelo I de acordo com a variável de diversificação (DIVER) que foi calculada 

(dummy = 1 para firmas moderadamente e altamente diversificadas e dummy = 0 

para firmas com estratégia de produto único). Além da constante 0β , os coeficientes 

padronizados β  a β  e suas respectivas significâncias para cada variável de 

performance em todos os modelos de regressão. 

Na Tabela 4.12 mostra-se a regressão do modelo I objetivando testar a 

hipótese H1. Para esse modelo, a diversificação (DIVER) foi calculada apresentando 

dummy = 1 para empresas com estratégia de diversificação moderadamente e 

altamente diversificada e dummy = 0 para as com estratégia de produto único.  
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Tabela 4.12 – Regressão do modelo I, hipótese 1, produto único vs. moderado e altamente 

diversificado  

               V. Dep. 
  V Ind.  ROAOP ROA ROE 

  B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercepto -17,507* 0,000 -12,849 ª 0,015 -40,262* 0,000 

DIVER 0,709 0,552 0,441 0,747 0,125 0,963 

ENDV -0,109 0,428 -0,605* 0,000 -1,027* 0,001 

CRESV 0,113* 0,003 0,139* 0,001 0,333* 0,000 

RISCO 8,165* 0,000 0,682 0,794 10,169 b 0,053 

TAM 3,183* 0,000 2,991* 0,000 7,325* 0,000 

R2 Ajustado 21,34%  17,13%  22,83%  

F 10,063* 0,000 7,907* 0,000 10,882* 0,000 

Durbin-Watson 1,932  1,972  2,053  

N. de empresas 168¹ 168¹  168¹  
* significativo a 1%;   ª significativo a 5%;   b significativo a 10% 
¹ 40 empresas com estratégia de produto único e 128 moderadamente e altamente diversificada 

Para o modelo I, conforme Tabela 4.12, das variáveis independentes o R2  

ajustado foi explicativo em 21,34% para o ROAOP, 17,13% para o ROA e 22,83% 

para o ROE das variações ocorridas na performance das firmas. O teste F também 

se apresentou significativo em todas a variáveis, o que indica que o quociente 

angular R2 é maior que zero e o Durbin-Watson ficou próximo de 2, sugerindo que os 

erros não apresentam indícios de autocorrelação.  

A hipótese H1, que teve como base os estudos de Rumelt (1974), Bettis 

(1981), Christensen e Montgomery (1981), Rumelt (1982), Hall Jr. (1995) e Zhao e 

Luo (2002), a qual prediz que a performance está positivamente relacionada com 

firmas que possuem estratégia de produto moderadamente e altamente 

diversificada, não foi confirmada, visto que a variável DIVER não apresentou 

significância estatística, embora o resultado do coeficiente seja positivo.  

Esse resultado é consistente com Mendes-da-Silva e Magalhães Filho (2004), 

os quais não encontraram significância estatística nas variáveis de performance 

ROA e ROE, e Liu, Ravichandran e Hasan (2006), que também não encontraram 

significância estatística entre a diversificação e a variável de performance ROA. 

Entretanto, vai contra os achados de Bettis (1981) e Hall Jr. (1995), os quais 
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encontraram significância positiva entre a diversificação e a performance, embora 

em nível de 10% e 5%. Portanto, o resultado confirma a afirmação de Varadarajan e 

Ramanujam (1987), que descrevem que a diversificação pode ser uma condição 

necessária, mas não suficiente, para superior performance.  

Quanto às variáveis de controle, o endividamento financeiro sobre o 

patrimônio líquido (ENDV) apresentou significância estatística negativa a 1% tanto 

para o ROA como para o ROE. Esse resultado é corroborado pelo estudo de Singh 

et al. (2001), que encontraram significância negativa a 10% para o ROA e o ROE. 

Entre o período 1994-1996 Li e Wong (2003) também verificaram significância 

estatística negativa em nível de 5% para a variável de performance ROA. Por outro 

lado, Hall Jr. (1995) não encontrou nenhuma associação entre a alavancagem e a 

performance. Essa variável merece alguns comentários, uma vez que a mesma 

mostra significância somente nas variáveis de performance que são medidas após a 

dedução dos juros e impostos.  

Para a variável crescimento das vendas (CRESV), a significância foi de 1% 

positiva para todas as variáveis de performance, o que caracteriza que as vendas 

possuem  poder de influência sobre a performance. Resultado um pouco divergente 

é visto em Singh et al. (2001), que identificaram significância positiva a 10% nos 

anos de 1994 a 1996 somente para o ROA enquanto o ROE não apresentou 

significância. Por outro lado, no presente estudo o ROE foi o mais fortemente 

significativo. Já o RISCO apresentou significância a 1% para o ROAOP e a 10% 

para o ROE. Isso confirma também Bettis (1981), o qual encontrou significância a 

10% para o risco medido pelo desvio padrão do ROA nos países desenvolvidos.  

A variável tamanho apresentou significância estatística positiva a 1% em 

todas as variáveis de performance. As evidências corroboram Hall Jr. (1995), Chang 

e Thomas (1989) e Singh et al. (2001), os quais também encontraram significância 

estatística positiva para essa variável.  

Na Tabela 4.13 encontra-se a regressão do modelo II a fim de testar a 

hipótese H2. Para esse modelo, a diversificação (DIVER) foi calculada apresentando 
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dummy = 1 para empresas com estratégia de diversificação moderadamente 

diversificada e dummy = 0 para as com estratégia de produto único.  

Tabela 4.13 – Regressão do modelo II hipótese 2, produto único vs. moderadamente 
diversificado  
                V. Dep.     
  V. Ind. ROAOP ROA ROE 

  B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercepto -15,312* 0,004 -10,319 ª 0,028 -34,190*  0,005 

DIVER 0,673 0,574 0,585  0,583 0,184  0,946 

ENDV -0,070 0,637 -0,651*  0,000 -1,120*  0,001 

CRESV 0,098 ª 0,014 0,097*  0,006 0,292*  0,001 

RISCO 9,165* 0,000 3,795 b 0,073 13,418 ª  0,015 

TAM 2,694* 0,001 2,402*  0,001 6,186* 0,001 

R2 Ajustado 21,38%  26,83%  24,16%  

F 7,418* 0,000 9,656*  0,000 8,519* 0,000 

Durbin-Watson 1,866  2,087  2,136  

N. de empresas 119¹ 119¹  119¹  
* significativo a 1%;   ª significativo a 5%;   b significativo a 10% 
¹ 40 empresas com estratégia de produto único e 79 moderadamente e altamente diversificada 

Destaca-se que esse modelo, conforme Tabela 4.13, foi o que obteve maior 

índice de explicação pelas variáveis independentes, em que o R2 ajustado foi de 

21,38% para o ROAOP, 26,83% para o ROA e 24,16% para o ROE das variações 

ocorridas na performance. O teste F também se apresentou significativo em todas as 

regressões, e o Durbin-Watson foi de 1,866 para o ROAOP, 2,087 para o ROA e 

2,136 para o ROE. 

A hipótese H2, que também teve como base os estudos de Rumelt (1974), 

Bettis (1981), Christensen e Montgomery (1981), Rumelt (1982), Hall Jr. (1995) e 

Zhao e Luo (2002), não foi confirmada, já que não apresentou significância 

estatística todavia, o resultado do coeficiente foi positivo. 

Às variáveis de controle, o endividamento (ENDV), a exemplo do modelo I, 

também apresentou significância estatística negativa a 1% para as variáveis ROA e 

ROE. O crescimento das vendas (CRESV) teve pequena alteração se comparado 

com o anterior (modelo I, Tabela 4.12), sendo, para o ROAOP, significativo em nível 

de 5% e 1% para as demais variáveis de performance. O RISCO calculado pelo 
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desvio padrão da rentabilidade operacional do ativo foi significativo a 1% para o 

ROAOP e, respectivamente, a 10% e 5% para as outras variáveis de performance. O 

log do tamanho do ativo (TAM) foi igual ao do modelo I: significativo a 1% para todas 

as variáveis de performance.  

Na Tabela 4.14 mostra-se a regressão do modelo III com o objetivo de testar 

a hipótese H3. Nesse modelo a diversificação (DIVER) foi calculada apresentando 

dummy = 1 para empresas com estratégia de produto altamente diversificado e 

dummy = 0 para as com estratégia de produto único. 

Tabela 4.14 – Regressão do modelo III hipótese 3, produto único vs. altamente diversificado 
                 V. Dep.  
  V. Ind. ROAOP ROA ROE 

  B Sig. B Sig. B Sig. 
Intercepto   -15,487 ª 0,032 -8,695 0,338 -41,358 ª 0,021 

DIVER 0,559 0,715 0,0967  0,960 -0,213  0,954 

ENDV -0,048 0,815 -0,441 b  0,093 -0,784  0,124 

CRESV 0,097 b 0,093 0,162 ª  0,028 0,364 ª  0,011 

RISCO 6,868 b 0,094 -3,554 0,490 8,530 0,395 

TAM 2,976* 0,006 2,502 b 0,065 7,267* 0,006 

R2 Ajustado 12,73%  10,89%  16,55%  

F 3,567* 0,005 3,152 ª  0,011 4,491*  0,001 

Durbin-Watson 1,928  1,908  1,988  

N. de empresas 89¹ 89¹  89¹  
* significativo a 1%;   ª significativo a 5%;   b significativo a 10% 
¹ 40 empresas com estratégia de produto único e 49 moderadamente e altamente diversificada 

Observa-se na Tabela 4.14 que esse foi o modelo com menor índice de 

explicação pelas variáveis independentes, em que o índice R2 ajustado foi de 12,73% 

para o ROAOP, 10,89% para o ROA e 6,55% para o ROE das variações ocorridas 

nessas variáveis. O teste F também se apresentou significativo, e o Durbin-Watson  

foi de 1,928 para o ROAOP, 1,908 para o ROA e 1,988 para o ROE, ou seja, 

próximo de 2, sugerindo que os erros não apresentam indícios de autocorrelação.  

A hipótese H3 prediz que a performance está negativamente relacionada com 

firmas que possuem estratégias de produtos altamente diversificadas e teve como 

arcabouço teórico os estudos de Lang e Stulz (1994), Berger e Ofek (1995), Palich, 
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Cardinal e Miller (2000) para o contexto americano e Li e Wong (2003), Mendes-da-

Silva (2004), Mendes-da-Silva e Magalhães Filho (2004) nos países emergentes.  

Verifica-se na Tabela 4.14 que a hipótese não foi confirmada, tendo em vista 

que a variável diversificação (DIVER) não apresentou significância estatística. 

Entretanto, o resultado para a variável de performance ROE foi negativo, indicando 

que a diversificação para esse grupo influencia, embora com índice muito reduzido 

negativamente na rentabilidade dos acionistas.  

Em relação às variáveis de controle, o endividamento (ENDV), que foi 

significativo a 1% para o ROA e o ROE nos dois modelos anteriores, no modelo III é 

significativo a 10% somente para o ROA. O crescimento das vendas (CRESV), que 

foi significativo a 1% em quase todas as variáveis nos  modelos I e II, é significativo 

a 10% para o ROAOP e 5% para ROA e o ROE. O RISCO apresentou significância 

a 10% somente para o ROAOP. O log do tamanho do ativo (TAM), que em todas as 

variáveis de performance nos modelos I e II foi significativo a 1%, no modelo III, para 

o ROA, a significância foi de apenas 10%. 

Ressalta-se que foram testados também os grupos moderadamente versus 

altamente diversificados, os quais não apresentaram nenhuma significância 

estatística tanto na regressão quanto na análise de variância.  

De uma forma geral, pode-se observar que, embora na teoria da estrutura de 

capital, na concepção de Modigliani e Miller (1959), as decisões de investimento e 

financiamento sejam totalmente independentes, ou seja, não importa se um projeto é 

financiado com recursos próprios ou de terceiros, o retorno sobre o ativo permanece 

constante, neste estudo foi possível identificar que o endividamento influencia na 

rentabilidade da empresa. Para todos os modelos de regressão, quando incluídas no 

cálculo as despesas com juros e impostos, a variável endividamento apresentou 

significância estatística negativa na rentabilidade, embora não de forma homogênea, 

já que para o grupo altamente diversificado somente para o ROA ocorreu 

significância a 10%. O resultado parece corroborar Rajan e Zingales (1995), Jorge e 

Armada (1999) e Nakamura Martin e Kimura (2004), os quais sugerem que os 
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credores preferem emprestar para empresas detentoras de maiores ativos fixos, que 

servem de colaterais como garantia em caso de dificuldade financeira, e com isso 

cobram juros menores.  

Na seção seguinte são apresentados os resultados da análise de variância e 

do teste Schefeé, tendo-se como objetivo testar a quarta e última hipótese. 

4.2 Resultados da análise de variância e do teste Schefeé 

A técnica da análise de variância, cuja função é testar a igualdade das médias 

entre dois ou mais grupos em estudo, foi utilizada para testar a hipótese H4. Tal 

hipótese foi gerada com base nos estudos de Bettis (1981), Montgomery e Singh 

(1984), Chang e Thomas (1989), Pandya e Rao (1998), entre outros, que por meio 

da análise de variância encontraram diferenças significativas na performance entre 

os grupos estratégicos de diversificação. A hipótese  H4 prediz que, na média, 

existem diferenças significativas da performance entre as firmas com estratégia de 

produto único e as com estratégias de negócio moderadamente e altamente 

diversificadas. 

Na Tabela 4.15 mostra-se o teste F da análise de variância das variáveis de 

performance e de controle.  
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Tabela 4.15 – Teste F da análise de variância das variáveis de performance e de controle 

Variáveis    
Soma de 

quadrados 
Graus de 
liberdade 

Quadrados 
médios 

Teste F Significância

ROAOP Entre grupos 16,88 2 8,44 0,1565 0,855291

  
Dentro dos 
grupos 8.899,41 165 53,94   

  Total 8.916,29 167 62,37    
ROA Entre grupos 12,96 2 6,479 0,09598 0,908530

  
Dentro dos 
grupos 11.137,95 165 67,503   

  Total 11.150,91 167 73,98    
ROE Entre grupos 112,88 2 56,44 0,19647 0,821815

  
Dentro dos 
grupos 47.396,69 165 287,25   

  Total 47.509,56       167 343,69    
ENDV Entre grupos 2.686,6 2 1.343,3 0,3255 0,722639

  
Dentro dos 
grupos 680.968,6 165 4.127,1   

  Total 683.655,23       167 5.470,39    
CRESV Entre grupos 946,50 2 473,25 2,4688 0,087812

  
Dentro dos 
grupos 31.629,51 165 191,69   

  Total 32.576,00       167 664,94    
RISCO Entre grupos 0,129 2 0,065 0,0056 0,994386

  
Dentro dos 
grupos 1.890,303 165 11,456   

  Total 1.890,43       167 11,52    
Log TAM Entre grupos 1,363 2 0,681 1,167 0,313998

  
Dentro dos 
grupos 96,368 165 0,584   

  Total 97,73       167 1,27    

Contrariamente aos estudos de Bettis (1981) e Chang e Thomas (1989), os 

quais encontraram diferenças significativas na performance medida pelo ROA, o 

presente estudo, como pode ser observado na Tabela 4.15, não apresentou 

significância estatística em nenhuma das variáveis analisadas e, portanto, a hipótese 

de diferença nas médias foi rejeitada. Porém, Rogers, Mendes-da-Silva e De Paula 

(2005), em um estudo nas empresas brasileiras usando como variável de 

performance o Q de Tobin, encontraram diferenças significativas entre os grupos de 

diversificação.  

Os autores argumentam que tal análise comprova a existência de relação entre 

valor das empresas e diversificação, sugerindo que empresas mais diversificadas 

possuem maior valor. Entretanto, continuam Rogers, Mendes-da-Silva e De Paula 

(2005), o fato de inicialmente os valores das empresas decrescerem com o aumento 

da diversificação e posteriormente voltarem a crescer indica a possibilidade de faixas 
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em que os custos marginais da diversificação superam os benefícios marginais e 

vice-versa. Pelo aspecto gráfico visto anteriormente, parece ser confirmado o 

modelo de “U” invertido conforme descrevem Khanna e Palepu (2000) e Moreira e 

Planelas (2003) na América Latina, entretanto não é possível fazer afirmações, uma 

vez que tais estudos carecem de mais pesquisas empíricas. Para a variável 

endividamento sobre o patrimônio líquido (ENDV), Barton (1988) encontrou 

diferenças significativas entre os grupos.  

Na Tabela 4.16 é apresentado o teste Schefeé para as variáveis estudadas. 

Quando há diferenças significativas nas médias verificadas no teste F, este não 

demonstra quais grupos são diferentes, e então por meio do Teste Schefeé é 

possível identificar tais grupos. 

Tabela 4.16 – Teste Scheffé para comparações múltiplas das variáveis 

Variáveis Grupos estratégicos Diferenças de médias Significância 
 DV-MD 0,7300 0,8625 

ROAOP DV-U 0,2800 0,9846 
 MD-U -0,4500 0,9512 
 DV-MD -0,5900 0,9236 

ROA DV-U -0,6300 0,9358 
 MD-U -0,0400 0,9997 
 DV-MD 0,4000 0,9916 

ROE DV-U -1,6300 0,9025 
 MD-U -2,0300 0,8258 
 DV-MD 5,3600 0,9001 

ENDV DV-U -4,4200 0,9494 
 MD-U -9,7800 0,7358 
 DV-MD -0,7300 0,9592 

CRESV DV-U -5,9700 0,1320 
 MD-U -5,2400 0,1517 
 DV-MD 0,0000 0,9994 

RISCO DV-U -0,0700 0,9977 
 MD-U -0,0700 0,9944 
 DV-MD 0,2100 0,3316 

Log TAM DV-U 0,0900 0,8817 
 MD-U -0,1200 0,7000 

Embora não tenha havido significância nas médias entre os grupos, é possível 

verificar que a rentabilidade operacional das firmas altamente diversificadas é 

superior em 0,73 pontos percentuais sobre as moderadamente diversificadas e 0,28 

pontos sobre as únicas. As moderadamente diversificadas apresentam uma redução 

de -0,45 pontos percentuais sobre as empresas com estratégia única, não seguindo, 

entretanto, esse padrão para o ROA e o ROE. Já para o RISCO não existe diferença 
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entre as diversificadas e as moderadas, e há somente 0,07 pontos percentuais  

entre as diversificadas e as únicas e entre as moderadamente diversificadas e as 

únicas.  

No Quadro 4.2 pode-se observar as hipóteses testadas e os resultados 

encontrados no tocante a suas confirmações ou rejeições.   

Hipóteses Descrição das hipóteses Resultados 

H1 A performance está negativamente relacionada com 
firmas que possuem estratégias de produto único.  Não significativa  

H2 A performance está positivamente relacionada com 
firmas que possuem estratégias de produto 
moderadamente diversificadas. 

Não significativa 

H3 A performance está positivamente relacionada com 
firmas que possuem estratégias de produtos altamente 
diversificadas. 

Não significativa 

H4 Na média, existem diferenças significativas da 
performance entre as firmas com estratégias de 
negócio único e as com estratégias de negócio 
moderadamente e altamente diversificadas. 

Rejeitada. 

Quadro 4.2 – Resumo das hipóteses e seus resultados 

Em síntese, sugere-se que, em se tratando de rentabilidade líquida, tanto 

para o ROA quanto para o ROE, os resultados não corroboram as afirmações de Li e 

Wong (2003), os quais acreditam que em economias emergentes estratégias de 

diversificação relacionada e não relacionada produzem melhor performance se 

comparadas com outras estratégias.  

Observa-se de certa forma que a estratégia de diversificação de produto no 

Brasil não se apresentou significativa em nenhum dos modelos de regressão, 

todavia, o grupo com estratégia de produto único é o que produz melhor índice de 

retorno aos seus acionistas. Portanto, podem existir sinergias positivas ou negativas 

dentro das empresas que conduzem a melhor performance e não somente a 

diversificação de produtos. 

  



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste último capítulo são apresentadas as conclusões a partir da realização 

do estudo, as limitações e dificuldades encontradas desde a coleta e tratamento dos 

dados até os resultados alcançados no decorrer da pesquisa, bem como as 

sugestões para futuros estudos abordando o assunto.  

5.1 Conclusões  

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a existência de relação entre a 

diversificação e a performance, e, conseqüentemente, se estas diferem de acordo 

com as distintas estratégias de diversificação de produtos adotadas pelas firmas 

brasileiras. Serviram de amostra um total de 168 empresas brasileiras que possuíam 

informações no Relatório de Informação Anual (IAN) emitidos por essas empresas à 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no período de 2001 a 2005. Dessa base 

foram tomados o percentual que cada produto comercializado representa em relação 

às vendas totais da empresa, e a partir dessas informações calculou-se o índice de 

diversificação (DIVER). As informações financeiras e contábeis foram coletadas no 

Economática®. 

O modelo de categorização estratégico criado por Rumelt (1974) e 

posteriormente alterado por Pandya e Rao (1998) serviu de modelo para a 

classificação dos grupos estratégicos. Assim, as empresas cujo principal produto 

representava mais de 95% do total das vendas foram consideradas como de 

estratégia de produto único, as empresas em que o principal produto representava 

menos de 95% e mais de 50% do total de suas vendas foram classificadas como 

moderadamente diversificadas, e aquelas cujo principal produto representava menos 

de 50%, como altamente diversificadas, ficando assim distribuídas: negócio único, 

40 empresas; moderadamente diversificadas, 79; e altamente diversificadas, 49 

empresas.  
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A partir dessa classificação e com base no referencial teórico existente sobre 

diversificação e performance, foram utilizadas três medidas de performance 

(ROAOP, ROA e ROE), a variável de diversificação (DIVER), alvo da pesquisa, e 

como variável de controle as variáveis endividamento sobre o patrimônio líquido 

(ENDV), crescimento das vendas (CRESV), desvio padrão da rentabilidade 

operacional (RISCO) e log do tamanho do ativo (TAM). Com essas variáveis e a fim 

de guiar a pesquisa, foram formuladas as hipóteses, as quais, por meio da regressão 

múltipla e análise de variância, que serão analisadas a seguir.  

A hipótese H1 previa que a performance está negativamente relacionada com 

firmas que possuem estratégias de produto único, todavia foi rejeitada, tendo em 

vista que a variável DIVER não apresentou significância estatística. Verificou-se que 

a influência positiva na performance deveu-se às variáveis CRESV na variável TAM 

em nível de 1%, e  RISCO de 1% para o ROAOP e 10% para ROE. Por outro lado, o 

ENDV influenciou negativamente em nível de 1% nas variáveis de performance ROA 

e ROE nos modelos I e II das regressões e em 10% somente para o ROA no modelo 

III – negócio único versus altamente diversificado. Para esse modelo a variável 

dependente ROE foi a que teve maior índice de explicação (22,83%) pelas variáveis 

independentes.  

A hipótese H2 sugeria que a performance está positivamente relacionada com 

firmas que possuem estratégias de produto moderadamente diversificadas, mas 

também foi rejeitada, já que não apresentou significância estatística. A influência 

positiva seguiu o mesmo padrão do modelo I, porém a variável CRESV, que no 

modelo anterior foi significativa a 1% para todas as variáveis de performance, neste, 

para o ROAOP, a mesma se apresentou significativa somente a 5%. O RISCO, que 

para o modelo anterior foi significativo a 1% para o ROAOP e a 10% para o ROE, 

neste grupo de firmas foi significativo para as três variáveis em nível de 1% para o 

ROAOP, 10% para o ROA e 5% para o ROE. No modelo anterior a variável 

dependente ROE teve maior poder explicativo, neste modelo o ROA atingiu 26,83%, 

e  no geral todas as variáveis dependentes tiveram maior poder explicativo em 

comparação com os modelos I e III. 
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A hipótese H3 teve como sugestão que a performance está positivamente 

relacionada com firmas que possuem estratégias de produtos altamente 

diversificadas. Para este grupo de firmas a hipótese também foi rejeitada, pois a 

variável DIVER não apresentou significância estatística. Todavia, este modelo 

merece comentários, tendo em vista seu baixo índice de poder explicativo.  

Destaca-se que a variável ENDV, que para os modelos I e II foi significativa e 

negativa em nível de 1% para o ROA e o ROE, neste grupo de empresas apresentou 

significância estatística negativa somente para o ROA e em nível de 10%, o que 

parece corroborar Berger e Ofek (1995), os quais apontam que firmas diversificadas 

aumentam o tamanho e reduzem o risco de falência, tendendo com isso a ter melhor 

acesso ao mercado de capitais e reduzir o custo dos financiamentos. 

Outro destaque é dado para a variável CRESV, que, se nos modelos I e II foi 

significativa a 1%  para este modelo apresentou significância somente em nível entre 

5% e 10%. Diferença também é percebida na variável TAM, que para a variável ROA 

foi significativa somente a 5%, enquanto para todas as outras variáveis e modelos 

apresentou significância de 1%, o que caracteriza que para esse grupo de firmas 

existem outros fatores mais relevantes que influenciam na performance.   

A hipótese H4 previa que, na média, existem diferenças significativas da 

performance entre as firmas com estratégia de produto único e as com estratégias 

de negócio moderadamente e altamente diversificadas. O resultado foi contrário aos 

estudos de Bettis (1981) e Chang e Thomas (1989), os quais encontraram 

diferenças significativas na performance medida pelo ROA. No presente estudo não  

ocorreu significância estatística em nenhuma das variáveis analisadas e, portanto, a 

hipótese de diferença nas médias foi rejeitada. Destaca-se que foram feitos testes da 

ANOVA nas variáveis de performance e endividamento para cada ano do estudo no 

período 2001-2005 e nenhuma apresentou diferença significativa. 

Em síntese, os modelos estatísticos propostos relacionados a diversificação e 

performance não apresentaram significância estatística tal como nos estudos de 

Bettis (1981) e Hall Jr. (1995). E na comparação de médias é possível verificar que 
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os resultados contrariam os estudos de Rumelt (1974, 1982), Montgomery (1982), 

Christensen e Montgomery (1981), Pandya e Rao (1998) e muitos outros que 

encontraram relação positiva entre a estratégia de diversificação e a performance 

econômica. No presente estudo as firmas com estratégia de produto único 

apresentaram 2,03 pontos percentuais sobre as moderadamente diversificadas e 

1,63 ponto sobre as altamente diversificadas para  o ROE, e 0,04 sobre as 

moderadamente diversificadas e 0,63 ponto percentual sobre as altamente 

diversificadas para o ROA. Quanto ao endividamento, não foi evidenciado o que 

Montgomery e Singh (1984)  destacam que firmas diversificadas são mais 

endividadas.  

Comparando-se as figuras das rentabilidades líquidas no período, todos os 

grupos estratégicos tiveram queda entre 2001 e 2003 e ascensão em 2003 e 2004. 

Todavia, em 2005, enquanto a rentabilidade das empresas moderadamente e 

altamente diversificadas decresceu, a rentabilidade das empresas de estratégica 

única se elevou. Conclui-se, portanto, que existe um modelo curvilíneo formando um 

“U” para o primeiro período e “U” invertido no segundo período entre o valor das 

empresas brasileiras e a estratégia de diversificação, semelhante ao encontrado por 

Rogers, Mendes-da-Silva e De Paula (2005) para o Brasil e Moreira e Planelas 

(2003) no Chile. Esses autores também utilizaram produtos como proxy de 

diversificação e descrevem que esse modelo sugere que a performance aumenta 

com a diversificação até um certo ponto e depois começa a decrescer.  

Os resultados encontrados permitiram identificar que para o contexto 

brasileiro a diversificação de produtos tem relação inversa com a performance após 

a dedução dos juros e impostos, caracterizando que estes apresentam cargas 

elevadas e influenciam no resultado. Diferentemente dos países desenvolvidos, 

onde a taxa de juros e o índice de endividamento são menores do que os praticados 

no Brasil, para a nossa realidade o endividamento não é fator irrelevante, como o é 

para aqueles países. Por outro lado, verificou-se que não necessariamente a 

diversificação de produtos pode proporcionar à empresa melhores resultados, mas 

sim o ambiente (setor) onde ela opera, conforme visto na análise por segmento.  
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Portanto, a abordagem teórica e empírica testada neste estudo apresenta 

uma contribuição útil para a literatura e ampliação no entendimento das regras de 

diversificação estratégica de produtos no contexto dos mercados emergentes. 

5.2 Limitações  

A principal limitação foi que, diferentemente da maioria dos estudos feitos nos 

países desenvolvidos que utilizaram como proxy de diversificação a linha de 

negócios, no presente estudo utilizou linhas de produtos, que é um indicador de 

diversificação ainda pouco explorado pela literatura dificultando o confronto com a 

mesma.  

Tendo em vista que a pesquisa foi de caráter quantitativo, alguns dados 

podem ter sido perdidos já que não se buscou juntamente com os tomadores de 

decisão os motivos que levam as empresas diversificar seus produtos. Outra 

limitação ainda foi que quando existem empresas com fusões e aquisições, algumas 

destas podem ter sido excluídas da amostra já que foram utilizadas somente as 

empresas que possuíam informações sobre diversificação.  

Destaca-se que não se tem informações de outra fonte de dados sobre 

diversificação, a qual ficou limitada somente a Comissão de Valores Mobiliários –

CVM. Tais limitações podem atenuar aspectos levantados, mas servem como 

contribuição para estudos futuros com controles mais robustos. 

5.3 Recomendações para futuras pesquisas 

Observando as divergências encontradas nas variáveis de performance, 

destaca-se que serão necessários mais estudos utilizando a variável rentabilidade 

operacional do ativo, visto que foi possível identificar diferenças significativas na 

performance operacional e financeira, bem como no endividamento, em que por 

exemplo Hall Jr. (1995) não encontrou significância estatística. Já Singh et al. (2001) 

e Li e Wong (2003), corroborando com o presente estudo, encontraram diferenças 

estatísticas significativas negativas na performance.  
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Outra razão para mais pesquisas no Brasil utilizando a variável rentabilidade 

operacional do ativo refere-se ao fato de que, em estudos brasileiros sobre 

diversificação e performance, esta variável é ainda pouco utilizada. Recomenda-se 

também que sejam utilizadas outras medidas de performance, como por exemplo 

fizeram Rogers, Mendes-da-Silva e De Paula (2005), que em um estudo nas 

empresas brasileiras usaram a variável de performance Q de Tobin e encontraram 

diferenças significativas entre os grupos de diversificação.  

Além das variáveis mencionadas e utilizadas neste estudo, que sejam usadas 

outras tais como o número de patentes emitidas pelas empresas, a idade da 

empresa, o log das vendas, o Q de Tobin e também que sejam realizadas pesquisas 

quantitativa e qualitativas a fim de capturar melhor as variações que ocorrem na 

performance das empresas.  

Finalmente, cabe ressaltar o tratamento da exclusão dos valores extremos das 

empresas tais como as que possuíam patrimônio líquido negativo, crescimento 

elevado nas vendas, rentabilidades extremas. Sugere-se que o ideal seria um 

estudo, um a um, dos valores que se apresentaram como outliers, corrigindo ou 

confirmando os dados, de acordo com mais de uma fonte, ou por meio dos relatórios 

da administração identificar algumas características que conduziram para resultados 

discrepantes.  
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6 Apêndices 

 

Apêndice A – Lista de firmas com estratégia de produto único 

Empresas Setor 
Aliperti Siderur & Metalur 
ALL America Latina Transporte Serviç 
Ampla Energ Energia Elétrica 
Aracruz Papel e Celulose 
Bic Monark Veiculos e peças 
Cedro Textil 
Celesc Energia Elétrica 
Celpa Energia Elétrica 
Celpe Energia Elétrica 
Cemat Energia Elétrica 
Cemig Energia Elétrica 
Coelce Energia Elétrica 
Comgas Petróleo e Gas 
Cosern Energia Elétrica 
CPFL Piratininga Energia Elétrica 
Ecisa Construção 
Elektro Energia Elétrica 
Embraco Máquinas Indust 
Enersul Energia Elétrica 
Excelsior Alimentos e Beb 
Fertibras Química 
Fibam Siderur & Metalur 
Gol Transporte Serviç 
Inds Cataguases Textil 
Manasa Agro e Pesca 
Metal Iguacu Siderur & Metalur 
Metal Leve Veiculos e peças 
Paul F Luz Energia Elétrica 
Petroquisa Química 
Pettenati Textil 
Plascar Veiculos e peças 
Polipropileno Química 
Rio Grande Energia Energia Elétrica 
Riosulense Veiculos e peças 
Rossi Resid Construção 
Telemar-Tele NL Par Telecomunicações 
Tim Participacoes Telecomunicações 
Tim Su Telecomunicações 
Transmissao Paulist Energia Elétrica 
Yara Brasil Química 
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Apêndice B – Lista de firmas com estratégia de produto moderadamente 

diversificado 

Empresas Setor 
Acesita Siderur & Metalur 
Albarus Veiculos e peças 
Alpargatas Textil 
Arcelor BR Siderur & Metalur 
Avipal Alimentos e Beb 
Cacique Alimentos e Beb 
Caemi Mineração 
Caraiba Metais Siderur & Metalur 
CBC Cartucho Siderur & Metalur 
CEB Energia Elétrica 
CEG Petróleo e Gas 
Cesp Energia Elétrica 
Const Adolpho Linde Construção 
Copesul Química 
Coteminas Textil 
CRT Celular Telecomunicações 
Cyrela Realty Construção 
Dimed Comércio 
Drogasil Comércio 
Electrolux Eletroeletrônicos 
Eletropaulo Metropo Energia Elétrica 
EMAE Energia Elétrica 
Embraer Veiculos e peças 
Embratel Part Telecomunicações 
Eternit Minerais não Met 
Ferbasa Siderur & Metalur 
Forjas Taurus Siderur & Metalur 
Fras-Le Veiculos e peças 
Gafisa Construção 
Gradiente Eletroeletrônicos 
Granoleo Alimentos e Beb 
Guararapes Textil 
Iguacu Cafe Alimentos e Beb 
Inds Romi Máquinas Indust 
Iochp-Maxion Veiculos e peças 
Ipiranga Dist Petróleo e Gas 
Joao Fortes Construção 
Kepler Weber Siderur & Metalur 
Leco Alimentos e Beb 
Lix da Cunha Construção 
Lojas Renner Comércio 
M&G Poliest Química 
Mangels Siderur & Metalur 
Marcopolo Veiculos e peças 
Mendes Jr Construção 
Met Duque Siderur & Metalur 
Micheletto Siderur & Metalur 
Millennium Química 
Mundial Siderur & Metalur 
Nadir Figueiredo Minerais não Met 
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Petroflex Química 
Petroleo Manguinhos Petróleo e Gas 
Polialden Química 
Rasip Agro Pastoril Agro e Pesca 
Renar Macas Alimentos  e Beb 
Ripasa Papel e Celulose 
Santanense Textil 
Santista Textil Textil 
Schulz Veiculos e peças 
Seara Alim Alimentos e Beb 
Sergen Construção 
Sid Tubarao Siderur & Metalur 
Springer Eletroeletrônicos 
Staroup Textil 
Sultepa Construção 
Tecel. Blumenau Textil 
Tecel.S.Jose Textil 
Tele Leste Celular Telecomunicações 
Tele Norte Celular Telecomunicações 
Tele Sudeste Celula Telecomunicações 
Telemar Norte Leste Telecomunicações 
Telemig Celul Part Telecomunicações 
Tractebel Energia Elétrica 
Trafo Eletroeletrônicos 
Ultrapar Química 
Unipar Química 
Vale Rio Doce Mineração 
Whirpool Eletroeletrônicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135

Apêndice C – Lista de firmas com estratégia de produto altamente diversificado 

Empresas Setor 
Bardella Máquinas Indust 
Battistella Comércio 
Bompreco Bah Comércio 
Brasil T Par Telecomunicações 
Brasil Telecom Telecomunicações 
Braskem Química 
Celulose Irani Papel e Celulose 
Chiarelli Minerais não Met 
Coelba Energia Elétrica 
Copel Energia Elétrica 
Cosipa Siderur & Metalur 
Dohler Textil 
Elekeiroz Química 
Eluma Siderur & Metalur 
Gazola Siderur & Metalur 
Gerdau Siderur & Metalur 
Globex Comércio 
Grazziotin Comércio 
Ipiranga Pet Petróleo e Gas 
Itautec Eletroeletrônicos 
Karsten Textil 
Klabin Papel e Celulose 
Livraria Globo Comércio 
Magnesita Mineração 
Marisol Textil 
Melpaper Papel e Celulose 
Metisa Siderur & Metalur 
Minasmaquinas Comércio 
Oderich Alimentos e Beb 
Panatlantica Siderur & Metalur 
Pao de Acucar Comércio 
Parmalat Alimentos e Beb 
Perdigao Alimentos e Beb 
Petrobras Petróleo e Gas 
Petroquimica Uniao Química 
Politeno Química 
Randon Part Veiculos e peças 
Sadia SA Alimentos e Beb 
Sid Nacional Siderur & Metalur 
Suzano Papel Papel e Celulose 
Tekno Siderur & Metalur 
Tele Centroeste Cel Telecomunicações 
Tele Nordeste Celul Telecomunicações 
Telefonica Data Hld Telecomunicações 
Telesp Telecomunicações 
Usiminas Siderur & Metalur 
Vicunha Textil Textil 
Vigor Alimentos e Beb 
Votorantim C P Papel e Celulose 
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Apêndice D – Histograma da rentabilidade operacional sobre o ativo 

 

Histogram: ROAOP
Shapiro-Wilk W=,98790, p=,15810
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Apêndice E – Histograma da rentabilidade sobre o ativo  

Histogram: ROA
Shapiro-Wilk W=,75688, p=,00000
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Apêndice F – Histograma da rentabilidade sobre o patrimônio líquido  

Histogram: ROE
Shapiro-Wilk W=,92347, p=,00000
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 Apêndice G – Histograma do endividamento sobre o patrimônio líquido 

Histogram:  ENDV
Shapiro-Wilk W=,98933, p=,23741
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Apêndice H – Histograma sobre o crescimento das vendas 

Histogram: CRESV
Shapiro-Wilk W=,92384, p=,00000
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Apêndice I – Histograma log do risco 

Histogram: LOG do Risco
Shapiro-Wilk W=,99074, p=,34708
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Apêndice J – Histograma log do ativo 

Histogram: Log ATIVO
Shapiro-Wilk W=,99370, p=,68690
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Apêndice L – Análise da regressão dos três grupos estratégicos 

Análise da regressão  dos grupos estratégicos 

Estratégias 
Modelo I  Hipótese 1 

Único vs. (moderado e altamente 
diversificado - dummy 1)  

Modelo II Hipótese 2 
Único vs. (moderadamente 
diversificado - dummy 1) 

Modelo III Hipótese 3 
Único vs. (altamente 

diversificado - dummy 1)  
        V.dep.

  V. Ind. ROAOP ROA ROE ROAOP ROA ROE ROAOP ROA ROE 

Intercepto 

(sig) 

-17,507* 

(0,000) 

-12,849 ª 

(0,015) 

-40,262* 

(0,000) 

-15,312*

(0,004)

-10,319 ª

(0,028) 

-34,190*

(0,005)

-15,487 ª

(0,032) 

-8,695 

(0,338) 

-41,358 ª 

(0,021) 

DIVER 

(sig) 

0,709 

(0,552) 

0,441 

(0,747) 

0,125 

(0,963) 

0,673 

(0,574)

0,585 

(0,583) 

0,184 

(0,946)

0,559 

(0,715) 

0,0967 

(0,960) 

-0,213 

(0,954) 

ENDV 

(sig) 

-0,109 

(0,428) 

-0,605* 

(0,000) 

-1,027* 

(0,001) 

-0,070 

(0,637)

-0,651* 

(0,000) 

-1,120*

(0,001)

-0,048 

(0,815) 

-0,441 b 

(0,093) 

-0,784 

(0,124) 

CRESV 

(sig) 

0,113* 

(0,003) 

0,139* 

(0,001) 

0,333* 

(0,000) 

0,098 ª

(0,014)

0,097* 

(0,006) 

0,292* 

(0,001)

0,097 b 

(0,093) 

0,162 ª 

(0,028) 

0,364 ª 

(0,011) 

RISCO 

(sig) 

8,165* 

(0,000) 

0,682 

(0,794) 

10,169 b 

(0,053) 

9,165* 

(0,000)

3,795 b 

(0,073) 

13,418 ª

(0,015)

6,868 b 

(0,094) 

-3,554 

(0,490) 

8,530 

(0,395) 

TAM 

(sig) 

3,183* 

(0,000) 

2,991* 

(0,000) 

7,325* 

(0,000) 

2,694* 

(0,001)

2,402* 

(0,001) 

6,186* 

(0,001)

2,976* 

(0,006) 

2,502 b 

(0,065) 

7,267* 

(0,006) 

R2 Ajustado 21,34% 17,13% 22,83% 21,38% 26,83% 24,16% 12,73% 10,89% 16,55% 

F 

(sig) 

10,063* 

(0,000) 

7,907* 

(0,000) 

10,882* 

(0,000) 

7,418* 

(0,000)

9,656* 

(0,000) 

8,519* 

(0,000) 

3,567* 

(0,005) 

3,152 ª 

(0,011) 

4,491* 

(0,001) 

DW 1,932 1,972 2,053 1,866 2,087 2,136 1,928 1,908 1,988 

N. 168   119   89   

* significativo a 1%;   ª significativo a 5%;   b significativo a 10%;  DW = Durbin-Watson 

 

 


