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RESUMO
Não há um consenso teórico e prático quanto à importância da estratégia de diversificação no
modelo de criação de valor da empresa. O objetivo deste estudo é analisar os resultados das
principais pesquisas acadêmicas neste tema, avalia-se o efeito da diversificação evidenciada
na literatura na expectativa de oferecer um framework capaz de aumentar a compreensão da
controversa relação entre diversificação e criação de valor. A amostra abrange 38 artigos
publicados nos últimos 21 anos (1996 e 2017) em periódicos indexados à plataforma Web of
Science. A análise dos artigos envolve a estratificação qualitativa que delineia o perfil das
pesquisas nesta temática. Em adição, emprega-se a análise de conteúdo nos artigos a partir das
categorias centrais presentes na literatura. A compreensão resultante desse estudo é que o
efeito da diversificação não se apresenta como inicialmente planejado, pois os fatores como
governança corporativa, legislação, aprendizagem, assimetria de informações, restrições
financeiras influenciam o processo de criação de valor e nem sempre são considerados nas
estratégias de diversificação.
PALAVRAS-CHAVE: Publicações Acadêmicas; Desempenho; Estratégia Empresarial;
Modelo de Criação de Valor.
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The effect of the diversification strategy on company value:
a systematic review of the literature
ABSTRACT
There is neither theoretical nor practical consensus on the importance of the diversification
strategy on the value creation model of the company. The goal of this study is to analyze the
results of the main academic researches in this subject; the effect of the diversification
evidenced in the literature is evaluated in the expectation of offering a framework capable of
increasing the understanding of the controversial relation between diversification and value
creation. The sample includes 38 articles published in the last 21 years (1996 to 2017) in
journals indexed to the Web of Science platform. The analysis of the articles involves the
qualitative stratification that outlines the profile of the researches in this theme. In addition, it
is used the content analysis in the articles from the central categories present in the literature.
The resulting understanding of the study is that the effect of diversification is not presented as
initially planned, since factors such as corporate governance, legislation, learning, information
asymmetry and financial constraints all influence the value creation process and they are not
always considered in the strategies of diversification.
KEYWORDS: Academic Publications; Performance; Business strategy; Value Creation
Model.

INTRODUÇÃO
A diversificação, tema de grande relevância por estar inserido no plano estratégico das
empresas, por décadas, vem sendo alvo de estudos e discussões, na busca de respostas sobre o
efeito proveniente da diversificação no valor das empresas (DE LA FUENTE; VELASCO,
2015; KUPPUSWAMY; SERAFEIM; VILLALONGA, 2014).
Existem trabalhos que defendem que a diversificação cria valor às empresas (CHOE;
DEY;

MISHRA,

2014;

DOUKAS;

KAN,

2006;

JANDIK;

MAKHIJA,

2005;

VILLALONGA, 2004) e outros que apontam uma destruição de valores nas empresas
diversificadas (AL-MASKATI; BATE; BHABRA, 2015; BERGER; OFEK, 1995; DENIS;
DENIS; YOST, 2002; FAROOQI; HARRIS; NGO, 2014; LAMONT; POLK, 2002; LINS;
SERVAES, 2002; RODRIGUEZ-PEREZ; VAN HEMMEN, 2010) .
Reconhece-se que o efeito da diversificação não é o mesmo em todas empresas, ele
pode ser influenciado por diferentes variáveis como ramo de atividade, tipo de diversificação,
complexidade inserida pela diversificação e cultura organizacional (FREUND; TRAHAN;
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VASUDEVAN, 2007; HOLDER; ZHAO, 2015; NGUYEN; CAI, 2016; YUCEL; ONAL,
2016).
Não obstante, o processo estratégico e a forma como este se desdobra no interior das
organizações que adotam a diversificação como uma das estratégias empresariais, também
pode influenciar o valor da empresas, o que aumenta a complexidade da análise desta relação
(DE LA FUENTE; VELASCO, 2015).
Independente da dificuldade teórica em compreender os efeitos da diversificação na
criação de valor das empresas, a prática empresarial por meio de profissionais de mercado
demandam direcionamentos claros e assertivos neste tema, em função da elevada dinâmica
competitiva em todos os setores empresariais que se apresenta em múltiplos movimentos de
lançamento de novos produtos e mercados, fusão, incorporação e cisão, entre outros.
Neste contexto, esta pesquisa busca analisar as principais publicações acadêmicas dos
últimos 21 anos na temática, com o objetivo de identificar o perfil destes estudos e discutir os
efeitos que a estratégia de diversificação pode proporcionar ao modelo de criação de valor das
empresas, tendo como referência os fundamentos adotados na literatura de estratégia
empresarial. A expectativa é que os resultados contribuam para uma revisão ampla e stricto
desta relação, de modo a direcionar múltiplos interesses de estudos e criação de estratégias.
Para melhor organizar a pesquisa realizada, na seção 2, este artigo apresenta o
embasamento teórico sobre diversificação e criação de valor. O item 3 apresenta os
procedimentos metodológicos utilizados para realizar a revisão sistemática dos artigos. A
quarta seção traz os resultados da pesquisa e a discussão desses frente ao objetivo do estudo.
As considerações finais encerram o trabalho.

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta seção aborda os fundamentos da estratégia de diversificação e o processo de
criação de valor empresarial como forma de direcionar categorias de análise e balizar a
discussão dos resultados deste estudo.
1.1 ESTRATÉGIA DE DIVERSIFICAÇÃO
Diferentes conceitos e definições do termo diversificação são encontrados na
literatura. Para Ansoff (1958), os modelos de tomada de decisão estratégica ocorrem em
função de mercados e produtos cujas quatro combinações estão representadas no Quadro 1.
V.11, nº1, p.9-31, nov./fev. 2018.
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Quadro 1 - Modelos de tomada de decisão estratégica.
Produtos existentes

Novos produtos
Desenvolvimento de Produto

Mercados Existentes

Penetração de mercado

Novos Mercados

Desenvolvimento de Mercado

Diversificação

Fonte: Adaptação de Ansoff (1958, p. 394)

O Quadro 1, denominado Matriz de Ansoff, fornece quatro diferentes estratégias de
crescimento, sendo que a diversificação congrega as ações voltadas para novos mercados e
novos produtos que abrange elevada variedade de perspectivas e uma grande multiplicidade
de questões a serem estudadas (RAMANUJAM; VARADARAJAN, 1989).
Ansoff (1958) elenca três tipos de oportunidades de diversificação, sendo elas: i)
Vertical: onde a empresa explora a sua própria cadeia produtiva, fornecendo insumos para si
mesmo; ii) Horizontal: onde novos produtos, não necessariamente correlacionados,
compartilham características comuns e os recursos existentes, tais como tecnologia, finanças,
recursos humanos na exploração de um novo mercado; iii) Lateral: com o desenvolvimento de
segmentos distintos do qual a empresa opera.
Hopkins (1982) demonstra que a palavra diversificação, etimologicamente, possui o
significado de algo que difere, definindo-a como a medida na qual as empresas operam em
diferentes negócios simultaneamente.
Ramanujam e Varadarajan (1989) acrescentam a variável ambiente como característica
relevante da diversificação, definindo-a como a entrada em novas atividades, seja por
desenvolvimento interno ou por meio de aquisições.
Chatterjee e Wernerfelt (1991) exploram o conceito de diversificação vinculando a
existência de uma relação sistemática entre o tipo de mercado no qual a empresa escolhe para
diversificar com o seu perfil de recursos, nos quais podem ser: físicos, intangíveis e
financeiros.
São recursos físicos os bens materiais tais como as propriedades, terrenos, edifícios,
infraestrutura, estoques, equipamentos e demais recursos tangíveis em posse da empresa.
Segundo Chatterjee e Wernerfelt (1991) as empresas que têm excesso de recursos físicos
estão propensas a diversificar longe de seus negócios principais.
Os recursos intangíveis são representados pela marca, capacidade inovadora,
conhecimento e demais bens que, apesar de não possuir existência física, são incorporados ao
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ativo da empresa. Chatterjee e Wernerfelt (1991) afirmam que empresas com elevado nível de
intangível tem propensão a diversificação relacionada.
Por sua vez, os recursos financeiros compreendem o capital, dinheiro em caixa,
direitos de créditos e demais recursos monetários, sendo em geral o mais flexível, uma vez
que podem ser usados para comprar todos os demais tipos de recursos.
A diversificação, enquanto modelo de tomada de decisão estratégica, também foi
tratada por outros autores clássicos de estratégia empresarial conforme o Quadro 2.
Quadro 2 - A diversificação enquanto estratégia na literatura
Autores

Entendimento
Há diversificação quando há incrementos na variedade de itens produzidos ou
Penrose (1959)
mesmo na integração vertical ou áreas produtivas.
A diversificação concentra-se na descoberta e entrada em novos negócios que
Porter (1987)
podem e devem ser explorados para obter vantagens competitivas.
Diversificar consiste em explorar algumas áreas de negócios que pertençam a
Mintzberg (2006)
outra cadeia de operações
A diversificação consiste em uma vantagem competitiva quando a estratégia
Barney (1991)
agrega valores e não está sendo simultaneamente implementada por outro
concorrente.
Besanko et al.
A diversificação proporciona economia de escopo tendo como o objetivo a
(2012)
diluição dos custos com o aumento da variedade de itens.
Fonte: Elaboração própria

O conceito de diversificação está relacionado à expansão das atividades da empresa,
tendo em seu portfólio novos produto ou mesmo atuando em mercados diferentes (RUMELT,
1982). A diversificação pode ser com produtos relacionados com as atividades existentes da
empresa (diversificação concêntrica) ou mesmo em segmentos não relacionados
(diversificação por conglomerados) (MINTZBERG, 2006). Os trabalhos de Bettis (1981) e
Bae, Kwon Lee (2008) investigam e comparam as diferenças de desempenho entre os dois
modelos, encontrando diferenças na geração de valor entre um tipo e outro.
Hitt, Hoskisson e Kim (1997) ao abordarem os efeitos da inovação no desempenho das
empresas, categorizam a diversificação internacional que consiste na exploração de novos
mercados em regiões geograficamente distintas e a diversificação de produto que é a expansão
da linha produtiva da empresa.
A taxonomia dos níveis das estratégias de diversificação, conforme inicialmente
proposto por Wrigley (1970) e posteriormente Rumelt (1982), classificou a diversificação em:
a) Negócio único; b) Dominante vertical; c) Dominante limitado; d) Dominante vinculado; e)
Relacionado limitado; f) Relacionado vinculado e; g) não relacionado.
Uma empresa é caracterizada como negócio único quando mais de 95% das receitas
são provenientes de apenas um tipo de negócio; dominante vertical quando sua receita com
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atividades verticalmente relacionadas superam o percentual de 70%; dominante limitado
quando a maioria dos negócios não está verticalmente relacionada e suas atividades se
associam uma com as outras e com o ramo de atividade; dominante vinculado quando a
maioria dos negócios não está verticalmente relacionado e suas atividades se voltam uma com
as outras, mas não com o ramo de atividade; relacionado limitado quando o relacionamento
entre os negócios superam o percentual de 70%; relacionado vinculado quando a relação entre
os negócios superam o percentual de 70% e estão associados com a atividade principal e, não
relacionados, quando o relacionamento entre os negócios são inferiores ao percentual de 70%
Rumelt (1982).
Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) são vários os motivos que levam uma empresa à
estratégia de diversificação, são elas: i) economias de escopo; ii) compartilhar atividades; iii)
transferência de competências essenciais; iv) poder de mercado; v) bloquear concorrentes
através de concorrência em vários pontos; vi) integração vertical; vii) economias financeiras;
viii) melhor alocação do capital interno; ix) reestruturação; x) regulamentação antitruste; xi)
condições tributárias; xii) desempenho ruim; xiii) fluxos de caixa futuros incertos; xiv)
redução dos riscos da empresa; vx) recursos tangíveis; xvi) recursos intangíveis; xvii)
diversificar o risco da empregabilidade dos gerentes e; xviii) aumentar as remunerações dos
gerentes.
A relação da diversificação com o desempenho possui um vasto embasamento teórico,
entretanto, não há um consenso pacífico em mensurar se tal relação é positiva ou negativa
para a empresa, desde os autores clássicos às pesquisas empíricas mais recentes.
Para Rumelt (1982), Palepu (1985), Varadarajan (1986), Christensen e Montgomery
(1981), Markides e Williamson (1994), Choe, Dey e Mishra (2014), Doukas e Kan (2006),
Jandik e Makhija (2005), Villalonga (2004), o processo de diversificação está diretamente
relacionado com melhores performances financeiras. Entretanto para outros autores como AlMaskati, Bate e Bhabra (2015); Berger e Ofek (1995), Denis, Denis e Yost (2002), Farooqi,
Harris e Ngo (2014), Lamont e Polk (2002), Lins e Servaes (2002), Rodriguez-Perez e Van
Hemmen (2010) a diversificação influência de maneira negativa o desempenho das empresas.
1.1 CRIAÇÃO DE VALOR NO MODELO DE NEGÓCIO
Ao mensurar o valor de uma empresa, o foco das atenções se volta para o valor
intrínseco da organização que, segundo Damodaran (2009), o valor intrínseco de uma
organização reflete os seus fundamentos empresariais e financeiros. De forma específica, o
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valor intrínseco do negócio está vinculado a sua capacidade de geração de caixa, agora e no
futuro, associado ao risco inerente (CUNHA; MARTINS; ASSAF NETO, 2014).
Kayo et al. (2006), por outro modo, assinalam que o valor econômico de uma empresa
é constituído pela soma dos seus ativos, sejam tangíveis ou intangíveis, incluindo a sua
capacidade de geração de valor econômico agregado. Os ativos intangíveis desempenham um
papel econômico muito importante para as organizações, sendo requisito fundamental para
que as empresas apresentem vantagens competitivas sustentáveis (BASSO et al., 2015; DEL
ROCIO MARTINEZ-TORRES, 2014).
Segundo Hanafizadeh, Hosseinioun e Khedmatgozar (2015), um modelo de negócio é
considerado como um ativo intangível, desta forma, está diretamente relacionado com criação
de valor. Considerando os diversos tipos de intangíveis, sua mensuração ainda é uma tarefa
complexa e subjetiva, exigindo uma análise através de direcionadores não financeiros que
contribuem para a geração do valor (KAYO et al., 2006).
Segundo Teece (2010) a estratégia adotada pela empresa deve sincronizar todos os
elementos da cadeia de valor da empresa. Desta forma, a criação de valor torna-se o fim de
toda organização que a viabiliza por meio de estratégias alinhadas ao modelo de negócio da
firma (KAYO, 2005; TEECE, 2010).

2 METODOLOGIA
Este estudo tem natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. A
proposta é fundamental para permitir que a revisão da literatura seja realizada com
flexibilidade metodológica e voltada para descrição dos resultados cujo foco é analisar os
efeitos da estratégia de diversificação na criação de valor empresarial.
2.1 MATERIAL
O levantamento dos artigos ocorreu em junho de 2017 e, como o objetivo é utilizar os
artigos mais representativos, tomou-se a plataforma da Web of Science (WOS) como critério
de seleção dos periódicos mais relevantes. Neste aspecto é importante ressaltar os
pressupostos intrínsecos: a) os melhores periódicos das áreas congregam os melhores artigos
(QUARTIERO; SILVA, 2016); b) a WOS é uma base de dados com os critérios
genuinamente rigorosos para indexação de periódicos (VIEIRA; WAINER, 2013); c) a
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seleção dos artigos mais relevantes é suficiente para compreender o estágio da arte do tema,
não sendo necessária a utilização de ampla base de dados (TESTA, 1998).
A escolha do período temporal ocorreu por julgamento. Entende-se que os últimos 21
anos (1996 a 2017) compreendem um lapso temporal robusto para entender a evolução dos
negócios e práticas de gestão recentes em um contexto balizado pela evolução da tecnologia
de informação, intensidade da globalização de mercados e da própria área de Administração.
No processo de levantamento dos artigos na WOS utilizou-se as palavras chaves
“diversification”, “value” e “performance” em todo período disponível na base, tendo os
resultados restritos ao idioma inglês. Os parâmetros foram: a) os termos “diversification” e
“value” deveriam aparecer obrigatoriamente no título; b) o termo “performance” deveria
aparecer no título, resumo ou palavras chaves. Em adição, foi exigido que os trabalhos fossem
publicados em artigos e nas áreas de “Business and Economic”
Essa estratégia reportou 39 artigos, sendo que 01 artigo foi descartado da análise por
trazer uma abordagem biológica ao tema (YEMSHANOV et al., 2014). Essa assertividade
reflete as restrições impostas no processo de busca que permitiu a seleção dos trabalhos mais
relevantes publicados nos últimos 21 anos neste tema.
2.2 MÉTODOS
As análises dos resultados em estudos bibliométricos podem abranger uma
estratificação do perfil das pesquisas, estudos quantitativos robustos com uso de técnicas
paramétricas e estudos qualitativos com maior densidade de análise e nesta direção, a análise
de conteúdo se apresenta uma ferramenta metodológica exequível.
Através de uma abordagem qualitativa o artigo explora o relacionamento entre a
diversificação e a criação de valor. A criação de valor, através da diversificação, é
influenciada por uma variedade de fatores nos quais, para melhor compreensão, estão
organizados por categorias propostos por Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), conforme o
Quadro 3.
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Quadro 3 - Motivos para diversificar.
• Economias de escopo
• Compartilhar atividades
• Transferir competências essenciais
Efeito positivo • Poder de mercado

Efeito Neutro
Efeito
Negativo

• Regulamentação antitruste
• Leis de impostos
• Desempenho ruim
• Fluxos de caixa futuros incertos
• Risco de empregabilidade gerentes

• Bloquear concorrência (vários
pontos)
• Integração vertical
• Economias financeiras
• Alocação eficiente de capital
interno
• Reestruturação do negócio
• Redução de riscos para a empresa
• Recursos tangíveis
• Recursos intangíveis
• Maior remuneração dos gerentes

Fonte: Adaptado de Hitt, Ireland e Hoskisson (2008)

O Quadro apresenta os motivos que levam uma empresa optar pela estratégia de
diversificação e os efeitos esperados por tal estratégia. Os fatores apresentados permitiram
classificar os artigos conforme objetivos esperados e nortearam a análise qualitativa dos
artigos.
Os 38 artigos selecionados por abordar o termo diversificação, criação de valor e
performance foram classificados conforme o seu objetivo principal, tornando-se possível
identificar quais foram os motivos para a diversificação abordados em cada trabalho. Com a
identificação dos motivos, atribuiu-se a cada artigo a classificação segundo a taxonomia
proposta por Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), na qual foi denominado “Efeitos esperados”.
Através dos resultados e conclusões, identificou o efeito apresentado pela estratégia de
diversificação para cada artigo, sendo denominado de “Resultados”.
A identificação do perfil dos estudos é proveniente da análise das fontes de
publicação, países e sua periodicidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os artigos estão dispersos no periodo de tempo de 21 anos conforme apresentado na Tabela 1.
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Tabela 1 - Periodicidade de Publicações
Ano

Quantidade

%

1996
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Geral

1
1
1
1
2
1
2
2
3
3
1
3
1
5
5
4
1
1
38

3%
3%
3%
3%
5%
3%
5%
5%
8%
8%
3%
8%
3%
13%
13%
11%
3%
3%
100%

Fonte: Elaborado pelos autores

A distribuição temporal demonstra que o tema é recorrente, tendo maior concentração
de artigos nos anos 2013 (13%), 2014 (13%) e 2015 (11%), mostrando que o tema tem
relevância recente, inclusive, com trabalhos publicados já em 2017. Não obstante, nota-se que
em todo o curso do tempo, houve publicações ressaltando o esforço acadêmico em
compreender como as estratégias de diversificação afetam o valor das empresas.
Quanto à frequência em todos os anos e uma maior preponderância de artigos nos
últimos cinco anos, a quantidade relativamente pequena de artigos denota a dificuldade em
associar a área da estratégia com as finanças coporativas, o que configura um espaço teórico a
ser desenvolvido, seja por novas abordagens metodológicas ou com diferentes escopos.
A Tabela 2 apresenta a quantidade de artigos organizados por países de origem das
publicações.
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Tabela 2 – Países de origem da amostra deste estudo
Países
Quantidade
%
Estados Unidos da
29
57%
América
3
6%
Inglaterra
Coréia do Sul
3
6%
Canadá
2
4%
Malásia
2
4%
Holanda
2
4%
Bélgica
1
2%
Finlândia
1
2%
França
1
2%
Alemanha
1
2%
Itália
1
2%
Japão
1
2%
Rússia
1
2%
Espanha
1
2%
Suíça
1
2%
Taiwan¹
1
2%
Geral
51
100%
¹ Taiwan não é um país reconhecido pela China, porém foi utilizado de forma independente, por seguir as
informações destacadas pelos autores.
Fonte: Elaborado pelos autores

O número de ocorrências de países foi superior ao número de artigos analisados,
demonstrando a colaboração entre os pesquisadores de diferentes regionalidades. O tema
possui um perfil internacional – os Estados Unidos da América possuem uma produção
superior à soma dos demais países (57%). Ressalta-se, ainda, a predominância de estudos em
países desenvolvidos, o que é recorrente neste tipo de levantamento, tendo em vista, maior
proeminência destes também na área acadêmica, contudo destaca-se uma lacuna de estudos
realizados e voltados ao contexto dos países emergentes - que contaram apenas quatro
estudos (Malásia, Russia e Taiwan) - de modo que países relevantes, como o Brasil, não
foram alvos de investigação.
A análise das fontes permite traçar o perfil dos estudos no período de 21 anos,
conforme Tabela 3
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Tabela 3 - Fontes de Publicações
Fonte
ANNALS OF ECONOMICS AND FINANCE
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES
BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT
ECOLOGICAL ECONOMICS
ECOLOGY AND STRATEGY
ECONOMIC MODELLING
EMERGING MARKETS REVIEW
FINANCE AND STRATEGY
FINANCIAL MANAGEMENT
JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH
JOURNAL OF BANKING & FINANCE
JOURNAL OF BUSINESS
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH
JOURNAL OF CORPORATE FINANCE
JOURNAL OF FINANCE
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING
JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING
JOURNAL OF RISK AND INSURANCE
PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL
REAL ESTATE ECONOMICS
REVIEW OF QUANTITATIVE FINANCE AND ACCOUNTING
SPANISH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING-REVISTA
ESPANOLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDA
STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP JOURNAL
STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL
STRATEGIC ORGANIZATION
Geral
Fonte: Elaborado pelos autores

Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1

%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
11%
3%
3%
5%
11%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
5%
3%
3%

1
1
3
1
38

3%
3%
8%
3%
100%

O tema é abordado em periódicos de finanças, economia, contabilidade,
empreendedorismos, estratégias, negócios e gestão demonstrando o perfil multidisciplinar dos
estudos. Essa diversidade de revistas que publicam o tema corrobora a discussão indicada na
Tabela 1, quanto a uma possível dificuldade em propor estudos robustos que associem
estratégia com finanças. Interessante destacar que as revistas listadas na Tabela 2 representam
os principais periódicos da área de Negócios e Finanças do mundo; assim, ainda que o tema
não tenha volume de artigos, ele encontra aderência ao escopo destas importantes revistas.
Pontua-se, contudo, a maior preponderância de artigos nos periódicos mais voltados a
finanças corporativas, com destaque para o Journal of Banking & Finance (11%) e o Journal
of Finance (11%).
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A maior presença de trabalhos em periódicos de finanças demonstra que a pesquisa
envolvendo estratégia de diversificação e criação de valor requer o uso de análise quantitativa,
seja pelo emprego de modelos estatísticos, que é o recorrente, em especial, a análise de
regressão com dados em painel; ou também outras abordagens metodológicas quantitativas
não paramétricas, conforme a Tabela 4, que traz os principais métodos utilizados na literatura.
Tabela 4 - Principais Métodos
Quantidade
1. Qualitativo:
1.1. Ensaio teórico
1.2. Bibliométrico
1.3. Estudo de caso
2. Quantitativo:
2.1. Estatística descritiva básica (média, desvio e Correlação)
2.2. Estatística multivariada (fatorial, cluster, regressão múltipla, logística,
painel)
2.3. Série temporal: (AR, ARIMA, ARCH, GARCH)
2.4. Estatística bayesiana
2.5. Quantitativa não paramétrica (Monte Carlo, Envoltória de dados)
Geral
Fonte: Elaborado pelos autores

%

1
1
1

2%
2%
2%

16

32%

25
3
1
2

50%
6%
2%
4%
100
%

50

Interessante notar que menor quantidade de artigos, do tipo ensaio teórico, denotam
que a literatura nesta área está definida e que os estudos empíricos com amostras mais amplas
são os esforços atuais no sentido de confirmar ou expandir os pressupostos teóricos.
O uso de técnicas estatísticas pressupõe a necessidade de uma maior quantidade de
dados e o uso de medidas de aproximação que, por vezes, limitam a análise do potencial
impacto de criação de valor das estratégias de diversificação. Essa limitação pode se constituir
um novo espaço para estudos, com maior profundidade financeira, envolvendo estudos de
casos únicos e múltiplos em que se possam associar realidades empíricas, tais quais estas se
apresentam, com técnicas econômicas para mensurar os efeitos de estratégias na criação de
valor, como o emprego do Economic Value Added (EVA®) e o Valuation.
Os 38 artigos avaliados na pesquisa encontram-se apresentados no Quadro 4, que traz
a classificação destes quanto aos objetivos previstos por Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) e as
evidências encontradas pelos autores. Nota-se que os efeitos esperados pelos autores são
divergentes e nem sempre são verificados, o que confirma a ausência de um consenso teórico
no tema.
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A partir da análise qualitativa dos artigos com base nas categorias propostas por Hitt,
Ireland e Hoskisson (2008) procurou-se analisar os fatores que podem contrapor os efeitos
positivos, negativos e neutros e discuti-los com a literatura.
Quadro 4 - Lista e classificação dos artigos da pesquisa.

Fonte: Elaboração própria

Em relação aos efeitos esperados da diversificação, os dados apontam que, 16 dos
artigos apresentam os efeitos da diversificação como positivos (42%), 05 como negativos
(14%) e 17 com resultados esperados neutros (44%). No entanto, ao analisar os resultados
têm-se: 24 (63%) trabalhos com apontamentos de resultados positivos, 07 (18,5%) trabalhos
com resultados negativos e 07 (18,5%) com apontamentos indiferentes, considerados neutros.
Considera-se relevante destacar que: 21 trabalhos apresentam resultados de acordo com os
efeitos esperados propostos por Hitt, Ireland e Hoskison (2008); 17 artigos apresentam
resultados distintos dos esperados; 10, classificados como efeitos neutros, apresentaram
resultados positivos em relação ao efeito da diversificação para criação de valor.
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O Quadro 4 demonstra que a diversificação nem sempre apresenta os resultados
esperados conforme proposto pela literatura. Alguns trabalhos apresentam resultados
contrapondo aos efeitos positivos da diversificação, outros, aos efeitos negativos e alguns aos
efeitos neutros esperados pela estratégia de diversificação.
A. Contrapondo aos efeitos Positivos:
Em um contexto de crise econômica, quando há restrições de recursos nos mercados
financeiros, a possibilidade de melhor alocação do capital interno e economia de escopo ou
mesmo afiliação a grandes grupos econômicos são ineficientes para a criação de valor (BAE;
KWON; LEE, 2011, 2008). A gestão e as formas de organização apresentam forte influência
no desempenho. Gillan, Kensinger e Martin (2000) demonstram que vários problemas
administrativos e de gestão não efetivaram a ideia inicial de ganho com a sinergia proveniente
da diversificação. Outro aspecto a ser considerado ao se delinear uma estratégia de
diversificação é o custo de oportunidade que tem influência significativa na mensuração do
desempenho da diversificação (MACKEY; BARNEY, 2013). Tais fatores exercem direta
influência no efeito da diversificação, contrapondo com isto aos efeitos positivos esperados.
B. Contrapondo aos efeitos Negativos:
Problemas de agência ocasionados por assimetria de informações (comumente
encontrados em atividades diversificadas) podem ser minimizados com melhor qualidade na
divulgação das informações aos stakeholders (BENS; MONAHAN, 2004). Boas práticas de
governanças corporativas permitem um alinhamento de interesses, melhorando o desempenho
da diversificação (CASTANER; KAVADIS, 2013). O fluxo eficiente de informações
contribui positivamente para a divulgação do conhecimento. Kang, Burton e Mitchell (2011)
demonstram que o desempenho da diversificação é superior em ambientes onde há o
transbordamento do conhecimento (spillovers). Os trabalhos demonstram que algumas
estratégias podem ser adotadas a fim de impedir os efeitos negativos apresentados pela
diversificação.
C. Contrapondo aos efeitos Neutros:
Os aspectos legais influenciam no efeito da diversificação. Freund, Trahan e Vasudevan
(2007) demonstram que, em contextos em que o nível de proteção ao investidor é maior, o
efeito da diversificação é negativo, com isto, demonstrando que não é homogêneo entre os
países. Os dados apontam que nos países com o mercado de capitais desenvolvido e com forte
nível de competição, as empresas diversificadas apresentam resultados inferiores em relação
V.11, nº1, p.9-31, nov./fev. 2018.
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às empresas focadas. Em contrapartida em países emergentes, onde o nível de proteção ao
investidor é menor, o efeito da diversificação é positivo no desempenho organizacional
(BERRY-STOELZLE; HOYT; WENDE, 2013).
O consenso de que a diversificação reduz o risco e melhora o resultado se mostra
presente nos estudos analisados. As evidências ratificam um desempenho superior e redução
de riscos para as empresas que diversificam o portfólio de produtos com a finalidade de
mitigar o risco não sistêmico (risco específico da empresa) (BAELE; DE JONGHE;
VENNET, 2007; FILSON; OLFATI, 2014). Artigos evidenciam que estratégias de gestão
podem ser implementadas a fim de criar valor para a empresa por meio da diversificação em
que a literatura postula resultados neutros.

CONCLUSÃO
O presente estudo elucidou casos práticos presentes no controverso tema gerado a
respeito do efeito da diversificação e criação de valores para as empresas. A extratificação dos
resultados demonstra a existência desta relação.
A revisão bibliográfica, comparada com os postulados na literatura, destacando o
trabalho de Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), evidenciou que o efeito da diversificação nem
sempre se comporta da maneira inicialmente planejada.
Apontou que um conjunto complexo de estratégias pode afetar o valor da empresa e
devem ser considerados pelos gestores e tomadores de decisão, além dos descritos na
literatura especifica.
O inter-relacionamento de fatores e estratégias, tais como governança corporativa,
legislação, aprendizagem, assimetria de informações e restrições financeiras influenciam o
desempenho empresarial e nem sempre são levadas em consideração ao se adotar a estratégia
de diversificação.
Com isto, demonstra-se à comunidade, aos profissionais de mercado e acadêmicos a
necessidade de uma abordagem mais profunda e sistêmica para o uso da estratégia de
diversificação, considerando fatores endógenos e exógenos à firma e que devem ser
considerados e avaliados no processo decisório.
Em tempo, a revisão da literatura sugere que o efeito da diversificação se comporta em
forma de “U” (U-shaped). Isto significa que os efeitos positivos e negativos não são lineares,
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isto é, a diversificação afeta positivamente o desempenho organizacional até um determinado
valor, e após ele apresenta efeito contrário.
Novos estudos podem avaliar quais fatores influenciam na alternância do efeito da
diversificação no desempenho empresarial com métodos quantitativos, sendo este um dos
principais desafios metodológicos para aumentar a compreensão sobre esse processo.
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