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RESUMO
O corporate venturing externo é uma das dimensões do empreendedorismo corporativo, o
empreendedorismo praticado por empresas já existentes. Por meio do corporate venturing
externo as empresas buscam a sobrevivência, consolidação no mercado em que atuam,
exploração de novos mercados e obtenção de melhores retornos financeiros. Para a prática do
corporate venturing externo as empresas podem realizar operações de aquisições, joint
ventures, licenciamentos, fusões e corporate venture capital. Este estudo enfocou as aquisições
e joint ventures como práticas de corporate venturing externo. O impacto destas práticas no
desempenho das empresas ainda é inconclusivo, assim o objetivo deste estudo foi verificar qual
o impacto do corporate venturing externo no desempenho das grandes empresas. Para isso,
foram utilizados dados secundários divulgados pelas empresas dos setores de consumo cíclico
e não cíclico listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Analisou-se os fatos
relevantes divulgados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a coleta de dados
referentes aos anúncios de aquisições e joint ventures realizados por essas empresas durante os
anos de 2010 a 2014, e os demonstrativos contábeis na Bovespa para a coleta de dados
financeiros para a mensuração do desempenho. Os dados foram analisados por meio de
regressão com dados em painel de efeitos fixos e efeitos aleatórios. Os modelos de regressão
foram estimados com as variáveis de desempenho retorno sobre o ativo (ROA) e retorno sobre
o patrimônio líquido (ROE). Os resultados indicam que a realizaçao de operações de aquisição
e joint ventures não apresentam impactos significativos estatisticamente no ROA e no ROE das
grandes empresas listadas na Bovespa. Apesar dos resultados não serem condizentes com
alguns estudos realizados anteriormente sobre o tema, apresentam contribuições para a teoria e
para a prática, principalmente em relação ao aspecto do tempo que pode ser determinante na
relação entre operações de aquisições e joint ventures e desempenho. Para estudos futuros
recomenda-se um horizonte temporal maior e a verificação dos objetivos e estratégias que as
empresas possuem ao investir em operações de aquisições e joint ventures, pois se forem
adotadas com o objetivo de retornos financeiros a curto prazo podem não ser as mais indicadas.
Palavras-chave: Empreendedorismo Corporativo. Corporate Venturing Externo. Aquisições e
Joint Ventures. Desempenho. Bovespa.

ABSTRACT
External Corporate Venturing is one of the dimensions of corporate entrepreneurship,
entrepreneurship practiced by existing companies. Through external corporate venturing
companies seek survival, consolidation in the market in which they operate, explore new
markets and obtain better financial returns. For the practice of external corporate venturing
companies can make acquisitions, joint ventures, licensing, mergers and corporate venture
capital transactions. This study focused on acquisitions and joint ventures as external corporate
venturing practices. The impact of these practices on business performance is still inconclusive,
so the aim of this study was to assess the impact of external corporate venturing in the
performance of large companies. For this, we used secondary data disclosed by companies in
the consumer discretionary sector and non-cyclical listed on the Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa). We analyzed the relevant facts disclosed in Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) for the collection of data on the ad acquisitions and joint ventures undertaken by those
companies during the years 2010-2014, and the financial statements on the Bovespa for the
collection financial data for performance measurement. The data were analyzed by regression
data into fixed effect and random effect panel. Regression models were estimated with the
performance variables return on assets (ROA) and return on equity (ROE). The results indicate
that the realization of acquisition and joint venture operations have no statistically significant
impact on ROA and ROE of large companies listed on the Bovespa. Although the results are
not consistent with some previous studies on the topic, present contributions to the theory and
practice, especially regarding the aspect of time that can be decisive in the relationship between
acquisitions and joint venture operations and performance. For future studies recommended a
bigger time horizon and verification of goals and strategies that companies have to invest in
acquisitions and joint venture operations, because if adopted for the purpose of short-term
financial returns may not be the most suitable .
Key-words: Corporate entrepreneurship; External Corporate Venturing; Acquisitions and Joint
Ventures; Performance; Bovespa.
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1. INTRODUÇÃO
Estudos recentes enfocam o empreendedorismo que ocorre em empresas existentes, o
denominado empreendedorismo corporativo, o qual é utilizado por tais organizações como
forma de se manterem e se adaptarem no mercado dado a existência de um ambiente dinâmico,
competitivo e exigente (BIERWERTH et al., 2015; KURATKO; HORNSBY; HAYTON,
2015). Além disso, as empresas estabelecidas utilizam o empreendedorismo corporativo como
forma de renovação, de modo que adotam iniciativas de inovação para facilitar a sua viabilidade
e competitividade e como meio de sobrevivência e sucesso (PHAN et al., 2009; CORBETT et
al., 2013).
Por definição, pode-se conceituar o empreendedorismo corporativo como “o processo
pelo qual um indivíduo ou um grupo de indivíduos, em associação com uma organização
existente, criam uma nova organização ou instigam a renovação ou inovação dentro dessa
organização” (SHARMA; CHRISMAN, 1999, p.18). Como sinônimo de empreendedorismo
corporativo, utiliza-se o termo intra-empreendedorismo, porém, o estudo de Emmendoerfer,
Valadares e Hashimoto (2010) explica a diferença no nível organizacional entre o intraempreendedorismo e o empreendedorismo corporativo.
Segundo os referidos autores, as principais características do intra-empreendedorismo
são: iniciativas advindas de funcionários no nível intermediário ou operacional; foco na
inovação de produtos, processos e serviços internos; projetos de baixa complexidade com
abrangência intraorganizacional e liderados por funcionários de qualquer nível da empresa;
foco no ambiente interno e riscos internos à organização (EMMENDOEFER, VALADARES
E HASHIMOTO, 2010). Por outro lado, o empreendedorismo corporativo apresenta as
seguintes características: iniciativas advindas da alta administração; foco na inovação para a
gestão e a criação de novos negócios; projetos de alta complexidade com abrangência
interorganizacional e liderados pela alta administração; foco no ambiente externo e riscos
relacionados ao mercado (EMMENDOEFER, VALADARES E HASHIMOTO, 2010).
O empreendedorismo corporativo engloba atividades de corporate venturing, inovação
e renovação estratégica. O foco do presente estudo é no corporate venturing, mais
especificamente, o corporate venturing externo. O corporate venturing é o esforço
empreendedor que resulta na criação de novas organizações e pode conduzir a inovações que
exploram novos mercados e produtos e podem ou não formar novas unidades organizacionais
distintas das existentes em um sentido estrutural (SHARMA; CHRISMAN, 1999). O corporate
venturing externo aborda as atividades que resultam na criação de entidades autônomas ou
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semiautônomas fora dos domínios da organização existente, neste caso, inclui-se o corporate
venture capital, licenciamento, spin-offs, aquisições e joint ventures (SHARMA; CHRISMAN,
1999; PHAN et al., 2009).
As empresas ao adotarem a prática do empreendedorismo corporativo visam a superação
de limitações com ênfase em crescimento e mudanças (NASON; MCKELVIE; LUMPKIN,
2015), e níveis mais altos de crescimento e rentabilidade em relação as empresas que não
possuem tais práticas (ANTONCIC; HISRICH, 2001). Por outro lado, atenta-se para os custos
e riscos dessas atividades, os quais podem ser altos e influenciar no valor futuro da empresa
(PHAN et al., 2009). Por conseguinte, isto denota a atenção para os impactos da prática do
empreendedorismo corporativo, se positivos ou negativos para as organizações.
No âmbito do empreendedorismo corporativo, alguns estudos possuem abordagem na
orientação empreendedora como o de Dess e Lumpkin (2005), Rauch et al. (2009), Zhao et al.
(2011), Hashimoto e Nassif (2014) e Mousa, Wales e Harper (2015). Outros estudos apresentam
o foco nos seus antecedentes (VILLIERS-SCHEEPERS, 2012) e fatores internos que
influenciam a atividade empreendedora (HORNSBY; KURATKO; ZAHRA, 2002;
HORNSBY et al., 2013; KURATKO; HORNSBY; COVIN, 2014), também estudos com foco
no processo de realização das atividades de empreendedorismo corporativo (LAU et al., 2010
;ESPINOSA; SUANES, 2011; BOJICA; FUENTES, 2012) e seus resultados, como o impacto
no

desempenho

das

empresas

(ANTONCIC;

PRODAN,

2008;

KARACAOGLU;

BAYRAKDAROGLU; SAN, 2013; BIERWERTH et al., 2015).
O presente estudo aborda o último aspecto, o impacto do empreendedorismo corporativo
no desempenho. De acordo com Bierwerth et al. (2015), o conhecimento sobre o impacto do
empreendedorismo corporativo no desempenho da empresa deve ser consolidado, pois há uma
variedade de estudos em termos contextuais que apontam para a reflexão das condições dessa
relação e demonstram serem inconclusivos até o momento (BIERWERTH et al., 2015).
O empreendedorismo corporativo pode ser afetado por variáveis organizacionais, tais
como tamanho e idade (ROMERO-MARTÍNEZ; FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ; VÁZQUEZINCHAUSTI, 2010). Espera-se que empresas pequenas e mais jovens sejam mais
empreendedoras, enquanto as grandes empresas apresentam estruturas mais rígidas e pesadas
(ROMERO-MARTÍNEZ; FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ; VÁZQUEZ-INCHAUSTI, 2010;
BIERWERTH et al., 2015). Por outro lado, considerando que as grandes empresas possuem,
geralmente, mais recursos do que as pequenas, tem-se a expectativa de maior engajamento nas
atividades de empreendedorismo corporativo nessas empresas, em especial no que se refere ao
corporate venturing externo (NASON; MCKELVIE; LUMPKIN, 2015). Desta forma, o
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presente estudo buscou identificar se as grandes empresas têm realizado atividades de corporate
venturing externo.
Tendo em vista, o corporate venturing externo como uma das práticas de
empreendedorismo corporativo, Bierwerth et al.(2015) mencionou em seu estudo como
medidas de corporate venturing externo variáveis que englobam o conjunto de atividades com
riscos que a empresa se envolveu como por exemplo, a diversificação das operações da empresa
em novas indústrias, a aquisição de empresas em indústrias diferentes e, as variáveis de
contagem indicando o número de atividades que a empresa realizou no ano, como por exemplo,
o número de novos negócios, número de novos segmentos de mercado atendidos, número de
fusões e aquisições.
Desta maneira, o estudo verificou o impacto das atividades de corporate venturing
externo no desempenho das grandes empresas, por identificar as atividades realizadas em
termos de aquisições e joint ventures. O estudo foi motivado com a seguinte questão problema:
Qual o impacto do corporate venturing externo no desempenho das grandes empresas? O
objetivo geral do estudo foi verificar qual o impacto do corporate venturing externo no
desempenho das grandes empresas. Para isso, foram necessários os seguintes objetivos
específicos:

a) Identificar as operações de corporate venturing externo realizadas pelas grandes
empresas, em termos de aquisições e joint ventures;
b) Relacionar as operações de corporate venturing externo com indicadores de
desempenho econômico-financeiro, em termos de rentabilidade;

Para atingir o objetivo de pesquisa, foi realizado um estudo com dados dos
demonstrativos financeiros e fatos relevantes divulgados por empresas de grande porte dos
setores de consumo listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F BOVESPA) abrangendo
um período de cinco anos. Os dados foram coletados diretamente das informações divulgadas
pelas empresas e construiu-se uma base de dados para análise. A análise foi realizada por meio
de regressão com dados em painel de efeitos fixos e efeitos aleatórios.
Além desta introdução, o presente estudo é dividido da seguinte maneira: o segundo
capítulo apresenta o referencial teórico do estudo; o terceiro capítulo apresenta o método de
pesquisa com o procedimento de coleta de dados e os modelos de regressão estimados; o quarto
capitulo apresenta os resultados da pesquisa, subdividido em resultados descritivos, resultados
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dos modelos estimados e discussão dos resultados; o quinto e último capítulo apresenta as
conclusões do estudo com limitações e implicações.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capítulo aborda o referencial teórico do estudo que é dividido em quatro subseções.
A primeira subseção apresenta a conceituação e importância do empreendedorismo corporativo
e contempla modelos de empreendedorismo corporativo, com seus antecedentes, classificação
e resultados. A segunda subseção apresenta relação entre empreendedorismo e desempenho
com estudos anteriores sobre o tema. A terceira subseção aborda o corporate venturing externo
com o foco nas atividades de aquisições e joint ventures. E a quarta subseção apresenta estudos
anteriores sobre o corporate venturing externo.

2.1 Conceituação e importância do Empreendedorismo Corporativo
Esta subseção apresenta conceitos de empreendedorismo corporativo e a sua
importância como tema de estudo.
Um dos principais autores que contribuíram no estudo do empreendedorismo
corporativo foi o professor Shaker A. Zahra (AUDRETSCH, 2015). Para este autor, a definição
de empreendedorismo corporativo deve incluir os aspectos formais e informais do negócio,
logo, definiu o empreendedorismo corporativo como o conjunto de atividades formais e
informais que visam criar novos negócios em empresas estabelecidas com a utilização de
inovações de produtos e processos e desenvolvimento do mercado (ZAHRA, 1991). De acordo
com o autor, estas atividades têm o objetivo de melhorar a posição competitiva e o desempenho
financeiro da empresa (ZAHRA, 1991).
Sharma e Chrisman (1999) elaboraram um modelo com o intuito de esclarecer
definições e sistematizar a terminologia do empreendedorismo corporativo. O modelo encontrase na Figura 1.
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EMPREENDEDORISMO

EMPREENDEDORISMO
INDEPENDENTE

EMPREEENDORISMO
CORPORATIVO

CORPORATE
VENTURING

CORPORATE
VENTURING
INTERNO
Dimensões:
1. Autonomia estrutural
2. Grau de parentesco
3. Extensão da Inovação
4. Natureza do apoio

INOVAÇÃO

RENOVAÇÃO
ESTRATÉGICA

CORPORATE
VENTURING
EXTERNO
Por exemplo,
i. Joint Ventures
ii. Spin-offs
iii. Iniciativas de capital de risco

Figura 1: Hierarquia da terminologia no Empreendedorismo Corporativo.
Fonte: Sharma e Chrisman (1999, p.20).

Primeiramente, os autores definem o empreendedorismo para a terminologia, logo, o
empreendedorismo em uma organização existente engloba atos de criação, renovação ou
inovação organizacional dentro ou fora desta. Em seguida, conforme a Figura 1, os autores
dividem o empreendedorismo em empreendedorismo independente e empreendedorismo
corporativo. O empreendedorismo independente é o processo pelo qual um indivíduo ou grupo
de indivíduos, cria uma nova organização de forma independente sem associação com uma
empresa existente. Por outro lado, o empreendedorismo corporativo “é o processo pelo qual um
indivíduo ou um grupo de indivíduos, em associação com uma organização existente, criam
uma nova organização ou instigam a renovação ou inovação dentro dessa organização”
(SHARMA; CHRISMAN, 1999, p.18).
Desta maneira, os autores na terminologia, conforme a Figura 1 dividem o
empreendedorismo corporativo em: corporate venturing, renovação estratégica e inovação. O
corporate venturing refere-se aos esforços empreendedores corporativos que resultam na
criação de novas organizações. Esses esforços podem conduzir a inovações que exploram novos
mercados e produtos e podem ou não formar novas unidades organizacionais distintas das
existentes em um sentido estrutural (SHARMA; CHRISMAN, 1999). Por conseguinte, o
corporate venturing pode ser classificado em interno ou externo.

17

O corporate venturing interno são as atividades que resultam na criação de unidades
organizacionais no mesmo domínio da organização existente. Os autores dividem estas
atividades em quatro dimensões: autonomia estrutural, grau de parentesco, extensão da
inovação e natureza do apoio. A autonomia estrutural refere-se a decisão de onde localizar o
empreendimento dentro da organização. O grau de parentesco indica a relação do novo negócio
com a empresa existente em termos de produto, mercado, competências e recursos. A extensão
da inovação é o grau de novidade da empresa no mercado em termos de ser pioneira. E a
natureza do apoio é o grau de autorização formal para o empreendimento (SHARMA;
CHRISMAN, 1999). De outro modo, o corporate venturing externo aborda as atividades que
resultam na criação de entidades autônomas ou semiautônomas fora dos domínios da
organização existente, como por exemplo, joint ventures, spin-offs e iniciativas de capital de
risco.
A renovação estratégica engloba os esforços empresariais que resultam em mudanças
significativas na organização do negócio, no seu nível de estratégia ou na estrutura. Tais
mudanças geralmente envolvem algum tipo de inovação e alteram as relações pré-existentes
dentro da empresa ou com o seu ambiente externo. Porém, as atividades de renovação não são
tratadas como novos negócios e sim como uma reconfiguração de uma organização existente.
Por fim, a inovação refere-se a introdução de algo novo no mercado com potencial para
transformar a organização e o ambiente competitivo e geralmente ocorre com o corporate
venturing e a renovação estratégica (SHARMA; CHRISMAN, 1999). O modelo de Sharma e
Chrisman (1999) é utilizado como base de estudos como Espinosa e Suanes (2011) e Bierwerth
et al. (2015).
Para Antoncic e Hisrich (2001) a definição de empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo - termo também utilizado; é de forma ampla, o empreendedorismo dentro
de uma empresa existente. Logo, para os autores, o empreendedorismo corporativo se refere a
um processo em uma empresa já existente que induz a novos empreendimentos de negócios e
atividades inovadoras. Da mesma forma, induz orientações para que novos produtos, serviços,
tecnologias, técnicas administrativas e estratégias sejam desenvolvidos e posturas competitivas
sejam adotadas, independentemente do tamanho da empresa. Os autores dividem o
empreendedorismo corporativo em novos negócios, inovação, auto renovação e proatividade,
conforme modelo a ser apresentado na próxima seção.
No mesmo sentido, Antoncic e Hisrich (2003) explicam que o processo
intraempreendedor ocorre em uma empresa existente independentemente do seu tamanho. Os
autores complementam o conceito com a divisão do empreendedorismo corporativo em oito
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dimensões: novos negócios, novos empreendimentos, inovação de produtos e serviços,
processo de inovação, auto renovação, assunção de risco, proatividade e competitividade
agressiva. A dimensão novos negócios refere-se a entrada em novos negócios relacionados aos
produtos e mercados atuais da empresa, sem a formação de novas entidades organizacionais. A
dimensão novos empreendimentos inclui a criação de novas unidades organizacionais, estas
podem ser autônomas ou semiautônomas ou novas empresas. A dimensão inovação de produtos
e serviços refere-se a criação de produtos e serviços. A dimensão processo de inovação envolve
a inovação em procedimentos e técnicas de produção. A dimensão auto renovação corresponde
a reformulação da estratégia, reorganização e mudanças organizacionais. A dimensão assunção
de riscos refere-se a possibilidade de perda da empresa frente a rapidez na tomada de decisões
ousadas e comprometimento de recursos na busca de novas oportunidades. A dimensão
competitividade agressiva refere-se a orientação da empresa para ser pioneira e tomar
iniciativas e a dimensão da competitividade agressiva envolve a postura agressiva da empresa
frente aos concorrentes.
Phan et al. (2009) explicam que o empreendedorismo corporativo é um processo de
renovação da empresa que envolve dois fenômenos: as atividades de inovação e de corporate
venturing e as atividades de renovação. O corporate venturing refere-se as etapas e processos
de criação de novas empresas a partir de uma já existente e a sua integração no portfólio de
negócios dessa empresa, este pode ser classificado em interno ou externo. O interno ocorre
quando se cria uma nova empresa dentro da estrutura corporativa, inclui-se neste caso os spinoffs. O externo envolve o investimento em empresas jovens criadas por entidades externas,
neste caso, inclui-se o corporate venture capital, licenciamento, aquisições e joint ventures. As
novas empresas criadas podem ser heterogêneas em relação a natureza da empresa-mãe, bem
como do mercado, produtos e inovação. As atividades de renovação compreendem a
identificação e exploração de oportunidades por meio da adoção de estratégias. Estas atividades
são adotadas para melhoria da competitividade e assunção de riscos, as quais podem ou não
envolver novos negócios.
Lau et al. (2010) definem o empreendedorismo corporativo como uma estratégia
adotada pelas organizações para aperfeiçoar o seu modelo de negócios, atender as necessidades
dos clientes e melhorar a posição competitiva no mercado. No mesmo sentido, Peltola (2012)
explica que o empreendedorismo corporativo é uma estratégia de sobrevivência frente a um
ambiente competitivo recomendado em especial para empresas estabelecidas em situações de
declínio de desempenho. Outra definição explica que o empreendedorismo corporativo é a
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prática adotada por uma organização existente para desenvolver um novo empreendimento,
explorar uma nova oportunidade e criar valor econômico (PARKER, 2011).
Para Karacaoglu, Bayrakdaroglu e San (2013) o empreendedorismo corporativo é um
processo que ocorre em uma organização existente, independentemente do seu tamanho, e
envolve a criação de novos empreendimentos e o desenvolvimento de novos produtos, serviços,
tecnologias, técnicas de gestão, estratégias e posição competitiva e, também, atividades
inovadoras. Desta forma, os autores classificam o empreendedorismo corporativo em novos
empreendimentos de negócios, inovação de produto, serviço e processo, auto renovação,
assunção de riscos, proatividade e agressividade competitiva.
Hashimoto e Nassif (2014) tratam o empreendedorismo corporativo com uma
abordagem na orientação empreendedora, composta por inovação, proatividade e assunção de
risco. De acordo com os autores, a orientação empreendedora refere-se a “uma prática das
empresas para incentivar seus funcionários a adotar o comportamento empreendedor em suas
atividades” (HASHIMOTO E NASSIF, 2014, p. 388). Desta maneira, os mesmos autores
explicam que o empreendedorismo corporativo pode ser formal ou informal. Enquanto no
empreendedorismo corporativo formal, as organizações encorajam o comportamento
empreendedor, ou seja, este é induzido, no empreendedorismo corporativo informal, as
organizações não encorajam esse comportamento de modo que ele é autônomo. O Quadro 1
apresenta um resumo dos conceitos apresentados:
Conforme o Quadro 1, nota-se que alguns autores tratam o empreendedorismo
corporativo como estratégia por exemplo, Lau et al. (2010) e Peltola (2012). Outros autores o
classificam como um processo, por exemplo, Sharma e Chrisman (1999), Antoncic e Hisrich
(2001, 2003), Phan et al., (2009) e Karacaoglu, Bayrakdaroglu e San (2013). Também o
empreendedorismo corporativo é mencionado como um conjunto de atividades (ZAHRA,
1991) e uma prática (PARKER, 2011; HASHIMOTO E NASSIF, 2014) dividido em formal e
informal conforme a organização (HASHIMOTO E NASSIF, 2014).
O presente estudo adota o conceito de Phan et al., (2009) por se tratar de uma definição
mais completa e abrangente em relação as atividades de empreendedorismo corporativo e ir ao
encontro do objetivo da pesquisa. Esta definição especifica quais atividades as empresas devem
se engajar para praticar o empreendedorismo corporativo e menciona o corporate venture
capital, licenciamento, aquisições e joint ventures como atividades para o corporate venturing
externo. As aquisições e joint ventures são foco desse estudo.
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Quadro 1: Conceitos de Empreendedorismo Corporativo.
Conceitos

Autor

Conjunto de atividades formais e informais que visam criar novos negócios em Zahra (1991)
empresas estabelecidas com a utilização de inovações de produtos e processos e
desenvolvimento do mercado.
Processo pelo qual um indivíduo ou um grupo de indivíduos, em associação com Sharma e Chrisman
uma organização existente, criar uma nova organização ou instigar renovação ou (1999)
inovação dentro dessa organização.
Processo em uma empresa já existente que induz a novos empreendimentos de
negócios, atividades inovadoras e orientações para que novos produtos, serviços,
tecnologias, técnicas administrativas e estratégias sejam desenvolvidos e
posturas competitivas sejam adotadas, independentemente do tamanho da
empresa.
Processo de renovação da empresa que envolve dois fenômenos: as atividades
de inovação e de corporate venturing e as atividades de renovação.

Antoncic e Hisrich
(2001, 2003);
Karacaoglu,
Bayrakdaroglu e
San (2013)
Phan et al., (2009)

Estratégia adotada pelas organizações para aperfeiçoar o seu modelo de Lau et al. (2010)
negócios, atender as necessidades dos clientes e melhorar a posição competitiva
no mercado.
Estratégia de sobrevivência frente a um ambiente competitivo recomendado em Peltola (2012)
especial para empresas estabelecidas em situações de declínio de desempenho.
Prática adotada por uma organização existente para desenvolver um novo
empreendimento, explorar uma nova oportunidade e criar valor econômico

Parker (2011)

Prática das empresas para incentivo da adoção do comportamento empreendedor Hashimoto e Nassif
nas atividades dos funcionários de modo formal ou informal.
(2014)
Fonte: Elaboração própria.

O empreendedorismo corporativo apresenta-se como um tema de estudo estabelecido,
com evolução ao longo de quarenta anos e, ao mesmo tempo crescente para a gestão e a pesquisa
de empreendedorismo (BIERWERTH et al., 2015; KURATKO; HORNSBY; HAYTON,
2015). Espinosa e Suanes (2011) esclarecem que os estudos centram em três grupos de
atividades que constituem o empreendedorismo corporativo: características, resultados e
comportamento empreendedor. As características são inovação, crescimento e flexibilidade. Os
resultados correspondem, entre outros, a criação de riqueza, aumento na lucratividade,
crescimento nos ativos e nas receitas. E, o comportamento empreendedor é a análise de como
são feitas as atividades (ESPINOSA; SUANES, 2011).
No mesmo sentido Kuratko e Audretsch (2013) explicam que as abordagens de
empreendedorismo corporativo possuem em comum a adição de novos negócios ou
investimentos em novos negócios por meio de participações. Ainda, segundo os autores a
adoção de inovações para a vantagem competitiva da empresa estão dentre as abordagens
estratégicas de empreendedorismo corporativo, as quais podem ou não resultar em novos
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negócios para a empresa. A contribuição do empreendedorismo corporativo é em especial para
o papel do empreendedorismo em empresas existentes para a sua renovação e desempenho, o
entendimento sobre as organizações empreendedoras e os indivíduos intraempreendedores de
sucesso e os novos empreendimentos corporativos (ANTONCIC; HISRICH, 2003). Apesar de
sua importância, a literatura sobre empreendedorismo corporativo é fragmentada em estudos
separados sobre inovação, renovação e corporate venturing de modo que esses fluxos
individuais ainda são limitados na acumulação do conhecimento (NASON; MCKELVIE;
LUMPKIN, 2015).
No âmbito empresarial, o empreendedorismo corporativo é utilizado por empresas
estabelecidas para a busca de novos domínios de negócios e novas formas de realização com o
intuito de redirecionar suas rotinas, estratégias, modelos de negócios e ambientes operacionais,
para que, desta forma assumam novas combinações de recursos para facilitar a inovação
(GOODALE et al., 2011). A necessidade da empresa de se tornar mais empreendedora decorre
da existência de mercados competitivos que exigem a adaptação a suas demandas (ROMEROMARTÍNEZ; FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ; VÁZQUEZ-INCHAUSTI, 2010). Com tal
acepção, sabe-se que as grandes empresas possuem como vantagem a possibilidade de assumir
compromissos financeiros e dedicar recursos humanos para aprender em projetos específicos
(NASON; MCKELVIE; LUMPKIN, 2015).
Do mesmo modo, as grandes empresas tendem a possuir vantagens competitivas na
estruturação de recursos, pois dispõe de recursos financeiros para a aquisição de novos ativos,
disponibilidade para investimento em capacidades internas e benefícios do excesso de recursos
de ativos existentes (NASON; MCKELVIE; LUMPKIN, 2015). Neste sentido, a literatura
considera o comportamento empreendedor corporativo como benéfico para as empresas,
porém, seguir em tal direção pode ser um risco, pois nem sempre o comportamento
empreendedor corporativo será bom para a organização, podendo resultar, inclusive, em
escassez de recursos (GOODALE et al., 2011; BOJICA; FUENTES, 2012).

2.1.1 Modelos de Empreendedorismo Corporativo

Esta subseção apresenta modelos de empreendedorismo corporativo, os quais auxiliam
na compreensão do construto.
Zahra (1991) propôs um modelo de empreendedorismo corporativo, no qual identificou
os fatores ambientais, estratégicos e de organização que estimulam ou desestimulam o
empreendedorismo corporativo e enfatiza a relação com o desempenho financeiro das
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empresas, demonstrando que tais fatores causam um efeito conjunto. Esses fatores são
denominados preditores do empreendedorismo corporativo. O modelo de Zahra (1991)
encontra-se na Figura 2.

Ambie nte Exte rno
Dinamismo
Hostilidade
Heterogeneidade
Grande Estraté gia
Crescimento
Estabilidade

Empre e nde dorismo
Corporativo

De se mpe nho finance iro
das e mpre sas
Contabilidade
Mercado

Organização
Estrutura
Comunicação
Exploração
Integração
Diferenciação
Controle
Valore s

Figura 2: Modelo de preditores e resultados financeiros do empreendedorismo corporativo.
Fonte: Zahra (1991, p. 262).

É possível identificar, na Figura 2, que os preditores - ambiente externo, grande
estratégia e organização; podem afetar a intensidade das atividades de empreendedorismo
corporativo. Cada um destes fatores, possuem vários itens que podem ser associados como
antecedentes do empreendedorismo corporativo.
De acordo com o Zahra (1991) o ambiente externo é o primeiro preditor e contém
desafios para as empresas que promovem oportunidades para respostas por meio do
empreendedorismo corporativo, destaca-se nesse ambiente o dinamismo, a hostilidade e a
heterogeneidade, conforme apresentado na Figura 2. As mudanças sociais, políticas,
tecnológicas e econômicas causadas no ambiente pelo dinamismo podem fornecer facilidades
para que a empresa enriqueça e busque oportunidades de mercado por meio do
empreendedorismo corporativo.
O dinamismo impulsiona a rivalidade, estimulando a entrada no mercado e aumentando
a volatilidade, porém, as empresas podem lidar com isto recorrendo a diversificação e alteração
do negócio, ou por desenvolvimento interno. No tocante a hostilidade no ambiente, o aumento
da rivalidade ou da demanda de produtos ou serviços da empresa ameaça a sua sobrevivência,
logo pode estimular a busca pelo empreendedorismo corporativo. Tendo em vista um ambiente
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desfavorável é provável que as empresas optem pela diferenciação dos produtos e invistam em
marketing para fidelização dos clientes e ampliação da fatia de mercado e caso a hostilidade
continue, as empresas podem adotar ideias de negócios inovadoras. A heterogeneidade no
ambiente refere-se ao atendimento por parte da empresa de vários segmentos com
características e necessidades diversas. A heterogeneidade possibilita a empresa inovar e
desenvolver novos mercados, também aumenta a complexidade do ambiente de modo que as
empresas podem utilizar o empreendedorismo corporativo para reduzir as incertezas, por
exemplo, joint ventures ou inovações para gerenciar a complexidade do ambiente.
O segundo preditor é a grande estratégia, esta é necessária como meio de atualização da
missão, definição de objetivos e orientação no uso de recursos da empresa. Na figura 2,
apresenta-se os itens crescimento e estabilidade como parte da grande estratégia. As estratégias
de crescimento são vistas como estímulo ao empreendedorismo corporativo e pode ser interno
ou externo. No caso do crescimento interno busca-se a inovação em quase todas as áreas
internas com o intuito de fortalecer e ampliar a posição de mercado da empresa, oferecer
produtos melhores e reduzir os custos. O crescimento externo requer uma expansão agressiva
com ampliação do escopo de negócio e de mercado. Em contraposição a essas estratégias de
crescimento, as estratégias de estabilidade tendem a não estimular o empreendedorismo
corporativo, pois as empresas recorrem a tal estratégia de forma temporária como resposta a
problemas relacionados a desempenho (ZAHRA, 1991).
Por fim, o terceiro preditor são os fatores organizacionais que incluem variáveis
tangíveis e intangíveis, conforme Figura 2. As variáveis como um todo fornecem um ambiente
para que os funcionários e executivos percebam oportunidades de novos empreendimentos, as
tangíveis correspondem a estrutura organizacional e as variáveis intangíveis são os valores da
empresa, ambas podem impulsionar ou desestimular o empreendedorismo corporativo
(ZAHRA, 1991).
O modelo de Zahra (1991) apresenta na Figura 2 como variáveis tangíveis na estrutura
organizacional da empresa: a comunicação, a exploração, a integração, a diferenciação e o
controle. A comunicação influencia no empreendedorismo corporativo pois ajuda na introdução
de novas ideias para a organização e atualiza os funcionários com as tendências do mercado
fornecendo uma base para a exploração de novos empreendimentos. Destaca-se neste contexto
a comunicação formal, pois é mais fácil ser mensurada do que a comunicação informal.
A exploração é um meio para aquisição antecipada de dados importantes sobre as
tendências de mercado e as mudanças que podem ser interessantes para a empresa, espera-se
que influencie positivamente o empreendedorismo corporativo. A integração auxilia na
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disseminação do empreendedorismo corporativo por meio de ideias e do apoio entre as unidades
da empresa, entretanto, ao mesmo tempo, se a integração for excessiva pode impedir o
empreendedorismo corporativo devido ao uso de controles rígidos (ZAHRA, 1991).
A diferenciação corresponde a divisão do trabalho na empresa, o qual desenvolve nos
funcionários familiaridade com as metas e objetivos da empresa, os impulsionando na garantia
do sucesso de suas unidades de trabalho. O aumento da diferenciação favorece a comunicação
entre as unidades e promove a troca de ideias para a atividades inovadoras, o que estimula o
empreendedorismo corporativo. Porém a diferenciação em excesso pode conter a comunicação
formal que, em tais casos, deve ser balanceada para garantia de controles entre as unidades nas
iniciativas de inovação. O controle permite a separação de projetos de empreendedorismo
corporativo vantajosos dos projetos de menor valor. Ademais, se o controle for demasiado pode
causar frustração por causa do excesso de burocracia, logo pode atrapalhar as atividades de
empreendedorismo corporativo (ZAHRA, 1991).
Na figura 2, apresenta-se como variável intangível os valores da empresa como fator
organizacional preditor do empreendedorismo corporativo. Os valores incluem as filosofias,
regras formais e ideias de gestão que conduz o comportamento dos funcionários. Os valores
criam um clima de incentivo a integração dos objetivos dos funcionários e da empresa e
aumenta o nível de comprometimento dos funcionários em relação ao alcance dos objetivos e
melhoria do desempenho organizacional. Desta maneira, o conjunto das variáveis apresentadas
no modelo de Zahra (1991) são os preditores do empreendedorismo corporativo.
Como consequência das atividades de empreendedorismo corporativo, de acordo com a
Figura 2, espera-se que a empresa obtenha melhoria na sua produtividade e postura competitiva
e, adicionalmente no seu desempenho organizacional. São considerados dois fatores no modelo:
a contabilidade e o mercado. A contabilidade representa a capacidade da empresa de gerar
lucros acima do mercado e pode ser mensurada por medidas como, por exemplo, receita líquida
de vendas e aumento da receita. O desempenho relacionado a mercado se associa com o nível
de risco da carteira de ações de uma empresa, em especial com o risco não sistemático que
avalia as ações corporativas, inclusive as referentes ao empreendedorismo corporativo. Este
modelo resultou em uma escala de itens para a mensuração do empreendedorismo corporativo.
Com base no modelo de Zahra (1991), Antoncic e Hisrich (2001) apresentam outro
modelo, conforme a Figura 3, e explicam que o empreendedorismo corporativo possui como
antecedentes um conjunto de características organizacionais que o influencia: a comunicação
aberta, os mecanismos de controle, a intensidade de exploração ambiental e o apoio a gestão
juntamente com os valores organizacionais.
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Ambiente
*Dinamismo
*Oportunidades Tecnológicas
*Crescimento da Indústria
*Demanda por novos produtos
*Mudança desfavorável
*Rivalidade Competitiva
Organização
*Comunicação
*Controles Formais
*Exploração Ambiental
*Suporte Organizacional
*Valores relacionados a concorrência
*Valores relacionados a organização

Empreendedorismo Corporativo
*Criação de novos negócios
*Inovação
*Auto-renovação
*Proatividade

Desempenho
*Crescimento
*Rentabilidade

Figura 3: Modelo de empreendedorismo corporativo e seus efeitos diretos.
Fonte: Antoncic e Hisrich (2001, p.505).

Antoncic e Hisrich (2001) acrescentaram ao modelo a dimensão proatividade, logo o
empreendedorismo corporativo é dividido em quatro dimensões: novos negócios, inovação,
auto renovação e proatividade, conforme pode ser visto na Figura 3. Novos negócios refere-se
a criação de um novo negócio a partir de um existente, este pode ser no mesmo mercado em
que a empresa atua ou em novos mercados, esta dimensão se aplica a todos os tamanhos de
negócios e independe o nível de autonomia. A dimensão da inovação abrange o
desenvolvimento de produtos, processos, procedimentos e serviços inovadores, possui foco no
desenvolvimento e na inovação em tecnologia. A dimensão da auto renovação compreende a
transformação das ideias, estratégias e estruturas organizacionais da empresa, inclui a inserção
de mudanças em todo o sistema para que se introduza a inovação. Por fim, a dimensão da
proatividade corresponde a postura da empresa em assumir riscos, ter ousadia e iniciativa em
relação aos concorrentes. Como resultados do empreendedorismo corporativo, espera-se que o
desempenho da empresa apresente crescimento e rentabilidade (ANTONCIC; HISRICH,
2001).
Os dois modelos apresentam em comum a demonstração dos antecedentes e dos
resultados do empreendedorismo corporativo. O modelo de Antoncic e Hisrich (2001) é
derivado do modelo de Zahra (1991) com o acréscimo de uma dimensão ao empreendedorismo
corporativo. Estes modelos foram apresentados com o intuito de apresentar a relação
empreendedorismo corporativo e desempenho, foco deste estudo.

26

2.2. Empreendedorismo Corporativo e Desempenho

Esta subseção apresenta a relação entre empreendedorismo corporativo e desempenho e
finaliza com estudos sobre o tema. O objetivo desta é identificar as medidas utilizadas na
literatura para as atividades de empreendedorismo corporativo e para o desempenho. No final
da seção é apresentado um quadro resumo com as medidas utilizadas.
Ribeiro, Macedo e Marques (2012) explicam que o desempenho das empresas é um
fenômeno complexo, que se relaciona a maneira como a organização se esforça na busca de
atingir as suas metas e estratégias para o alcance do sucesso organizacional. Segundo os autores
a avaliação do desempenho engloba diversas medidas financeiras e não financeiras o que torna
necessária a definição de critérios de escolha dos indicadores de desempenho pois, é
considerada uma etapa crítica para que a mensuração seja eficiente e seja realizada uma boa
análise.
Uma boa avaliação de desempenho auxilia no processo de tomada de decisão para que
a organização busque o crescimento e crie valor para os acionistas (RIBEIRO; MACEDO;
MARQUES, 2012). Apesar de serem utilizadas medidas não financeiras na análise de
desempenho, as medidas de desempenho financeiras continuam sendo as mais utilizadas, pois
são, em geral, menos subjetivas em relação à mensuração (BRITO; BRITO, 2012; RIBEIRO;
MACEDO; MARQUES, 2012). Além disso, recomenda-se que as análises sejam feitas de
modo longitudinal para que seja possível estudar a capacidade das empresas de manutenção dos
resultados e de sobreviverem (BRITO; BRITO, 2012). Uma das principais fontes de informação
desses indicadores são as demonstrações contábeis e financeiras utilizadas, também, como
forma de prestação de contas das empresas às partes interessadas (RIBEIRO; MACEDO;
MARQUES, 2012).
No que se refere ao empreendedorismo corporativo, Zahra e Covin (1995) já apontavam
para a necessidade de se analisar a relação entre o empreendedorismo corporativo e o
desempenho longitudinalmente. De acordo com os autores, os resultados do empreendedorismo
corporativo devem ser visualizados a longo prazo a fim de se constatar um melhor desempenho.
Para se estudar a relação entre o empreendedorismo corporativo e o desempenho da
empresa, recomenda-se a utilização de várias medidas de desempenho pois são essenciais na
identificação e quantificação de variáveis dependentes nas pesquisas envolvendo o tema
(BOJICA; FUENTES, 2012; KURATKO; HORNSBY; HAYTON, 2015). Da mesma maneira,
na avaliação da correlação entre o empreendedorismo corporativo e o desempenho é importante
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se considerar o contexto, pois variáveis moderadoras como o tamanho, o tipo de indústria e o
país de origem podem influenciar nos resultados (BIERWERTH et al., 2015).
Por exemplo, no estudo de Bierwerth et al.(2015) o efeito do tamanho da empresa na
relação entre a renovação estratégica e o desempenho foi positivo. Os autores explicam que isto
pode ser devido a maior disponibilidade de recursos financeiros, organizacionais e humanos
das empresas de grande porte em relação as pequenas empresas que possuem, geralmente,
limitação de recursos.
Antoncic e Hisrich (2001) realizaram um estudo com empresas da Eslovênia e dos
Estados Unidos com o objetivo de generalizar o construto do empreendedorismo corporativo.
Os dados foram coletados por meio de um questionário via email direcionado aos executivos
de alto escalão das empresas, as quais foram escolhidas aleatoriamente a partir de bancos de
dados dos referidos países. A amostra final foi composta de 141 empresas da Eslovênia e 51
empresas dos Estados Unidos e apesar de serem diferentes as amostras em relação a quantidade
de empresas, elas eram semelhantes na idade, tamanho e setor.
O empreendedorismo corporativo foi mensurado por meio de uma combinação de duas
escalas de estudos anteriores incluindo quatro dimensões: novos negócios, inovação, auto
renovação e proatividade. Para a dimensão novos negócios, utilizou como medidas: estímulo a
novas demandas por meio de publicidade e comercialização, ampliação da linha de negócios
nas indústrias atuais, novos negócios em novas indústrias relacionadas ao negócio atual, novos
nichos de produtos, entrada em novos negócios pela oferta de novas linhas e produtos. Para a
dimensão da inovação, as medidas foram: a ênfase da empresa no desenvolvimento de novos
produtos, a taxa de novos produtos introduzidos no mercado, gastos em atividades de
desenvolvimento de novos produtos, número de novos produtos adicionados pela empresa,
número de novos produtos lançados pela empresa, investimento no desenvolvimento de
tecnologias próprias, ênfase na criação de tecnologia própria, adoção de tecnologias
desenvolvidas por outras companhias ou industrias, ênfase na inovação tecnológica, ênfase no
desenvolvimento tecnológico pioneiro na sua indústria, percentual da receita gerado por novos
produtos, linhas de produto, mudanças de produto e liderança em pesquisa e desenvolvimento
(P&D) (ANTONCIC; HISRICH, 2001).
Para a dimensão da renovação própria, as medidas foram: definição da missão da empresa,
revisão do conceito de negócio, redefinição da indústria que a empresa compete, reorganização
das unidades e divisões para a inovação, coordenação das atividades das unidades para a
inovação, aumento da autonomia das unidades para a inovação, adoção de estruturas
organizacionais flexíveis para a inovação, treinamento de empregados em técnicas de
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criatividade, recompensa de funcionários para a criatividade e inovação, estabelecimento de
procedimentos para solicitar ideias de funcionários para as inovações e para o exame de novas
ideias de inovação, escolha de melhores ideias e disponibilização de recursos para projetos
experimentais. Para a dimensão da proatividade as medidas foram: novas técnicas, postura
competitiva, propensão a assunção de riscos e ousadia no ambiente. As variáveis de
desempenho do estudo foram medidas em termos de crescimento e rentabilidade absolutos e
relativos. A idade e o tamanho foram utilizados como variáveis de controle (ANTONCIC;
HISRICH, 2001).
Como medida de desempenho os autores utilizaram: para crescimento absoluto, o número
de empregados e as vendas; para o crescimento relativo, a participação de mercado; para a
rentabilidade absoluta, o retorno médio anual sobre as vendas (RSV), o retorno médio sobre
ativos (ROA) e o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE); para a rentabilidade relativa, foram
utilizadas medidas subjetivas de desempenho da empresa em relação aos concorrentes classificação da rentabilidade da empresa em comparação com todos os concorrentes e com os
concorrentes de mesma idade e estágio de desenvolvimento. Os dados foram tratados por meio
de análise fatorial exploratória e confirmatória e modelagem de equação estrutural. Os
resultados demonstraram um bom ajuste do modelo para ambos os países e a relação entre o
empreendedorismo corporativo com seus antecedentes (organização e ambiente) e com suas
consequências (crescimento e rentabilidade) foi positiva e significativa, de modo geral
(ANTONCIC; HISRICH, 2001).
Antoncic e Prodan (2008) analisaram a relação entre empreendedorismo corporativo
tecnológico, alianças e desempenho com o objetivo de desenvolverem e testarem um modelo.
Aplicaram-se questionários a uma amostra de 226 executivos de empresas industriais com 30
ou mais empregados na Eslovênia, os quais foram respondidos considerando o período de três
anos anteriores. Como medidas de empreendedorismo corporativo, os autores adotaram escalas
previamente validadas por outros estudos, as variáveis dependentes de desempenho foram o
crescimento e a rentabilidade em termos absolutos e relativos e as variáveis de controle foram
a idade, tamanho e o dinamismo da indústria. As medidas de desempenho utilizadas no estudo
foram as mesmas de Antoncic e Hirisch (2001). Para estimar o modelo, os autores testaram
hipóteses e correlações entre as variáveis e utilizaram modelagem de equações estruturais.
Como resultados, o estudo de Antoncic e Prodan (2008) demonstraram uma relação positiva e
significativa entre o empreendedorismo corporativo tecnológico e o desempenho em termos de
crescimento e rentabilidade tanto relativos como absolutos. Ademais, o modelo apresentou um
bom ajuste e não demonstrou variação com a inserção das variáveis de controle indicando que
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o engajamento em alianças para se desenvolver o empreendedorismo corporativo tecnológico
tem como consequência a melhoria do desempenho (ANTONCIC; PRODAN, 2008).
O estudo de Bojica e Fuentes (2012) analisou empiricamente como a aquisição de
conhecimento por meio de alianças entre empresas influencia na relação entre o
empreendedorismo corporativo e o desempenho organizacional em pequenas empresas. Para a
realização do estudo foi selecionada uma amostra aleatória de pequenas empresas de
Tecnologia da Informação e Comunicação de um banco de dados da Espanha. A amostra final
foi composta de 203 empresas, as quais os gestores foram entrevistados via telefone. Como
medida de empreendedorismo corporativo, os autores utilizaram a escala de Zahra (1991) com
nove itens, a qual engloba as dimensões de novos negócios, inovação e auto renovação. Os itens
para mensuração foram: implantação de novos programas para a melhoria da inovação,
incentivo aos funcionários para inovação e criatividade, solicitação de ideias dos funcionários
para novos produtos e processos, recompensas para os funcionários com criatividade e ideias
inovadoras, dedicação de um departamento para a inovação, busca de oportunidades de
negócios fora da empresa, treinamento de funcionários em criatividade e inovação, ênfase maior
em inovação em relação aos concorrentes (BOJICA; FUENTES, 2012).
O desempenho foi medido de maneira subjetiva e objetiva. As medidas de desempenho
utilizadas pelos autores foram: crescimento em vendas, a quota de mercado dos principais
produtos, a satisfação do cliente, a rentabilidade- em termos de ativos (ROA), patrimônio
líquido (ROE) e vendas (RSV). O empreendedorismo corporativo e a aquisição de
conhecimentos foram medidos por meio de declarações avaliadas em uma escala de
concordância de 1 a 7. As variáveis de controle foram a idade, tamanho pelo número de
empregados, duração da aliança e características do ambiente. Os dados foram analisados com
regressão linear tendo o desempenho como variável dependente. Os resultados demonstram um
impacto significativo e positivo do dinamismo do ambiente e do tamanho da empresa no
desempenho. Além disso, a aquisição de conhecimento como variável de controle tem um efeito
positivo e significativo no desempenho, o empreendedorismo corporativo demonstrou,
também, um efeito positivo e significativo no desempenho. Porém, a inclusão da aquisição de
conhecimento com o empreendedorismo corporativo no modelo apresentou-se como negativo
e não significativo no desempenho, logo, não há efeito direto da aquisição de conhecimento
sobre o desempenho da empresa (BOJICA; FUENTES, 2012).
O estudo de Karacaoglu, Bayrakdaroglu e San (2013) investigou o impacto das dimensões
apresentadas em dois modelos de empreendedorismo corporativo no desempenho das empresas
da Bolsa de Valores de Istambul. A amostra foi composta de 140 empresas do setor de
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manufatura analisadas em um período de cinco anos, as quais responderam um questionário
para medir o empreendedorismo corporativo em uma escala likert com 16 itens e os dados de
desempenho em uma escala de cinco pontos.
Como dimensões do empreendedorismo corporativo foram consideradas autonomia,
agressividade competitiva, inovação, assunção de riscos e proatividade, Para medir a
autonomia, considerou-se os seguintes itens na escala: tomada de decisão de indivíduos ou
equipes por conta própria, apoio da empresa aos indivíduos ou equipes que trabalham de forma
autônoma, crença de melhores resultados por parte de indivíduos ou equipes com decisões
próprias, identificação e seleção de oportunidades empreendedoras por parte da gestão de topo.
A agressividade competitiva incluiu os seguintes itens: percepção da empresa sobre ações
agressivas em relação aos concorrentes, uso de postura agressiva para combater ameaças a
posição competitiva ou sobrevivência e reforço da posição competitiva. A inovação foi medida
por: comercialização de novas linhas de produtos ou serviços nos últimos cinco anos, mudanças
nas linhas de produtos ou serviços existentes, apoio dos gestores de topo na ênfase em Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D), liderança tecnológica e inovações. Para medir a assunção de riscos,
a escala utilizada pelos autores considerou os seguintes itens: comportamento dos gestores de
topo frente ao ambiente, postura na tomada de decisão e propensão a projetos de alto ou baixo
risco. E a proatividade foi medida por: tendência dos gestores de topo a estarem na frente dos
concorrentes por meio de ideias ou produtos, introdução de novos produtos, serviços, técnicas
administrativas e tecnologias operacionais em relação a concorrência e resposta da empresa as
ações dos concorrentes.
Como medidas de desempenho, foram utilizadas: retorno sobre ativos (ROA), retorno
sobre o patrimônio líquido (ROE), margem de lucro líquido, lucro antes dos juros, impostos,
depreciação e amortização (EBITDA) sobre vendas, lucro antes dos juros e impostos (EBIT).
Os dados foram analisados por meio de regressão e análises de correlação e modelagem de
equações estruturais. Dentre os resultados do estudo, identificou-se uma relação negativa entre
empreendedorismo corporativo e desempenho financeiro, ou seja, o aumento nas atividades de
empreendedorismo corporativo resultou em diminuição do desempenho das empresas. No que
se refere as dimensões, a proatividade demonstrou forte impacto no desempenho das empresas,
seguida pela inovação e assunção de riscos, porém as dimensões autonomia e competitividade
agressiva não demonstraram impacto no desempenho das empresas. Desta forma, os autores
concluem explicando que o modelo de empreendedorismo corporativo original com as
dimensões proatividade, inovação e assunção de riscos demonstrou maior relação com o
desempenho das empresas em contraposição com o modelo com cinco dimensões incluindo a
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autonomia e competitividade agressiva (KARACAOGLU; BAYRAKDAROGLU; SAN,
2013).
Bierwerth et al (2015) realizaram uma meta análise de estudos sobre o impacto do
empreendedorismo corporativo no desempenho. Para a busca dos artigos foram utilizados
bancos de dados eletrônicos com critérios previamente definidos, resultando em 42 estudos
empíricos com amostras que reuniram um total de 13.237 empresas. As variáveis analisadas
foram o tamanho da amostra, o tamanho da empresa, indústria de alta ou baixa tecnologia e o
país de origem como moderadoras, as medidas de desempenho (subjetivas, objetivas ou ambas)
e as medidas de empreendedorismo corporativo (auto renovação, inovação e corporate
venturing). As medidas de desempenho objetivas encontradas nos estudos e utilizadas na
análise foram: retorno sobre as vendas (RSV), retorno sobre ativos (ROA), rentabilidade, a
receita de vendas, o lucro líquido e lucro por ação, crescimento nas vendas e crescimento nos
lucros. Como medidas de desempenho subjetivas, foram utilizados o desempenho financeiro
percebido em relação aos concorrentes e medidas de desempenho não financeiras subjetivas,
como por exemplo, a satisfação do cliente. O desempenho geral engloba combinações de
medidas objetivas e subjetivas (BIERWERTH et al., 2015).
Como medidas de empreendedorismo corporativo conforme as dimensões, utilizou-se para
a auto renovação: variáveis referentes as atividades empresarias que resultaram em mudanças
na estratégia competitiva ou estrutura organizacional como por exemplo, mudança na
abordagem competitiva para cada unidade de negócio e reorganização de unidades para
aumentar a inovação. Para a inovação foram utilizadas as seguintes medidas: variáveis
referentes as atividades empresariais em relação a inovações de produtos e processos como por
exemplo, a introdução de novos produtos para o mercado e o pioneirismo da empresa em
desenvolver inovações em sua indústria e, variáveis referentes a contagem do número de
produtos e inovações de processo. No que se refere ao corporate venturing utilizou-se variáveis
que englobam o conjunto de atividades com riscos que a empresa se envolveu como por
exemplo, a diversificação das operações da empresa em novas indústrias, a aquisição de
empresas em indústrias diferentes e, as variáveis de contagem indicando o número de atividades
que a empresa realizou no ano, como por exemplo, o número de novos negócios, número de
novos segmentos de mercado atendidos, número de fusões e aquisições (BIERWERTH et al.,
2015).
Os dados do estudo de Bierwerth et al. (2015) foram tratados com um modelo de efeitos
aleatórios e meta-regressão. Como resultados, o estudo indica um efeito positivo e significativo
das atividades de empreendedorismo corporativo no desempenho da empresa. Ademais, tal
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efeito no desempenho se mostrou maior com as atividades de inovação e corporate venturing
do que com as atividades de renovação estratégica. Também, no que se refere as variáveis
moderadoras o tamanho da empresa se mostrou positivo na relação entre renovação estratégica
e desempenho, mas o mesmo não ocorreu na relação com inovação e corporate venturing. O
tipo de indústria como fator moderador apresentou mais relação da inovação e da renovação
estratégica com o desempenho em empresas de alta tecnologia do que nas de baixa tecnologia,
nesta análise não foi possível identificar o efeito da indústria na relação corporate venturing e
desempenho. Por fim, o país de origem como fator moderador demonstrou que há diferenças
entre o empreendedorismo corporativo e desempenho conforme o país da empresa, logo, as
empresas europeias e asiáticas apresentaram melhor desempenho do que as norte-americanas
(BIERWERTH et al., 2015).
O Quadro 2 apresenta um resumo dos estudos e as respectivas medidas de
empreendedorismo corporativo utilizadas pelos autores. Nota-se que os estudos costumam
utilizar a divisão do empreendedorismo corporativo em três dimensões, conforme proposto por
Sharma e Chrisman (1999), ou seja, corporate venturing, inovação e renovação estratégica.
Também, é possível identificar por meio do detalhamento apresentado dos estudos, a menção
dos autores a medidas de corporate venturing externo como joint ventures e aquisições
(BIERWERTH et al., 2015). No construto do empreendedorismo corporativo associa-se as suas
atividades a maior crescimento e rentabilidade e isto vai ao encontro das medidas de
desempenho utilizadas nos estudos aqui referidos. Nota-se conforme o Quadro 2, que é
predominante nos estudos a utilização de medidas de desempenho relativas ao crescimento em
termos de número de empregados ou vendas e, medidas de rentabilidade com os indicadores
ROA, ROE e RSV.
Com o arcabouço teórico apresentado, nota-se que o empreendedorismo corporativo
exerce um papel importante no desempenho da empresa (BIERWERTH et al., 2015). Ademais,
estudos apontam o desempenho como consequência do empreendedorismo corporativo e
pressupõe-se que empresas com ações de empreendedorismo corporativo apresentam níveis
mais elevados de crescimento e rentabilidade em relação as outras organizações (ANTONCIC;
HISRICH, 2001; ANTONCIC; PRODAN, 2008). Dada a relação entre o empreendedorismo
corporativo e o desempenho das empresas, apresenta-se na próxima seção os aspectos inerentes
ao corporate venturing externo, como uma das dimensões do empreendedorismo corporativo.
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Quadro 2: Medidas de empreendedorismo corporativo e desempenho em estudos anteriores.
Autor e Ano

Contexto

Antoncic e
Hisrich (2001)

n=192, empresas manufatureiras,
sendo 141 empresas da Eslovênia e
51 empresas dos EUA. Dados
coletados por meio survey. Análise
por meio de modelagem de equação
estrutural.

Antoncic e
Prodan (2008)

n=226,empresas manufatureiras da
Eslovênia. Dados coletados por
meio de survey. Análise por meio
de modelagem de equação
estrutural.

Novos negócios
-Inovação
-Auto renovação
-Proatividade.

Bojica e
Fuentes
(2012)

n=203, empresas espanholas de
tecnologia da informação e
comunicação. Dados coletados por
entrevista via telefone. Análise por
meio de regressão linear.
n= 140, empresas manufatureiras de
Istambul.
Dados coletados por meio de
Survey. Análise por meio de
modelagem de equações estruturais.

-Novos negócios
-Inovação
-Renovação
estratégica

n= 13.237 empresas de 42 estudos
empíricos. Dados coletados por
banco de dados eletrônicos. Análise
por modelo de efeitos aleatórios e
meta-regressão.

-Renovação
estratégica
-Corporate Venturing
-Inovação

Karacaoglu,
Bayrakdaroglu
e San (2013)

Bierwerth et
al.(2015)

Fonte: Elaboração própria.

Empreendedorismo
Corporativo
-Novos negócios
-Inovação
-Auto renovação
-Proatividade.

-Autonomia
-Agressividade
competitiva
-Inovação
-Assunção de riscos
-Proatividade

Desempenho

Resultados

Relação

*Crescimento absoluto
-Número de empregados e vendas
*Crescimento relativo
-Participação de mercado
*Rentabilidade absoluta
-RSV, ROA e ROE
*Rentabilidade relativa (medida
subjetiva)
-Rentabilidade em comparação com
todos os concorrentes
-Rentabilidade em comparação com
concorrentes similares a empresa
-Crescimento das vendas
-A quota de mercado dos principais
produtos
-A satisfação do cliente (medida
subjetiva) - ROA, ROE e RSV
-ROA, ROE
-Margem de lucro líquido
-EBITDA e EBIT.

A relação entre o empreendedorismo
corporativo com seus antecedentes e
com suas consequências (crescimento e
rentabilidade) foi positiva e
significativa, de modo geral

Positiva e
significativa

Relação positiva e significativa entre o
empreendedorismo corporativo
tecnológico e o desempenho em termos
de crescimento e rentabilidade.

Positiva e
significativa

O empreendedorismo corporativo
demonstrou um efeito positivo e
significativo no desempenho.

Positiva e
significativa

O modelo de empreendedorismo
corporativo original com as dimensões
proatividade, inovação e assunção de
riscos demonstrou maior relação com o
desempenho das empresas em
contraposição com o modelo com cinco
dimensões incluindo a autonomia e
competitividade agressiva
O estudo indica um efeito positivo e
significativo das atividades de
empreendedorismo corporativo no
desempenho da empresa. Tal efeito no
desempenho se mostrou maior com as
atividades de inovação e corporate
venturing do que com as atividades de
renovação estratégica.

Negativa e
significativa

*Subjetivas
- Desempenho financeiro percebido
em relação aos concorrentes
- Desempenho não financeiro.
*Objetivas
-RSV, ROA e ROE; Receita de
vendas, Lucro líquido e por ação;
crescimento nas vendas e nos lucros

Positiva e
significativa
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2.3 Corporate Venturing Externo
As empresas podem optar por crescer por meio de uma atividade empreendedora e para
isso possuem duas opções: crescer sozinhas (organicamente) ou por outras empresas
(compartilhando ativos e riscos) (ORTIZ-DE-URBINA-CRIADO; MONTORO-SÁNCHEZ;
ROMERO-MARTÍNEZ, 2011). Quando as empresas escolhem crescer com a ajuda de outras
empresas, podem ter acesso aos ativos que elas necessitam e podem não conseguir sozinhas,
então realizam alianças estratégicas, fusões e aquisições (ORTIZ-DE-URBINA-CRIADO;
MONTORO-SÁNCHEZ; ROMERO-MARTÍNEZ, 2011).
De acordo com Narayanan, Yang e Zahra (2009) dentre as dimensões do
empreendedorismo corporativo, o corporate venturing se difere por causa do foco nas etapas e
processos associados a criação e integração de novas empresas no portfólio de negócios das
empresas investidoras. Segundo os autores, em termos conceituais,o corporate venturing pode
ser definido como o “conjunto de sistemas organizacionais, processos e práticas que focam na
criação de negócios em novos ou já existentes campos, mercados ou indústrias- utilizando
meios internos e externos" (NARAYANAN; YANG; ZAHRA, 2009, p.59). Os meios internos
incluem inovação e incubação de novos negócios, e os externos incluem licenciamento, joint
venturing, aquisições e corporate venture capital (CVC). O foco do presente estudo é no
corporate venturing externo, detalhado a seguir.
Nos licenciamentos, as empresas pagam uma taxa em troca de acesso aos
conhecimentos, inovações, tecnologias e descobertas de outras empresas. As joint ventures são
novas organizações formadas por duas ou mais empresas existentes com o objetivo do
desenvolvimento ou comercialização de novas tecnologias e construção de habilidades
organizacionais. As aquisições são as operações de compra de uma empresa por outra com o
intuito de aumentar a posição de mercado ou entrada em novos mercados. O CVC se refere a
investimentos de capital feitos em start-ups para acesso a suas inovações, tecnologias e outras
descobertas (NARAYANAN; YANG; ZAHRA, 2009).
De acordo com Lin e Lee (2011) os investimentos em corporate venturing permitem
que as empresas explorem oportunidades de crescimento que podem melhorar suas perspectivas
futuras. Segundo os autores, de um lado as empresas podem investir em novos
empreendimentos e utilizar os recursos já existentes como meio de alavancar o seu negócio
principal. Em outro sentido, a empresa pode utilizar os investimentos em corporate venturing
para buscar novos tipos de negócios e direções de crescimento fora do negócio principal (LIN;
LEE, 2011). Por meio do corporate venturing, as empresas adotam estratégias para o
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crescimento mais rápido, pois podem sair de uma abordagem do tipo fechada para um modelo
aberto e colaborativo e, assim inovar com a ajuda de novos parceiros de pesquisa e
desenvolvimento (BATTISTINI; HACKLIN; BASCHERA, 2013).
Miles et al. (2011) explicam que o corporate venturing externo pode ser considerado
um parceiro tanto econômico quanto organizacional, pois possui efeitos em termos financeiros,
estratégicos e políticos para todos os stakeholders. Além disso, o corporate venturing externo
é utilizado para obtenção de expertise e tecnologias externas para organização estratégica e de
conhecimento organizacional (COVIN; MILES, 2007). Também, pode ser uma fonte de
inovações tecnológicas, pois permite o acesso a oportunidades de mercado, novos modelos de
negócios e canais de distribuição (RAJAGOPAL, 2006).
Entretanto, Rajagopal (2006) salienta que para a implementação de ações de corporate
venturing ser efetiva, os objetivos da empresa devem ser claros, os processos necessitam ser
entendidos e deve haver dedicação e disciplina por parte da empresa. O corporate venturing
externo inclui investimentos que promovam a fundação ou o crescimento de negócios externos,
ou seja, aqueles negócios que não estão sob o domínio organizacional da empresa (COVIN;
MILES, 2007).
Os investimentos em corporate venturing externo estimulam o crescimento em
empresas novas e existentes quando não é necessário nem atraente, o abandono ao negócio
principal (BASU; WADHWA, 2013). Por meio destes investimentos, a empresa se expande e
diversifica suas operações, assim o corporate venturing pode ajudar a melhorar o desempenho
da empresa em relação ao seu negócio principal e serve como um meio de renovação
incremental deste negócio (BASU; WADHWA, 2013; BIERWHERT ET AL, 2015).
Desta maneira, com base na relação apresentada na seção anterior entre o
empreendedorismo corporativo e o desempenho, e o apresentado nesta seção sobre os possíveis
benefícios dos investimentos em corporate venturing externo para as empresas, é possível
esperar que em relação ao desempenho financeiro tais investimentos resultem em melhores
retornos. A partir do exposto, formula-se a seguinte hipótese de estudo:

H1: A realização de atividades de corporate venturing externo impacta positivamente o
desempenho das grandes empresas.

Nas subseções seguintes, o referencial teórico dedica-se a se aprofundar nas atividades
de corporate venturing externo utilizadas no presente estudo, a saber: joint ventures e
aquisições. Estas atividades como prática do corporate venturing externo podem influenciar no
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desempenho das grandes empresas. A seção se encerra com estudos anteriores sobre corporate
venturing externo.

2.3.1 Joint Ventures e Aquisições

A joint venture é uma organização formada por duas empresas com o intuito de
explorarem em conjunto uma oportunidade de negócio (SCHILDT; MAULA; KEIL, 2005). As
joint ventures são mais relevantes para relações entre empresas grandes e estabelecidas
(SCHILDT; MAULA; KEIL, 2005). O anúncio da criação de uma joint venture pode gerar
aumento no valor das ações de uma empresa devido a expectativa de aumento nos ganhos de
mercado (CHEN, KING, WEN, 2015).
As joint ventures, assim como as fusões e aquisições têm sido utilizadas pelas empresas
como um caminho para reestruturação organizacional (CHEN, KING, WEN, 2015). De acordo
com Benavides-Espinosa e Ribeiro-Soriano (2014) uma joint venture é um acordo entre duas
ou mais empresas, que são independentes entre si, para criação de uma nova empresa legal. A
empresa criada possui todos os recursos necessários para operar efetivamente e como retorno,
os seus resultados servirão para o cumprimento das estratégias competitivas das empresas
investidoras (BENAVIDES-ESPINOSA E RIBEIRO-SORIANO, 2014).
De acordo com Lebedev et al. (2015), as empresas realizam fusões e aquisições por
vários motivos, entre eles pode-se citar, a busca por poder de mercado, ganhos de sinergia,
diversificação, incertezas em relação ao ambiente e características da empresa. Os autores ainda
explicam os fatores que podem afetar o desempenho das fusões e aquisições, são eles: o tipo de
pagamento, tipo de negócio, estrutura da adquirente, características de gestão, desempenho
anterior, característica da empresa, fatores ambientais, desenvolvimento institucional,
qualidade da governança corporativa e envolvimento do Governo.
No campo do empreendedorismo corporativo, a realização de aquisições são um meio
das empresas aproveitarem as oportunidades em relação a globalização, se adaptarem as
mudanças e buscarem o crescimento (DENG; 2012). Por meio das aquisições as empresas
podem ter acesso a mercados estrangeiros e capturar os ativos necessários para atingir seus
objetivos estratégicos (FARINÓS; HERRERO E LATORRE, 2011; DENG; 2012).
Embora inúmeros fatores podem ser responsáveis pelo sucesso ou fracasso de uma
empresa, a decisão de analisar e selecionar investimentos rentáveis é um fator chave e a
aquisição de uma firma é, certamente, um grande investimento que pode influenciar na criação
de riqueza de uma empresa (FARINÓS; HERRERO E LATORRE, 2011).
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No que se refere a estratégias para a prática do empreendedorismo corporativo,
empresas com ativos similares tendem a utilizar fusões e aquisições, em especial quando essa
prática ocorre entre empresas do mesmo país (ORTIZ-DE-URBINA-CRIADO; MONTOROSÁNCHEZ; ROMERO-MARTÍNEZ, 2011). No entanto quando se trata da inserção em
mercados internacionais, as empresas tendem a fazer alianças estratégicas, como por exemplo
a formação de joint ventures, para buscar parceiros com ativos complementares aos seus
(ORTIZ-DE-URBINA-CRIADO; MONTORO-SÁNCHEZ; ROMERO-MARTÍNEZ, 2011).

2.4 Estudos anteriores sobre corporate venturing externo

Esta seção apresenta estudos anteriores sobre corporate venturing externo, com o intuito
de se identificar as medidas utilizadas pelos autores para mensurá-lo. Ao final da seção é
apresentado um Quadro com o resumo dos estudos.
Rajagopal (2006) estudou o corporate venturing como estratégia para a
internacionalização. Foram realizadas 79 entrevistas com gestores de 19 empresas
multinacionais que operam no México, durantes os anos de 2000 a 2005. As respostas dos
gestores foram categorizadas em uma escala de concordância de 1 a 5. Os dados foram
analisados por meio de regressão logística. As variáveis dependentes utilizadas foram o
desempenho econômico e o relacional. O desempenho econômico foi identificado por meio de
respostas referentes aos seguintes questionamentos: o empreendimento oferece boas taxas de
retorno, deve cumprir metas financeiras, nível de investimentos no empreendimento,
importância dos recursos da investidora na investida, o empreendimento deve ter realizações
financeiras rápidas e positivas. A variável relacional foi identificada por meio da tomada de
decisão, autonomia e valores culturais do empreendimento. As variáveis explicativas foram as
unidades de corporate ventures. Os resultados apontam que na América Latina, o corporate
venturing é decidido por meio de variáveis econômicas, como por exemplo, as taxas de retorno
e a participação de mercado. Também, o sucesso do empreendimento está associado as metas
financeiras e realizações do mesmo e aos investimentos por parte da empresa investidora. Por
fim, os principais fatores de sucesso dos empreendimentos de corporate venturing estão
associados às realizações financeiras positivas e rápidas e às boas práticas organizacionais.
O estudo de Wadhwa e Kotha (2006) investigou o impacto dos investimentos de
corporate venture capital na criação de conhecimento. Foram estudadas 36 empresas
americanas durante os anos de 1989 a 1999. Os dados foram coletados por meio de bases de
dados secundárias, a National Venture Capital Association (NVCA) para identificar as
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empresas e busca no Google e em bases online (Lexis-Nexis e Factiva) para associar a empresa
com seus fundos. A análise foi feita com modelo de regressão binomial negativa com efeitos
fixos e aleatórios.
A variável dependente foi a taxa de criação de conhecimento, medida por meio da
contagem anual dos pedidos de patentes aceitos para a empresa i no ano t. As variáveis
explicativas foram: o número de investimentos em corporate venture capital da empresa i no
ano t, quando não foi realizado investimento atribuiu-se o valor 0; o grau de envolvimento de
um investidor com as empresas de seu portfólio, medido por meio do número de alianças
formadas entre o investidor e a investida no momento ou logo após o investimento de capital e
pelo número de casos em que a investidora obteve assentos no conselho de administração da
investida, esse número foi dividido pelo número total de investimentos em corporate venture
capital no ano; a diversidade de conhecimento tecnológico do investidor, medido pelo índice
de concentração inverso da distribuição de patentes de uma empresa sobre as classes de
tecnologia principal para o qual tinham sido atribuídos; a capacidade da empresa de aprender
com fontes externas de conhecimento medida pelo estoque de patentes da empresa nos quatro
anos anteriores ao período de análise do estudo; o número de joint ventures, alianças, fusões e
aquisições realizadas pela empresa; tamanho da empresa medido pelo logaritmo das vendas no
ano; intensidade de pesquisa e desenvolvimento medida pela taxa da despesa em P&D; idade
da empresa pelo número de anos desde a fundação da empresa até o ano anterior da observação
da variável dependente; experiência prévia em investimentos pelo ano que a empresa fez o
primeiro investimento em CVC; parentesco de conhecimento entre empresas e investidores pela
contagem de empresas do portfólio que pertencem ao mesmo setor; qualidade das empresas
investidas pelo número do capital investido em todas as empresas em um ano e; dummies
anuais.
Os resultados apontam que, ceteris paribus, existe um ponto a partir do qual a
contribuição dos investimentos de CVC para a criação de conhecimento do investidor diminui.
Além disso, quando um investidor corporativo possui alto envolvimento com as empresas do
portfólio, esse declínio pode ser revertido. Também, um maior envolvimento com as empresas
do portfólio tem um efeito positivo na relação em forma de U invertido entre o investimento de
CVC e a criação de conhecimento dos investidores. Nenhum efeito foi encontrado para a
diversidade de conhecimento tecnológico dos investidores (WADHWA E KOTHA, 2006).
Zahra e Hayton (2008) realizaram um estudo com 217 empresas globais manufatureiras.
O objetivo do estudo foi verificar se as empresas se envolvem em atividades de venturing
internacionais para obtenção de novos conhecimentos e capacidades que as permitam explorar
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novas oportunidades em mercados estrangeiros. Foram coletados dados de empresas de capital
aberto de 36 países na Industry week e foram enviados via email questionários aos dirigentes e
executivos responsáveis pela internacionalização. Os dados foram analisados por meio de
regressão hierárquica e multivariada de variância (MANOVA).
As variáveis dependentes do estudo foram o retorno sobre o ativo (ROE) e a variação
da receita de um ano para outro. Como variáveis explicativas foram utilizados o número de
joint ventures, alianças, aquisições e corporate venture capital realizados em mercados
estrangeiros durante o período, estes dados foram coletados por meio dos anúncios realizados
de cada transação pela empresa. Utilizou-se também o logaritmo do número de empregados
como proxy de tamanho, a folga de recursos, liquidez, gastos médios do pais de origem da
empresa com pesquisa e desenvolvimento, dummies do setor, ROE do setor e o número de
patentes. Os resultados indicam que a relação entre as ações de venturing internacional e o ROE
e a variação da receita não foram significativos. Mas a interação entre a capacidade de absorção
de uma empresa e as variáveis de venturing é significativa e positivamente relacionada com o
ROE e o crescimento das receitas. Também quando as atividades de venturing são correlatas
ao negócio principal da empresa investidora, o efeito é maior nas variáveis de desempenho
(ZAHRA E HAYTON, 2008).
Huang (2009) realizou um estudo com dados de 259 empresas de Taiwan durante os
anos de 2003 a 2006, com o intuito de entender os efeitos das capacidades existentes da empresa
de exploração e exploitation na escolha entre corporate venturing interno e externo. Os dados
foram coletados do Taiwan Economic Journal (TEJ) e analisados por meio da regressão de
Poison. As variáveis dependentes do estudo foram as corporate venturing internas,
representadas por novas unidades isoladas as quais a empresa detém o percentual de 90% ou
mais e as corporate venturings externas representadas por unidades em que a empresa detém
uma quota de menos de 90% (corporate venture capital), alianças, joint ventures, aquisições.
As variáveis explicativas foram: capacidades existentes- exploração pelo número de
patentes de invenção no ano e exploitation pelo número de patentes de modelo de utilidade e
de design em um ano; idade representada pelo início das operações da empresa até o ano de
2005; tamanho, pelo logaritmo do emprego; intensidade de P&D pela divisão dos gastos com
pesquisa e desenvolvimento no ano pelas vendas no ano; assunção de riscos, medida pelo ROA;
estoque de patentes industriais, medido pelo estoque médio de patentes de cada subindústria;
turbulência ambiental pela taxa de crescimento médio de vendas do subsetor especifico. Os
resultados apontam uma relação positiva entre as capacidades existentes de uma empresa e as
atividades de corporate venturing. Porém, a exploração é apontada como melhor preditor de
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corporate venturing interno e a exploitation um melhor preditor de corporate venturing externo
(HUANG, 2009).
Lai, Chiu e Liaw (2010) realizaram um estudo com 583 empresas de Taiwan listadas
em dois mercados de ações durante o período de 1997 a 2006. O objetivo do estudo foi
investigar como o corporate venturing externo de uma empresa influencia o seu escopo
tecnológico. Para isso, utilizou-se dados em painel e análise com regressão de efeitos aleatórios.
A variável dependente do estudo foi o escopo tecnológico, medido pelo número total de
patentes durante o período.
As variáveis explicativas foram: corporate venturing externo, medido por todos os
ativos de longo prazo investidos via todos os fundos de CV externos (corporate venture capital,
joint ventures, aquisições) de uma empresa estabelecida em um ano dividido pelo valor contábil
dos ativos totais; ativos complementares, medido pelo manufacturing overhead dividido pelo
total de vendas vezes o valor adicionado; idade; tamanho pelo logaritmo natural de vendas totais
no ano; competição do setor; atratividade do setor, medido pelo ROA; magnificência ambiental
e dinamismo ambiental. Os resultados indicam que o corporate venturing externo facilita a
ampliação do escopo tecnológico de uma empresa. Também, as empresas que efetuam CV
externo possuem uma maior probabilidade de possuírem especialização tecnológica devido a
crescentes investimentos em ativos complementares (LAI; CHIU; LIAW, 2010).
Basu e Wadhwa (2013) estudaram 477 empresas americanas listadas na 1990 Fortune
500 list. Os dados foram organizados em painel e analisou-se o período de 1990 a 2000 por
meio de regressão binomial negativa com modelo de efeitos fixos. O objetivo do estudo foi
examinar as atividades de venturing externo dessas empresas como meio de estimular a
renovação estratégica, o foco foi nos investimentos em corporate venture capital (CVC).
Como variáveis dependentes utilizou-se as receitas anuais, segmento inicial da empresa
e um índice de renovação estratégica medido em uma escala de um a cinco. As variáveis
explicativas foram: a atividade de corporate venture capital- a soma de todos os investimentos
feitos pela empresa em novos empreendimentos nos últimos 5 anos; intensidade tecnológica da
empresa- proporção de P & D para as despesas de vendas; intensidade competitiva da empresataxa de concentração das quatro maiores empresas (por vendas) no segmento; capacidades
tecnológicas da empresa- despesas de P & D anuais; capacidade de marketing-despesas com
publicidade anuais; tamanho- receitas anuais; liquidez corrente- a relação de ativos líquidos
(disponibilidades de caixa, investimentos de curto prazo e contas a receber) para o passivo
circulante; escopo- número de códigos distintos de quatro dígitos SIC em que operava naquele
ano; alianças e aquisições- número de alianças, aquisições e joint ventures; crescimento da
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indústria e o envolvimento em CVC- a variação percentual em vendas da indústria no ano t em
relação ao ano anterior e o envolvimento é o número de outras empresas do setor a empresa i
no ano t que fizeram investimentos CVC nos últimos 3 anos, incluindo o ano t .
Os resultados do estudo demonstram que o CVC de uma empresa é associado
negativamente com a probabilidade de uma renovação estratégica descontínua. Esta relação
negativa é ainda mais fortalecida, ou seja, torna-se mais negativa para as empresas em setores
dinâmicos caracterizados por intensidade tecnológica e competitividade elevada e, também,
para as empresas que possuem fortes capacidades tecnológicas e de marketing. (BASU E
WADHWA, 2013).
No Quadro 3 é apresentado um resumo dos estudos aqui descritos, percebe-se que como
medidas de corporate venturing externo, é predominante o uso de corporate venture capital,
aquisições, alianças e joint ventures. Em alguns estudos utilizam-se o investimento realizados
nessas atividades em termos financeiros, em outros utiliza-se a contagem desses investimentos
ao longo dos anos.

42

Quadro 3: Estudos anteriores sobre Corporate Venturing externo.
Autor e
Ano
Rajagopal
(2006)

Objetivo

Contexto

Verificar o
corporate venturing
como estratégia
para a
internacionalização.

Wadhwa e
Kotha
(2006)

Investigar o impacto
dos investimentos
de Corporate
Venture Capital na
criação de
conhecimento.

n= 79 entrevistas semiestruturadas dentre os anos de
2000 a 2005, realizadas com
gestores de 19 empresas
multinacionais que operam no
México. Análise por meio de
regressão logística.
n= 36 empresas americanas
durante os anos de 1989 a 1999.
Base de dados secundária.
Analise de dados em painel por
meio de regressão binomial
negativa com efeitos fixos e
aleatórios.

Zahra
Hayton
(2008)

e

Verificar se as
empresas realizam
venturing
internacionais para
obter novos
conhecimentos e
capacidades e
explorar com
sucesso novas
oportunidades em
mercados
estrangeiros
Fonte: Elaboração Própria

n= 217 empresas globais.
Dados secundários de empresas
abertas de 36 países.
Questionário via email aos
CEO´S e executivos
responsáveis pela
internacionalização.
Análise por meio de regressão
hierárquica e multivariada de
variância (MANOVA)

Variável
dependente
Desempenho
econômico

Variáveis explicativas

Resultados

Unidades de Corporate venturing

Na América Latina, o corporate venturing é
decidido com base em variáveis econômicas e o
sucesso dos empreendimentos estão
relacionados ao cumprimento de metas
financeiras, investimentos por parte da empresa
investidora e às boas práticas organizacionais.

Taxa de
criação de
conhecimento

Número de investimentos CVC;
Grau de envolvimento de um investidor
corporativo com suas empresas de
portfólio; Diversidade de conhecimento
tecnológico do investidor corporativo;
Capacidade de aprendizado externo
Joint ventures, alianças, fusões e
aquisições; Tamanho; Idade; Intensidade
de P&D; Experiência prévia em CVC;
Parentesco de setor entre a investidora e a
investida; Qualidade do investimento;
Joint ventures; Alianças; Aquisições;
Corporate venture capital;
Idade;
Tamanho;
Folga de recursos;
Liquidez
Inovação do pais;
Setor;
Roe do setor;
Patentes.

Há um ponto em que a contribuição dos
investimentos em CVC diminuem, porém
quando há envolvimento do investidor com a
investida esse declínio pode ser revertido. Um
maior envolvimento com as empresas do
portfólio tem um efeito positivo na relação em
forma de U invertido entre o investimento de
CVC e a criação de conhecimento dos
investidores. Nenhum efeito foi encontrado para
a diversidade conhecimento tecnológico dos
investidores
Não há relação estatística significativa das joint
ventures, alianças, aquisições e CVC no ROE e
no crescimento da receita. Porém a interação
entre as variáveis de venturing com a
capacidade de absorção é significativa e
positivamente relacionada com o ROE e
crescimento das receitas.

ROE;
Variação da
receita total

Continua...
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Continuação...

Quadro 3: Estudos anteriores sobre Corporate Venturing externo.
Autor e
Ano
Huang
(2009)

Objetivo

Contexto

Desenvolver um
entendimento dos
efeitos das
capacidades
existentes pela
exploração e
exploitation na
escolha entre
corporate venturing
interno e externo

n=259 empresas de Taiwan nos
anos de 2003 a 2006. Banco de
dados do Taiwan Economic
Journal (TEJ) e do Taiwan
Intellectual Property Office.
Análise com Regressão de
Poison.

Lai, Chiu e
Liaw
(2010)

Investigar como o
Corporate
Venturing Externo
de uma empresa
influencia o seu
escopo tecnológico.

n=583, empresas de Taiwan do
no período de 1997 a 2006
listadas em dois mercados de
ações. Dados em painel. Analise
de dados com regressão com
efeitos aleatórios

Basu e
Wadhwa
(2013)

Examinar as
atividades de
Venturing externo
das empresas
reconhecidas para
estimular a
renovação

n= 477, empresas americanas
listadas na 1990 Fortune 500
lista. Os dados foram
organizados em painel nos anos
de 1990 a 2000. Dados
analisados com regressão
binomial negativa, modelos de
efeitos fixos.

Fonte: Elaboração Própria

Variável
dependente
-Internal
corporate
ventures
-External
corporate
ventures
(1) corporate
venture
capital;
(2) Alianças
(3) joint
venture
(4)Aquisições
Escopo
tecnológico

Receitas
anuais
Segmento
(inicial)
Índice de
renovação
estratégica
(0 a 5)

Variáveis explicativas

Resultados

Capacidades existentes=Exploração e
Exploitation;
Idade;
Tamanho;
Intensidade de P&D;
Assunção de riscos;
Estoque de patentes industriais;
Turbulência ambiental

Há uma relação positiva entre as capacidades
existentes de uma empresa e as atividades de
Corporate Venturing. Os resultados indicam
que a exploração é um melhor preditor do
Internal Corporate Venturing , enquanto que a
exploitation é melhor em prever External
Corporate Venturing.

Corporate Venturing Externo
Ativos Complementares
Idade
Tamanho
Competição do setor
Atratividade do setor
Magnificência ambiental
Dinamismo ambiental
Atividade de Corporate Venture Capital
Intensidade tecnológica da empresa
Intensidade competitiva da empresa:
Capacidades tecnológicas da empresa
Capacidade de Marketing
Tamanho; Liquidez; Escopo; Alianças,
aquisições e joint ventures; crescimento e
envolvimento do setor; CVC nos últimos 3
anos

O CV externo facilita a ampliação do escopo
tecnológico de uma empresa estabelecida. As
empresas que efetuam CV externo possuem
uma maior probabilidade de especialização
tecnológica devido a investimentos em ativos
complementares

Os resultados mostram que a atividade CVC
de uma empresa é associada negativamente
com a probabilidade de que se submete a uma
renovação descontínua. Esta relação negativa
é ainda mais fortalecida (torna-se mais
negativo) para as empresas em setores
dinâmicos caracterizados por intensidade
tecnológica e competitiva elevada e para as
empresas que possuem fortes capacidades
tecnológicas e de marketing.
Fim do Quadro.
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3. MÉTODO DE PESQUISA

Nesta seção é apresentado o método de pesquisa, dividido em sete subseções:
delineamento da pesquisa, base de dados, definição da amostra de pesquisa, variáveis da
pesquisa, procedimento de coleta dos dados, procedimento de tabulação dos dados e
procedimento de análise dos dados.

3.1

Delineamento da pesquisa

A pesquisa foi delineada por meio de um estudo teórico-empírico (MARTINS;
THEÓPHILO, 2009). O problema de pesquisa foi abordado de forma quantitativa, pois os dados
foram mensurados e quantificados para interpretação por procedimentos estatísticos
(MARTINS; THEÓPHILO, 2009). E, a estratégia de pesquisa adotada foi a documental, pois
utilizou-se documentos como forma de obtenção de dados e informações (MARTINS;
THEÓPHILO, 2009).
O modelo de pesquisa encontra-se na Figura 4.

Tamanho

Corporate Venturing
Externo

Idade

Liquidez

Rentabilidade

Figura 4: Modelo de pesquisa.
Fonte: Elaboração Própria.

Conforme a Figura 4, o modelo apresenta a relação entre o corporate venturing externo
e a rentabilidade utilizada como indicador de desempenho. Tal relação é moderada pelo
tamanho, idade e a liquidez das empresas. O corporate venturing externo é tratado no modelo
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em termos do número de aquisições e joint ventures realizadas pelas empresas e a rentabilidade
representada de modo objetivo pelos indicadores retorno sobre o ativo (ROA) e retorno sobre
o patrimônio líquido (ROE).

Corporate Venturing

2010

2011

2012

2013

2014

Desempenho
Figura 5: Linha do tempo da pesquisa.
Fonte: Elaboração própria.

A relação entre o corporate venturing externo e o desempenho foi acompanhada por um
período de 5 anos, conforme a linha do tempo exposta na Figura 5. Utilizou-se o período que
compreende os anos de 2010 a 2014. Este período foi escolhido em decorrência da
disponibilidade das informações da Base de Dados utilizada, conforme será explicado melhor
adiante.

3.2 Base de dados

Para a coleta dos dados da pesquisa utilizou-se os dados de empresas listadas na Bolsa
de Valores de São Paulo (BM & F BOVESPA) e os fatos relevantes divulgados na Comissão
de Valores Mobiliários (CVM). A BM&F BOVESPA administra mercados organizados de
títulos, valores mobiliários e contratos derivativos, também presta serviços de registro,
compensação e liquidação. Dentre os serviços oferecidos pela Bolsa está a negociação de ações
e a listagem de empresas.
As empresas listadas na Bolsa são regulamentadas pela Lei 6.404/76 que obriga as
sociedades por ações a prestarem contas para os seus sócios, acionistas e para a sociedade por
meio das seguintes demonstrações financeiras: relatório da administração, demonstrações
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contábeis e as respectivas notas explicativas, o parecer dos auditores independentes e do
conselho fiscal.
Além disso para garantir o acesso à informação para os acionistas e demais partes
interessadas, no art. 157, § 4º. da Lei é prevista a obrigação dos administradores de declarar
imediatamente “à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer [...] fato relevante
ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores
do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia. ”
As empresas listadas na Bovespa são obrigadas a possuir registro na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). A CVM estabelece normas e fiscaliza a atuação das empresas
listadas na Bolsa. As regras para as companhias abertas são exigentes no que se refere à
prestação de informações aos investidores e à sociedade. São regras que especificam o
credenciamento na CVM, a oferta de ações ao público e a divulgação de informações periódicas
e eventuais.
As normas principais, são: a Instrução CVM n° 400/03, para o registro das ofertas
públicas de distribuição de valores mobiliários; Instrução CVM nº 480/09, para o registro da
companhia (ou outro emissor de valores mobiliários) e que detalha as informações a serem
divulgadas, de forma periódica ou eventual; e a Instrução CVM nº 358/02, que regulamenta a
divulgação de atos e fatos relevantes.
Tendo em vista que a pesquisa utilizou os dados relativos aos anúncios de fatos
relevantes divulgados pelas empresas, o foco a seguir é na Instrução CVM n° 358/02. Desta
forma, apresenta-se as suas principais disposições. O ato ou fato relevante é definido, no art. 2,
como:

[...] qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembleia geral ou dos
órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter
político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou
relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável: na cotação dos
valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; na
decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários
[...]

No que se refere a divulgação dos atos relevantes ao mercado, essa deve ser imediata
pois pode influenciar na tomada de decisão dos investidores. A Instrução CVM nº 358/02 dispõe
diversos casos que são considerados como relevantes e impõe o dever de sua divulgação ao
Diretor de Relações com Investidores (DRI) de cada empresa, na forma da regulamentação em
vigor.
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Como exemplos de ato ou fato potencialmente relevante, a referida Instrução menciona,
entre outros, a aquisição de ações da companhia para permanência em tesouraria ou
cancelamento, e alienação de ações assim adquiridas, incorporação, fusão ou cisão envolvendo
a companhia ou empresas ligadas, transformação ou dissolução da companhia, mudança na
composição do patrimônio da companhia.
Na divulgação dos atos e fatos relevantes, a Instrução CVM n° 358/02 indica também,
o que deve ser descrito. Por exemplo, na alienação de controle acionário, o adquirente deve
informar o objetivo da aquisição, os efeitos esperados em seus negócios, o número e percentual
de ações adquiridas e outras informações relevantes a planos futuros de eventos societários que
se pretenda promover na companhia, em especial reestruturação societária envolvendo fusão,
cisão ou incorporação. A Instrução explica no artigo n° 18 que a transgressão às suas
disposições configura infração grave.

3.3 Definição da Amostra de pesquisa

A população da pesquisa correspondeu a um total de 514 empresas listadas na Bolsa de
Valores de São Paulo (BM&F BOVESPA), conforme a Tabela 1. As empresas são divididas
em 10 setores: Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Materiais Básicos, Bens Industriais,
Construção e Transporte, Consumo não-cíclico, Consumo cíclico, Tecnologia da Informação,
Telecomunicações, Utilidade Pública, Financeiros e Outros.

Tabela 1: Quantidade de empresas listadas na BM&F BOVESPA
Setor
População
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
8
Materiais Básicos
38
Bens Industriais
33
Construção e Transporte
71
Consumo não-cíclico
41
Consumo cíclico
67
Tecnologia da Informação
10
Telecomunicações
9
Utilidade Pública
77
Financeiros e Outros
142
Não classificado
18
Total
514
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BM&FBovespa.
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A amostragem adotada foi do tipo não-probabilística, assim o estudo contemplou o
conjunto de empresas pertencentes aos setores de consumo cíclico e consumo não-cíclico, ou
seja, uma amostra inicial de 108 empresas. O recorte se fez necessário devido a possibilidade
de comparação que a análise de empresas de um mesmo setor econômico permite, pois em
geral, estas possuem estruturas patrimoniais e econômicas semelhantes (ASSAF NETO E
LIMA, 2009).
Na listagem da Bovespa, o setor de consumo cíclico inclui empresas dos segmentos de
comércio, diversos, hotéis e restaurantes, mídia, tecidos, vestuário e calçados, utilidades
domésticas, viagens e lazer. O setor de consumo não cíclico engloba empresas de agropecuária,
alimentos processados, bebidas, comércio e distribuição, diversos, fumo, produtos de uso
pessoal e de limpeza e saúde.
Os setores de consumo, em particular, tendem a não ser afetados em épocas de recessão
econômica principalmente os bens de consumo essenciais (HORTA, ALVES E JORGE, 2013).
Os dois setores foram analisados em conjunto pois a BM&FBovespa os reúne no “Índice
BM&FBovespa de Consumo” (ICON) que mede o comportamento das ações das empresas
representativas dos setores de consumo cíclico e não cíclico.

3.4 Variáveis da pesquisa

O Quadro 4 apresenta as variáveis que foram utilizadas no estudo. Estas variáveis são
oriundas de estudos anteriores sobre o tema, conforme apresentado anteriormente na seção do
referencial teórico.
Conforme o Quadro 4, as variáveis dependentes do estudo são os indicadores de
desempenho retorno sobre o ativo (ROA) e retorno sobre o patrimônio líquido (ROE). O ROA
foi calculado por meio da divisão do lucro líquido auferido no ano pelo ativo total no ano. No
cálculo do ROE dividiu-se o lucro líquido no ano pelo patrimônio líquido no ano. Foram
calculados os indicadores para todos os cinco anos de análise, ou seja, 2010, 2011, 2012, 2013
e 2014. Na base de dados, o acesso a essas variáveis é por meio do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
O ROA e o ROE como variáveis dependentes também foram utilizados nos estudos de
Antoncic e Hisrich (2001), Antoncic e Prodan (2008), Zahra e Hayton (2008), Bojica e Fuentes
(2012), Karacaoglu, Bayrakdaroglu e San (2013), Bierwerth et al (2015). Estes estudos foram
detalhados no capítulo anterior, alguns relacionaram todo o empreendedorismo corporativo a
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essas medidas de desempenho e outros focaram apenas na dimensão do corporate venturing
externo.

Quadro 4: Variáveis do estudo.
Tipo

Variável

Dependente

Desempenho

Independente
Corporate
Venturing
externo

Tamanho

Idade
Liquidez
Controle

Medida
(Proxy)

Impacto Fonte
esperado
ROA - Lucro
Balanço
Líquido / Ativo
Patrimonial e
Total
Demonstração
do Resultado
Rentabilidade
ROE - Lucro
do Exercício
Líquido/
Patrimônio
Líquido
Fatos
Relevantes
Quantidade no ano
(CVM),
Aquisições
de acordo com a
+
Relatório da
Joint ventures data do anúncio do
Administração,
fato
Notas
Explicativas
Demonstração
Logaritmo
da
Receita líquida
+
do Resultado
receita no ano
do Exercício
Dados
Tempo
de Ano de fundação+
cadastrais
funcionamento ano de análise
Bovespa
Balanço
Liquidez
Ativo Circulante /
+
Patrimonial
Corrente
Passivo Circulante

Dummies
anuais

Anos
análise

PIB

PIB

Selic

Câmbio

Coleta

de 2010, 2011, 2012,
2013, 2014
Variação real do
PIB

Taxa
percentual da Selic anual
Selic
Taxa
Câmbio
médio
percentual do
anual
Câmbio

+
+

IPEA data
IBGE

IPEA data
-

Fonte: Elaboração própria.

Conforme o Quadro 4, a variável independente ou explicativa do estudo é o corporate
venturing externo, utilizou-se o número de aquisições e joint ventures realizadas pelas empresas
ao longo do período de análise. Na base de dados, é possível ter acesso a essas variáveis no
Relatório da Administração, nas Notas Explicativas e nos Fatos Relevantes. A escolha dessas
variáveis em termos de contagem e não investimentos, foi realizada seguindo estudos
anteriores, como o de Wadhwa e Kotha (2006), Zahra e Hayton (2008), Basu e Wadhwa (2013)
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e Bierwerth et al (2015). Espera-se que o impacto dessas variáveis nas variáveis dependentes
seja positivo, conforme postulado na hipótese de pesquisa.
De acordo com o Quadro 4, as variáveis de controle relativas às empresas são tamanho,
idade e liquidez. Como medida de tamanho utilizou a receita liquida auferida pelas empresas
em cada ano. Para a idade utilizou-se a data de constituição das empresas em relação a cada
ano. E em relação à liquidez, utilizou-se a liquidez corrente calculada pela divisão do ativo
circulante pelo passivo circulante em cada ano. Além disso, utilizou-se dummies dos anos de
análise. Para o acesso a essas variáveis utilizou-se a DRE, os dados cadastrais das empresas na
Bovespa e o Balanço Patrimonial, respectivamente. O impacto esperado dessas variáveis no
desempenho das empresas é positivo. A escolha dessas variáveis como variáveis de controle,
segue os estudos de Antoncic e Hisrich (2001), Wadhwa e Kotha (2006), Antoncic e Prodan
(2008), Huang (2009), Lai, Chiu e Liaw (2010) e Basu e Wadhwa (2013).
Ainda em relação as variáveis de controle, foram utilizadas variáveis exógenas às
empresas, conforme sugerido por Carlton e Perloff (2005), pois consideram o efeito de variáveis
macroeconômicas no desempenho das empresas. Então foi utilizada a variação real do Produto
Interno Bruto (PIB) do Brasil ao longo dos anos. Utilizou-se também as taxas percentuais anuais
da Selic e do Câmbio. Estas variáveis referentes ao país podem impactar nas decisões da
empresa em realizar investimentos em aquisições e joint ventures. O acesso a esses dados é
feito por meio dos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Espera-se que o PIB tenha um efeito positivo no
desempenho das empresas e as taxas de juros da Selic e do Câmbio tenham um efeito negativo.
Os detalhes dos procedimentos de coleta de dados serão apresentados na próxima seção.

3.5 Procedimentos de Coleta dos dados

Nesta seção é apresentado os procedimentos de coleta dos dados na Bovespa e na CVM.
Além disso, apresenta uma subseção com os parâmetros de decisão para mensuração das
variáveis de corporate venturing externo.
Para a coleta dos dados, acessou-se o site da Bovespa para verificação da listagem de
empresas. As empresas listadas foram divididas conforme o setor de atuação e, em seguida
separou-se as empresas dos setores de consumo cíclico e não cíclico para início da coleta dos
dados. De maneira individual acessou-se os relatórios de cada uma das empresas da amostra
contidos no site da Bovespa. Na página de cada empresa, o passo-a-passo ocorreu conforme
demonstrado na Figura 6.
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Figura 6: Passo-a-passo da coleta de dados no sítio da Bovespa.
Fonte: Elaboração própria.

Conforme a Figura 6, buscou-se no site da Bovespa os relatórios financeiros das
empresas e em seguida as demonstrações financeiras padronizadas. As demonstrações
financeiras padronizadas foram utilizadas pois a divulgação e organização das informações
divulgadas é feita de modo uniforme, o que facilita a comparação dos dados. Além disso, foram
utilizados os demonstrativos contábeis consolidados visto que contemplam os investimentos
realizados em outras empresas. Nessa etapa, foram coletados os dados financeiros das variáveis
dependentes e de controle do estudo.
Na coleta dos dados financeiros, utilizou-se os demonstrativos contábeis do ano de 2014
para a coleta das variáveis financeiras dos anos de 2014, 2013 e 2012. Para a coleta dos dados
dos anos de 2011, acessou-se os demonstrativos do ano de 2013 e para a coleta do ano de 2010,
acessou-se os demonstrativos de 2012. Este procedimento foi necessário, pois, são realizados
ajustes nas contas patrimoniais entre um exercício e outro, e o demonstrativo de um dado
exercício apresenta um comparativo com os dois exercícios anteriores. Desta forma, no
demonstrativo do ano de 2014 de uma empresa, por exemplo, são apresentados os dados
comparativos referentes aos anos de 2013 e 2012.
Ainda, no site da Bovespa foram analisados os Relatórios da Administração e as Notas
explicativas para a busca de divulgação de informações que remetessem às operações de
aquisição e joint ventures realizadas pelas empresas. O objetivo dessa análise era confrontar
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estes dados com os fatos relevantes divulgados pelas empresas e coletados posteriormente no
site da CVM.
No site da CVM, o processo de coleta de dados ocorreu conforme demonstrado na
Figura 7.

Empresa

Fato
Relevante

Anúncios de
Aquisição e
Joint Venture

Análise
detalhada de
cada fato
publicado

2010
2011
2012
2013
2014

Decisão e
contagem

Figura 7: Passo-a-passo da coleta de dados dos fatos relevantes no sítio da CVM.
Fonte: Elaboração própria.

No site da CVM, conforme a Figura 7, buscou-se os fatos relevantes transmitidos pelas
empresas. Não há opção de buscas por data no site, então verificou-se todos os fatos divulgados
a partir do primeiro dia do ano de 2010 até o último dia do ano de 2014. Um fator que tornou a
busca dos dados complexa, foi o fato dos títulos dos fatos relevantes não seguirem um padrão.
Por exemplo, a empresa anunciava uma aquisição, porém, o título do anúncio era “celebração
ou extinção de contrato” ou, então, havia um anúncio com o título “reorganização societária incorporação, cisão ou fusão da companhia”, mas não era possível identificar o tipo de
operação. Desta forma, para não haver divergências na coleta dos dados, ou a falta da análise
de alguma operação, foram necessários o acesso e a leitura de todos os fatos relevantes
divulgados pelas empresas no período de análise.
Para a leitura dos fatos relevantes divulgados pelas empresas foram definidos critérios
de decisão para o que seria considerado uma aquisição ou uma joint venture e, a partir de quando
e como seria contada a operação para a análise posterior dos dados. Todas as operações de
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interesse do estudo e também as que geraram dúvidas foram registradas em uma planilha de
Excel. Além disso, foram consultadas plataformas de buscas como o Google e os sites
institucionais das empresas como forma de se confirmar as operações.

3.5.1 Parâmetros de decisão

Para a decisão de como definir o que era relacionado ou não às atividades de Corporate
Venturing externo (aquisições e joint ventures) realizadas pelas empresas, foram utilizados os
conceitos apresentados no Quadro 5.
Quadro 5: Conceitos das principais operações realizadas pelas empresas
Conceito
Fusão

Definição
A operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade
nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. As duas empresas se
juntam, vertendo seus ativos e passivos para a constituição de uma terceira,
desaparecendo as duas anteriores.

Fonte
Lei
6.404/76
(art. 228)

Aquisição

Compra de uma participação de controle parcial ou total.

Joint venture

Uma organização formada por duas empresas com o intuito de explorarem em
conjunto uma oportunidade de negócio

Incorporação

A operação pela qual uma ou mais uma ou mais sociedades são absorvidas por
outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Uma empresa absorve
todo o patrimônio da outra, trazendo seus ativos e passivos para dentro do
patrimônio da incorporadora, desaparecendo a incorporada.

Iudícibus
et al.
(2010)
(SCHILDT
; MAULA;
KEIL,
2005).
Lei
6.404/76
(art. 227)

Subsidiária
integral

A subsidiária integral pode ser criada por meio de duas formas: a primeira delas
(modalidade originária de criação de subsidiária integral), por constituição,
mediante escritura pública e sob a forma de sociedade anônima, tendo como
única acionista sociedade brasileira (art. 251, caput, da LSA) e a segunda por
conversão de uma sociedade já existente em subsidiária integral (modalidade de
criação derivada), mediante:
(a) aquisição, por sociedade brasileira, de todas as suas ações (§2º do art. 251; ou
(b) “incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra
companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral”

Lei
6.404/76
(art. 251)

Fonte: Elaboração própria.

O Quadro 5 apresenta além dos conceitos de joint ventures e aquisições que são foco do
estudo, os conceitos de fusão, incorporação e subsidiária integral. Esses conceitos foram
necessários para melhor entendimento das operações realizadas pelas empresas pois foram
utilizados na divulgação dos fatos relevantes. A definição clara do que era cada operação foi
um passo importante para a correta coleta dos dados, pois conforme já exposto, as
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nomenclaturas utilizadas pelas empresas na divulgação dos fatos relevantes não eram
uniformes.
Conforme o Quadro 5, percebe-se que as operações realizadas pelas empresas são
diversas, o que poderia causar confusão na classificação dos fatos relevantes divulgados. Desta
maneira, foram estudados os conceitos para diferenciar as operações no momento da coleta dos
dados. Por exemplo, uma das dúvidas que surgiu foi concernente ao fluxo de uma aquisição e
a sua relação com a incorporação. Também em relação a subsidiária integral, quando era
constituída ou adquirida. Neste momento, a principal preocupação era em relação a correta
classificação de cada operação e como estas seriam contadas para fim da construção da base de
dados. A Figura 8, apresenta a matriz de decisão elaborada com base nos conceitos e como cada
operação foi tratada na contagem da base de dados.

Leitura dos fatos

Classificação

Fusão

Incorporação

0
Aquisição

Subsidiária Integral

Constituição

Joint Venture
Aquisição

1

1

Parcial

Total

1

1

Legenda:
Símbolo de “Não”, indica as operações que não foram analisadas para a construção da
base de dados da pesquisa. Operações eliminadas.
0: operações que não foram contadas na base de dados pois já haviam sido contadas anteriormente.
1: operações contadas na base de dados.
Figura 8: Matriz de decisão
Fonte: Elaboração própria.

Conforme a Figura 8, primeiro foi realizada a leitura de cada fato relevante. A partir da
leitura e com o auxílio dos conceitos, classificou-se as operações entre aquisição parcial ou
total, fusão, incorporação, subsidiária integral constituída ou adquirida e joint venture. Em
seguida, decidiu-se eliminar as operações de fusão por causa da impossibilidade de mensuração
do seu efeito no desempenho das empresas, pois não se tinha o acesso as informações contábeis
das duas empresas participantes da operação antes da realização da fusão.
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Outra operação eliminada foi a constituição de subsidiária integral, isto é, quando há a
criação de uma empresa em que uma outra empresa é detentora de todas as suas ações. Tal
operação não se constitui escopo do presente trabalho. Porém, para a outra modalidade de
criação de subsidiária integral, a derivada, em que há a aquisição da totalidade das ações de
uma empresa existente, para cada operação realizada por cada empresa da amostra foi atribuído
o valor 1 (um) na base de dados.
Para as aquisições realizadas pelas empresas, foi atribuído o valor 1 (um) para cada
operação. A contagem foi realizada a partir da data do anúncio do fato e, considerou-se tanto
as aquisições parciais quanto as aquisições totais (que são consideradas subsidiárias integrais)
com o mesmo valor. Para as incorporações divulgadas, considerou-se o valor 0 (zero) pois são
operações realizadas pós-aquisição, a sua contagem seria incorreta pois não são escopo deste
trabalho. Nas joint ventures realizadas pelas empresas, o procedimento de contagem foi
semelhante ao das aquisições. Verificou-se quantas joint ventures foram criadas pelas empresas,
de acordo com o anúncio do fato, e atribuiu-se para cada uma o valor 1 (um).
Como apenas as operações de aquisição e joint ventures eram interesse da pesquisa, não
se analisou as operações de fusão, incorporação e constituição de subsidiária integral. Quando
os fatos relevantes se referiam a tais operações, a leitura e análise das informações não era
realizada e nem utilizada na construção da base de dados. Apenas as operações que envolviam
aquisição e joint ventures foram consideradas e analisadas com profundidade.
Para validação deste sistema de coleta de dados, realizou-se um procedimento de
acompanhamento de algumas aquisições feitas pelas empresas. Analisou-se os dados
divulgados na Bovespa e na CVM durantes os anos de 2010 a 2014 e identificou-se as operações
de aquisição de empresas. As aquisições foram confrontadas e confirmadas por meio de
informações encontradas por meio de buscas no Google e sites de jornais conhecidos por serem
fontes confiáveis no país, no mesmo ano de divulgação na Bovespa e CVM. O objetivo desse
acompanhamento foi verificar se a contagem das operações estava correta e as possíveis
variações nas variáveis de interesse conforme a aquisição era realizada. Também se verificou
um padrão nessas aquisições em relação a incorporação das empresas adquiridas, de um modo
geral, as empresas adquiridas foram incorporadas no período de até dois anos após o anúncio
da aquisição.
Para exemplificar, o Quadro 6 apresenta as operações realizadas pela empresa Marfrig
durante o período do estudo:
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Quadro 6: Exemplo de análise das operações de uma empresa da amostra da pesquisa
Data

Título do
Evento

Detalhes

%

Valor

04/01/2010

MARFRIG
conclui a
aquisição
da SEARA
Aquisição
Keystone
Foods

A MARFRIG ALIMENTOS S.A. (“Companhia”)
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, nos termos do Fato Relevante [...] foi concluída
hoje a aquisição da totalidade do negócio [...]
A Marfrig Alimentos S.A., comunica [..] que firmou
nesta data com a Lindsay Goldberg LLC um MIPA Membership Interest Purchase Agreement, pelo qual
irá adquirir 100% das ações emitidas da Keystone
Foods, empresa [..].

100%

O valor da transação foi de
US$ 899,0 milhões [..].

100%

01/10/2010

Conclusão
da
Aquisição
da
Keystone
Foods

100%

11/04/2011

MARFRIG
anuncia
investiment
os na China

A MARFRIG ALIMENTOS S.A. (“Companhia”) em
observância aos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de
janeiro de 2002, comunica [...], nos termos do Fato
Relevante divulgado em 14 de junho de 2010, a
conclusão da aquisição da totalidade da participação
da Keystone Foods
A Marfrig comunica seus acionistas e ao mercado em
geral, que irá constituir, por intermédio de sua
subsidiária Keystone Foods na China, duas Joint
Ventures [...]: -COFCO Keystone Foods Supply
Chain (China) Investment Company e -KeystoneChinwhiz Poultry Vertical Integration

14/06/2010

45%

60%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados divulgados pela empresa à CVM.

Medida de
Corporate
Venturing
Aquisição
(Subsidiári
a integral)

Fonte

O valor da aquisição será
de US$ 1,26 bilhão (Valor
da Empresa) e a conclusão
do negócio está sujeita às
condições usuais aplicáveis
a transações similares [..]
Nesse documento não
informa o valor

Aquisição
(Subsidiári
a integral)

Fatos
relevantes

1

Aquisição
(Subsidiári
a integral)

Fatos
relevantes

0

O investimento total
previsto na JV é de US$
252 milhões (duzentos e
cinquenta e dois milhões de
dólares) ao longo de 10
anos.
O investimento previsto
para a JV é de US$ 57
milhões (cinquenta e sete
milhões de dólares) até o
final de 2013.

Joint
Venture

Fatos
relevantes

1

Fatos
Relevantes

Impacto
na Base
de dados
0

1
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De acordo com o Quadro 6, no mês de janeiro de 2010, a empresa Marfrig anunciou a
conclusão da aquisição da empresa Seara. A princípio trata-se de uma subsidiária integral, pois
foram adquiridos 100% da participação da empresa. Porém, conforme definido anteriormente,
a contagem para a base de dados é de acordo com o anúncio da aquisição, então este fato
relevante não foi considerado para fins da construção da base de dados.
No mês de junho de 2010, conforme o Quadro 6, a Marfrig anunciou a aquisição de
100% da empresa Keystone Foods, ou seja, uma subsidiária integral. O efeito desse anúncio na
base de dados da pesquisa foi a atribuição do número 1 (um) a contagem da variável
independente de corporate venturing. Em outubro do mesmo ano, a empresa anunciou a
conclusão da operação, porém esse anúncio não foi considerado para efeito da contagem da
variável corporate venturing.
No ano de 2011, a Marfrig anunciou no mês de abril a realização de investimentos na
China. Para isso, foram criadas duas joint ventures, a COFCO Keystone Foods e a Keystone
Chinwhiz. Apesar de ter sido feito apenas um anúncio acerca das joint ventures, a contagem na
base de dados foi de 2 operações de joint ventures conforme especificado no anúncio. Não
houve divulgação de fatos relevantes sobre aquisições ou joint ventures nos anos de 2012, 2013
e 2014. Desta forma, na base de dados ao final da análise das operações passou a ter uma
operação de aquisição no ano de 2010 e duas operações de joint ventures no ano de 2011

3.6 Tabulação dos dados

Após o registro e a contagem das operações, procedeu-se a tabulação dos dados para
uma única planilha. Atribuiu-se para cada uma das 108 empresas um código de identificação e
para cada uma foram criadas cinco linhas correspondentes aos anos de 2010, 2011, 2012, 2013
e 2014. As variáveis de análise do estudo foram dispostas em colunas, conforme a seguinte
sequência: aquisições, joint ventures, ativo total, patrimônio líquido, lucro líquido, ativo
circulante, passivo circulante, liquidez corrente, receita líquida, variação real do PIB, taxa de
Câmbio e taxa Selic.
Em seguida, somou-se ano a ano as operações de aquisições e joint ventures. Essas
operações foram somadas e transferidas cumulativamente ano a ano para serem mensurados os
seus efeitos posteriormente. Para essa variável foi atribuído o nome de corporate venturing,
que corresponde a variável independente do estudo.
Com a divisão da variável lucro líquido pela variável ativo total, criou-se a variável
dependente ROA ano a ano. Com a divisão da variável lucro líquido pela variável patrimônio
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líquido criou-se a variável dependente ROE ano a ano. E por meio da divisão da variável ativo
circulante pela variável passivo circulante, criou-se a variável de controle liquidez corrente.
Como proxy de tamanho utilizou-se o logaritmo da variável receita líquida como uma variável
de controle. E as variáveis PIB, SELIC e CAMBIO também foram utilizadas como variáveis
de controle.
Após a organização das variáveis dos estudos, foram realizadas algumas análises
descritivas prévias com os dados. Tais observações foram necessárias para a eliminação de
empresas da amostra, antes da construção dos modelos de análise dos dados. As empresas da
amostra final encontram-se no Quadro 7.

Quadro 7: Empresas analisadas no estudo.
MAGAZINE LUIZA
HYPERMARCAS
LOJAS HERING
LOCALIZA
ANIMA
MUNDIAL
VULCABRAS
PETTENATI
NADIR FIGUEI
SLC AGRICOLA
ODERICH
EXCELSIOR
AMBEV S/A
NATURA
ODONTOPREV

SPRINGER
LOJAS
AMERICANAS
LOJAS RENNER
UNIDAS
KROTON
TECHNOS
CEDRO
SPRINGS
SPTURIS
V-AGRO
J. MACEDO
JBS
P. ACUCAR
CREMER
QUALICORP

VIAVAREJO
AREZZO

WHIRLPOOL
GRAZZIOTIN

B2W DIGITAL
GUARARAPES

LOJAS MARISA
MULTIPLUS
SER EDUCA
ALPARGATAS
IND CATAGUAS
WEMBLEY
TIME FOR FUN
BIOSEV
JOSAPAR
MARFRIG
BR PHARMA
NORTCQUIMIC
TEMPO PART

LE LIS BLANC
SMILES
SARAIVA
CAMBUCI
SANTANENSE
CIA HERING
CVC BRASIL
COSAN
M.DIASBRANCO
MINERVA
DIMED
DASA

LOCAMERICA
ESTACIO
SOMOS EDUCA
GRENDENE
DOHLER
UNICASA
RENAR
SÃO MARTINHO
TEREOS
VIGOR FOOD
PROFARMA
FLEURY

Fonte: Elaboração própria

Foram retiradas da amostra empresas com as seguintes características: empresas cuja
única atividade era a participação em outras empresas (Holdings), estas empresas não possuem
práticas contábeis e, portanto, possuíam receita 0 (zero) impossibilitando a criação das variáveis
dependentes; empresas com patrimônio líquido negativo por causa dos erros que podem causar
em relação as análises da variável dependente retorno sobre o patrimônio líquido; empresas
estrangeiras; empresas com atividades paralisadas ou que cancelaram o registro na bolsa no
período de análise; empresas que realizaram operações de fusão e; empresas com o registro
concedido na bolsa no ano de 2014, impossibilitando a comparação de dados de um ano para o
outro. Após a eliminação, a amostra final do estudo ficou composta por 73 empresas no total,
conforme o Quadro 7.
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3.7 Procedimentos de Análise dos dados

Para a análise dos dados, o primeiro passo foi realizar a correção dos valores para o ano
de 2014. O índice de correção utilizado foi o Indíce Geral de Preços – IPCA. Em seguida, os
dados foram transferidos para o software estatístico Gretl e reconhecidos como dados em
painel. Os dados em painel têm como característica o acompanhamento dos mesmos indivíduos
ou empresas durante um período de tempo (WOOLDRIGDE, 2010).
A primeira análise de dados realizada foi a descritiva para identificação de outliers nos
dados e sua eliminação conforme a seção anterior. Posteriormente, foram realizados testes com
as variáveis para estimação dos modelos de regressão, nesta etapa optou-se pela utilização do
logaritmo natural das vendas pois verificou-se na análise descritiva grande variabilidade dos
dados.
Segundo Wooldrigde (2010), o modelo geral de estimação para dados em painel é:
𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑛 𝑋𝑖𝑇 + 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡
t =1,2,…T e n=1,2,….N
Onde:
𝑌𝑖𝑡 = Variável dependente da unidade de corte transversal i, no tempo t.
𝛽0= Constante
𝛽1 … 𝛽𝑛 = coeficientes das variáveis independentes
𝑋𝑖𝑡 = Variáveis independentes da unidade de corte transversal i no momento t
𝑎𝑖 = Efeito não observado
𝑢𝑖𝑡 = Erro idiossincrático

Na estimação dos modelos foram realizados testes para verificar a validade estatística
dos mesmos. Realizou-se o teste de Breush-Pagan, utilizado em estudos quantitativos para
verificar se ocorre homoscedasticidade no modelo (WOOLDRIDGE, 2010). Neste teste, a
hipótese nula é de que os erros são homoscedásticos, isto é, a variância dos erros do modelo é
igual, e a hipótese alternativa é que as variâncias dos erros representam uma função
multiplicativa de uma ou mais variáveis. Outro teste realizado foi o de Hausman, utilizado para
verificar se o modelo deve ser estimado por efeitos fixos ou aleatórios. Este teste tem como
hipótese nula a exogeneidade dos regressores, ou seja, testa a hipótese de correlação entre uma
ou mais variáveis endógenas (explicativas) e o termo de erro. Se a hipótese nula for rejeitada o
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mais adequado é o modelo de efeitos fixos, caso contrário, utiliza-se a estimação de um modelo
com efeitos aleatórios.
A seguir são apresentados os modelos estimados para a presente pesquisa, todos os
modelos apresentam a variável ROA como variável dependente. Os mesmos modelos foram
estimados com a variável ROE como variável dependente. Convém ressaltar que além destes
modelos foram estimados outros, com a modificação de variáveis, defasagens de variáveis,
entretanto, não apresentaram um bom ajuste.

a) Modelo 1
O primeiro modelo estimado utilizou a ROA como variável dependente e a variável
corporate venturing como variável explicativa.
𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡
Onde:
𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = Retorno sobre o ativo da empresa i, no tempo t.
𝛽0= Constante
𝛽1 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔it = soma cumulativa das joint ventures e aquisições da empresa i no
ano t
𝑢𝑖𝑡 = Erro idiossincrático

Este primeiro modelo apresenta como restrição a utilização de apenas uma variável
explicativa para o ROA, de modo que não é capaz de captar outras variáveis que podem
impactar nesse indicador. Assim, foi estimado um segundo modelo.

b) Modelo 2
O segundo modelo estimado utilizou a ROA como variável dependente e a variável
corporate venturing como variável explicativa. Acrescentou-se neste modelo as variáveis de
controle referente aos dados da empresa, isto é, idade, logaritmo natural das vendas e liquidez
corrente.
𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑖𝑇 + 𝛽3 𝑙𝑜𝑔𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖𝑇 +
𝛽4 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑇 + 𝑢𝑖𝑡

Onde:
𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = Retorno sobre o ativo da empresa i, no tempo t.
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𝛽0= Constante
𝛽1 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔it = soma cumulativa das joint ventures e aquisições da empresa i no
ano t
𝛽2 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒it = idade da empresa i, no tempo t.
𝛽3 𝑙𝑜𝑔𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠it = logaritmo natural das vendas da empresa i, no tempo t.
𝛽4 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒it = ativo circulante/passivo circulante da empresa i, no tempo t.
𝑢𝑖𝑡 = Erro idiossincrático

Este modelo apresenta um melhor ajuste pois utilizou variáveis que podem controlar e
moderar o efeito da variável de interesse no ROA. Entretanto as variáveis utilizadas são
endógenas às empresas, o que pode constituir um problema nos resultados da estimação. Assim,
foi estimado um terceiro modelo.

c) Modelo 3
O terceiro modelo estimado utilizou a ROA como variável dependente e a variável
corporate venturing como variável explicativa. Neste modelo, além das variáveis de controle
endógenas às empresas, ou seja, idade, logaritmo natural das vendas e liquidez corrente, foram
acrescentadas as variáveis macroeconômicas PIB, SELIC e CÂMBIO.
𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑇 + 𝛽3 𝑙𝑜𝑔𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖𝑇 +
𝛽4 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑇 + 𝛽5 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽6 𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶 + 𝛽7 𝐶Â𝑀𝐵𝐼𝑂 + 𝑢𝑖𝑡

Onde:
𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = Retorno sobre o ativo da empresa i, no tempo t.
𝛽0= Constante
𝛽1 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔it = soma cumulativa das joint ventures e aquisições da empresa i no
ano t
𝛽2 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒it = idade da empresa i, no tempo t.
𝛽3 𝑙𝑜𝑔𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠it = logaritmo natural das vendas da empresa i, no tempo t.
𝛽4 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒it = ativo circulante/passivo circulante da empresa i, no tempo t.
𝛽5 𝑃𝐼𝐵 = variação real do PIB, no tempo t.
𝛽6 𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶 = taxa percentual da SELIC, no tempo t.
𝛽7 𝐶Â𝑀𝐵𝐼𝑂 = taxa percentual do Câmbio em relação ao dólar americano, no tempo t.
𝑢𝑖𝑡 = Erro idiossincrático
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O terceiro modelo estimado apresenta um melhor ajuste pois, considera tanto variáveis
endógenas quanto exógenas às empresas do estudo. Por meio deste modelo buscou-se verificar
o impacto do corporate venturing externo no desempenho das empresas em termos de
rentabilidade.

d) Modelo 4
O quarto modelo estimado utilizou a ROA como variável dependente e a variável
corporate venturing como variável explicativa. Acrescentou-se as dummies anuais de 2011 a
2014 em relação ao ano de 2010.
𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑡 + 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖𝑇 + 𝑢𝑖𝑡
Onde:
𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = Retorno sobre o ativo da empresa i, no tempo t.
𝛽0= Constante
𝛽1 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔it = soma cumulativa das joint ventures e aquisições da empresa i no
ano td
𝑑𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖𝑡 = dummies dos anos de 2011 a 2014, em relação ao ano de 2010.
𝑢𝑖𝑡 = Erro idiossincrático

Este modelo apresenta como restrição a utilização de variáveis explicativas para o ROA
que resultaram em problemas de colinearidade, de modo que não é capaz de captar outras
variáveis que podem impactar nesse indicador. Este modelo foi estimado, pois a inclusão das
variáveis dummies nos modelos 2 e 3 resultou em problemas de colinearidade perfeita, assim
por meio deste modelo testou-se o efeito das dummies no ROA.

4 RESULTADOS

Esta seção apresenta os resultados da pesquisa. Primeiramente são apresentados os
resultados descritivos, e em seguida apresenta-se os resultados dos modelos de regressão
estimados. Por fim é feita uma discussão acerca dos resultados obtidos.
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4.1 Resultados descritivos
A Tabela 2 apresenta a quantidade de operações realizadas pelas empresas ao longo do
período de análise do estudo:
Tabela 2: Quantidade de operações de aquisições e joint ventures realizadas durante o período.
Operação
2010
2011
2012
2013
2014
Total
Aquisições

21

28

27

28

20

124

Joint ventures

1

3

2

3

2

11

Total

22

31

29

31

22

135

Fonte: Elaboração Própria.

De acordo com a Tabela 2 é possível perceber que, ao longo do período de estudo, as
empresas analisadas realizaram um número maior de operações de aquisição de outras empresas
do que joint ventures. Dentre as empresas da amostra, foram realizadas 124 aquisições no total,
durante esse período, e 11 operações de formação de joint ventures. Apenas 7 empresas da
amostra realizaram as operações de joint venture e 35 realizaram aquisições, sendo que 5
empresas realizaram apenas joint ventures e 2 realizaram joint ventures e aquisições. Assim,
essas operações foram realizadas por 35 das 73 empresas estudadas, ou seja, mais da metade
das empresas dos setores de consumo listadas na Bovespa, não realizaram atividades de
aquisições ou joint ventures durante os anos de 2010 a 2014.
Do mesmo modo, das 35 empresas que realizaram aquisições e joint ventures, pode-se
destacar algumas que fizeram mais em termos de quantidade. Por exemplo, uma empresa do
ramo de educação realizou 15 aquisições durante o período de análise. Segundo informações
divulgadas pela empresa, entre os objetivos das aquisições destacam-se principalmente a
ampliação do mercado de atuação, o reforço da presença em certas regiões do país e o
atendimento à novas regiões. Os investimentos realizados somados chegam a quase um bilhão
de reais, cerca de 39% da receita líquida da empresa no ano de 2014.
No mesmo sentido, outra empresa do segmento educacional, realizou durante o período
11 aquisições. Os objetivos das aquisições, entre outros, foi a possibilidade de oferecer um
produto complementar aos já oferecidos, buscar a liderança no segmento e a redução de custos.
Esta empresa gastou mais de um bilhão com as operações ao longo dos anos, o que corresponde
a quase 92% da sua receita líquida em 2014.
Uma empresa do comércio de produtos diversos fez 10 aquisições e uma joint venture
entre anos de 2010 a 2014. Os objetivos das aquisições incluem a entrada em novo segmento
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e a busca pela liderança nos mercados em que atua. A joint venture foi criada com o intuito de
pesquisar, desenvolver, produzir, distribuir e comercializar certos tipos de produtos que
atendam a uma nova tendência mundial no seu segmento. Por conseguinte, os investimentos de
todas as operações somados ultrapassam o valor de dois bilhões de reais, próximo a 46% da
receita líquida da empresa em 2014.
Em complemento ao apresentado, na Tabela 3 são demonstrados os resultados
descritivos das variáveis de análise do estudo.

Tabela 3: Resultados descritivos da amostra
Desvio

n

n

n total de

Padrão

válidas

ausentes

observações

15,00

2,236

352

13

365

0,000

123,0

32,38

362

3

365

21,02

14,76

25,51

1,681

350

15

365

1,966

1,680

0,239

7,910

1,149

351

14

365

PIB

0,027

0,023

0,001

0,075

0,025

365

0

365

SELIC

0,097

0,097

0,081

0,116

0,013

365

0

365

CAMBIO

0,100

0,103

0,052

0,138

0,027

365

0

365

ROA

0,048

0,029

-0,235

0,272

0,081

351

14

365

ROE

-0,07

0,087

-56,11

1,503

3,025

351

14

365

Média

Mediana

Mínimo

Máximo

Corporate Venturing*

1,139

0,000

0,000

Idade**

41,85

41,00

Receita Líquida (log)

21,05

Liquidez Corrente

* Soma cumulativa de aquisições e joint ventures, ** Ano – Ano de fundação

Fonte: Elaboração Própria.

Conforme já especificado anteriormente, a amostra total é composta de 73 empresas, e
como o período de análise foi de cinco anos, o total de unidades de corte transversal do estudo
foi de 365. Para as variáveis relativas às empresas houveram observações ausentes, esses
missings são em decorrência da falta dos dados de algumas empresas devido ao seu registro na
na Bolsa entre os anos de 2011 a 2013 ou por causa do ano de sua fundação entre os mesmos
referidos anos. Por exemplo, a empresa registrou-se na Bovespa durante o ano de 2011 ou 2012,
de modo que não possui divulgados os demonstrativos contábeis de 2010 impossibilitando a
coleta de dados das variáveis; ou então, a empresa foi fundada no ano de 2012, assim gerou-se
valores ausentes de sua idade nos anos de 2010 e 2011. Das empresas da amostra, 3 foram
fundadas nos anos de 2010, 2011 e 2012, Qualicorp, Vigor Food e Smiles respectivamente, e
todas estas fizeram ações de corporate venturing externo durante os anos de análise.
De acordo com a Tabela 3, a média da realização de atividades de corporate venturing
externo foi de 1,13 com desvio padrão de 2,23. Ao longo dos anos o máximo realizado foram
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15 operações. A empresa que realizou esse número de investimentos foi do ramo educacional,
conforme já dito anteriormente. A idade das empresas do estudo é, em média de 41,85 anos
com desvio padrão de 32,38 anos. A empresa com maior idade possui 123 anos e a com menor
idade não possui nenhum ano de fundação.
No que se refere a receita líquida, conforme a Tabela 3, foi utilizado o logaritmo natural
devido à grande dispersão dos dados. A média da variável foi de 21,05 com desvio padrão de
1,681. A empresa com menor receita líquida da amostra possuía R$ 2.588.900,00 (dois milhões,
quinhentos e oitenta e oito mil e novecentos reais) no ano de 2010. As empresas com maiores
receitas líquidas da amostra chegaram a mais de cento e vinte bilhões de reais no ano de 2014;
mais de sessenta e cinco bilhões de reais em 2014 e mais de trinta e oito bilhões de reais no
mesmo ano, respectivamente.
A variável retorno sobre o ativo (ROA) apresentou uma média de 4,8% com desvio
padrão de 8,10. O valor mínimo de retorno foi de -23,5% de uma empresa no ano de 2014, a
empresa é atuante no ramo de medicamentos, e obteve esse retorno negativo em decorrência do
prejuízo auferido. Outras duas empresas que apresentaram retornos negativos semelhantes eram
do ramo de calçados e de agricultura. A empresa com maior retorno sobre o ativo chegou a
27,2% no ano de 2014 do ramo de saúde, e duas empresas do ramo de vestuário e calçados
obtiveram no ano de 2011, 26,80% e 26,70% de retorno sobre o ativo cada uma.
A variável retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou maiores variações do
que a ROA, conforme pode ser observado na Tabela 3. A média foi de -7,0% com desvio padrão
de 302,5%. O valor mínimo foi de -561,1% de uma empresa atuante no ramo de calçados em
2012. A empresa da amostra que apresentou maior retorno sobre o patrimônio líquido foi do
ramo de programas de fidelização, com 150,3% no ano de 2012.
Ainda, de acordo com a Tabela 3, a variável PIB que representa a variação real anual do
Produto Interno Bruto do Brasil durante os anos de 2010 a 2014, apresentou uma média de 2,7%
com desvio padrão de 2,5. A taxa referencial de juros Selic, apresentou no período uma média
de 9,7% com desvio padrão de 1,3. E a variação da taxa de câmbio médio anual, calculada em
relação ao dólar americano apresentou uma média de 10% com desvio padrão de 2,7.
4.2 Resultados dos modelos de regressão estimados
Esta seção apresenta os resultados dos modelos de regressão especificados no capítulo
anterior sobre o método de pesquisa. Primeiramente foram estimados os modelos com a variável
retorno sobre o ativo (ROA), conforme apresentado na Tabela 4, a seguir.
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Tabela 4: Modelos estimados com a variável dependente ROA
Modelos
Variáveis
independentes/controle
Constante
Corporate Venturing

1

2
3
Variáveis Dependentes

4

ROA

ROA

ROA

ROA

0,0493
(0,008)***
-0,0009
(0,0020)

-0,1426
(0,271)
0,0006
(0,002)
-0,0033
(0,002)
0,0150
(0,0132)
0,0077
(0,0045)*

-0,2141
(0,319)
0,0006
(0,002)
-0,0018
(0,0035)
0,0157
(0,0133)
0,0077
(0,0046)*
0,0910
(0,1930)
−0,0442
(0,3065)
−0,0509
(0,1516)

0,0522
(0,009)***
-0,0002
(0,0022)

Idade
Receita Líquida (log)
Liquidez Corrente
PIB
SELIC
CAMBIO

350

350

−0,0005
(0,0087)
−0,0070
(0,0087)
-0,0021
(0,0090)
−0,0077
(0,0092)
351

73

73

73

0,7139
601,53
-752,00
2,32e-42***
-1049,06
1,32

0,7143
601,78
-734,93
5,21e-41***
−1043,56
1,31

0,2089

0,5132

6,79662e-036***

2,21123e-035***

EF
0,0137029**
2,31425e-047***

EF
0,049042**
1,86821e-047***

2011
2012
2013
2014
351
Número de Observações
Unidades de corte
73
transversal
R-quadrado LSDV
Log da verossimilhança
384,69
Critério de Schwarz
-757,66
P-valor (F)
Critério de Akaike
-765,38
Durbin-Watson
Teste Conjunto nos
regressores designados
Teste para diferenciar
interceptos de grupos
EA
Efeitos Fixos/ Aleatórios
Teste de Hausmann
0,31259
Teste de Breuch-Pagan
1,20359e-059***
Desvios-padrão em parênteses

384,38
−733,59
−756,75

EA
0,88695
8,4782e-060***

p- valor: *p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01
Legenda: EF= Efeitos Fixos; EA= Efeitos Aleatórios

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados extraídos do Gretl.

O resultado do Modelo 1, conforme a Tabela 4, indica uma relação de impacto negativa
entre o corporate venturing e a ROA, porém, esta relação não é significativa estatisticamente.
Essa relação entre as variáveis não era esperada, por esse Modelo a realização de atividades de
corporate venturing impacta negativamente o retorno da empresa sobre os seus investimentos
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totais. Entretanto sem o uso de variáveis de controle, não é possível fazer inferências sobre esse
resultado. Nesta estimação, foram utilizados o modelo de efeitos aleatórios, pois a hipótese nula
do Teste de Hausmann não foi rejeitada em nenhum dos usuais níveis de significância
utilizados, isto é 1%, 5% e 10%.
No modelo 2, acrescentou-se as variáveis de controle endógenas às empresas: idade,
representando a idade das empresas em relação ao tempo de funcionamento; o logaritmo natural
da receita líquida representando o tamanho e; a liquidez corrente indicando a capacidade de
pagamento das empresas no curto prazo. Com a inclusão destas variáveis, a variável corporate
venturing passou a apresentar sinal positivo, porém ainda é não significativo estatisticamente.
A variável idade apresentou um sinal negativo, o que indica que quanto mais anos de
funcionamento a empresa possui menor o retorno sobre o ativo, mas esse resultado não
apresentou significância estatística. A variável logaritmo da receita líquida apresentou um sinal
positivo, porém não significativo. E a variável liquidez corrente apresentou um sinal positivo e
significativo a um nível de 10%, indicando que se a liquidez corrente aumentar em 10%, haverá
um aumento de 0,07% no retorno sobre o ativo. Para a estimação do Modelo 2, foram utilizados
efeitos fixos pois rejeitou-se a um nível de 5% de significância a hipótese nula do Teste de
Hausmann, o que indica que este modelo é o mais apropriado.
No Modelo 3, foram incluídas as variáveis de controle macroeconômicas PIB, SELIC e
CAMBIO. A inclusão destas variáveis não modificou os sinais das variáveis das empresas em
relação ao ROA, tampouco a significância. Conforme já esperado, o PIB apresentou um sinal
positivo e as taxas Selic e de Cambio sinais negativos. No entanto, nenhuma destas
apresentaram significância em termos estatísticos. Neste Modelo assim como no Modelo 2,
apenas a variável liquidez corrente apresentou um impacto significativo no ROA, a um nível
de 10% de significância.
No Modelo 4 é apresentada a estimação com as dummies anuais. Os resultados indicam
uma relação negativa e não significativa de todas as dummies no ROA. Este modelo foi
estimado porque nos testes realizados para a definição dos modelos houve a tentativa de
inclusão das dummies mas a sua inclusão, resultava na exclusão de outras variáveis devido a
colinearidade exta, como por exemplo as variáveis macroeconômicas, desta forma não foram
utilizadas no modelo 3 que é completo. No modelo 4, conforme a Tabela 4, foram utilizados os
efeitos aleatórios devido a não rejeição da hipótese nula do Teste de Hausmann.
Além do Teste de Hausmann, foram realizados outros testes necessários conforme
especificado no capítulo anterior. Nos testes de normalidade e heteroscedasticidade, as
hipóteses nulas foram rejeitadas a um nível de 1% de significância em todos os modelos, porém
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devido ao tamanho da amostra e o uso de dados em painel isto não se constituiu como um
problema que invalidasse a estimação dos modelos.
Após a estimação dos modelos com a variável dependente ROA, foram estimados os
modelos com a variável dependente retorno sobre o patrimônio líquido (ROE). Os resultados
encontram-se na Tabela 5.
Tabela 5: Modelos estimados com a variável dependente ROE
Modelos
Variáveis independentes/controle
Constante
Corporate Venturing

1
ROE
-0,0993
(0,1873)
0,0279
(0,0739)

Idade
Receita Líquida (log)
Liquidez Corrente
PIB
SELIC
CAMBIO

2
3
Variáveis Dependentes
ROE
ROE
-0,2372
0,4975
(2,3983)
(3,6123)
0,0112
0,0266
(0,0791)
(0,0819)
−0,0035
−0,0033
(0,0054)
(0,0056)
0,0028
0,0012
(0,1077)
(0,1098)
0,1252
0,1200
(0,1494)
(0,1518)
3,8712
(6,7073)
−0,5858
(18,38)
−7,5325
(9,1431)

351
73

350
73

350
73

−886,02
1783,77

−883,34
1795,98

−882,27
1811,41

−88428
1803,72

1776,05

1776,69

1780,55

1780,56

EA
0,768748
0,351616

EA
0,98597
0,408416

EA
0,956927
0,377836

EA
0,996126
0,309032

2012
2013
2014

Efeitos Fixos/ Aleatórios
Teste de Hausmann
Teste de Breuch-Pagan
Desvios-padrão em parênteses

ROE
0,0915
(0,3766)
0,0305
(0,0767)

−0,0144
(0,5223)
−0,7765
(0,5142)
-0,0328
(0,5190)
−0,1071
(0,5225)
351
73

2011

Número de Observações
Unidades de corte transversal
R-quadrado LSDV
Log da verossimilhança
Critério de Schwarz
P-valor (F)
Critério de Akaike
Durbin-Watson
Teste Conjunto nos regressores designados
Teste para diferenciar interceptos de grupos

4

p-valor: *p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01
Legenda: EF= Efeitos Fixos; EA= Efeitos Aleatórios

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados extraídos do Gretl.

69

Conforme pode ser observado na Tabela 5, os resultados dos modelos estimados com a
variável ROE, são semelhantes aos apresentados com a variável ROA. Porém, em todos os
modelos nenhuma das variáveis foi significativa estatisticamente. Além disso, nos quatro
modelos foram utilizados o modelo de efeitos aleatórios pois em todos não houve a rejeição da
hipótese nula do Teste de Hausmann.
No modelo 1, a variável corporate venturing apresentou sinal positivo, conforme
esperado, porém não significativo estatisticamente. No modelo 2, todas as variáveis, exceto
idade, apresentaram sinal positivo, mas os resultados não são significativos do ponto de vista
estatísticos. No Modelo 3 com a inserção de todas as variáveis de controle do estudo, as
variáveis idade, Selic e Câmbio apresentaram sinal negativo, as demais apresentaram sinal
positivo. Os sinais das variáveis eram esperados, mas os resultados não foram significativos
estatisticamente. E conforme demonstrado na Tabela 5, as variáveis dummies anuais não
apresentaram significância em termos estatísticos e apresentaram sinal negativo.

4.3 Discussão dos resultados
Nesta subseção apresenta-se a discussão acerca dos resultados obtidos no estudo.
Conforme apresentado na subseção anterior, as atividades de corporate venturing externo,
representadas pelas aquisições e joint ventures não apresentaram impacto significativo na
rentabilidade das empresas do setor de consumo listadas na Bovespa, e este resultado é
condizente com alguns estudos, conforme exposto a seguir.
Este resultado vai ao encontro do resultado de Zahra e Hayton (2008) que também não
encontraram relação significativa entre o corporate venturing externo e o desempenho. O
estudo de Zahra e Hayton (2008) utilizou além do número de joint ventures e aquisições, o
número de alianças e de corporate venture capital realizados pelas empresas, porém, o estudo
foi realizado com dados coletados por meio de uma survey aplicada via email para os gestores
das empresas. Outro estudo que não encontrou relação positiva e significativa foi o de
Karacaoglu, Bayrakdaroglu e San (2013). Este estudo abrangeu o empreendedorismo
corporativo como um todo e não apenas o corporate venturing externo, mas apresentou indícios
que nem sempre a relação com o desempenho vai ser positiva e significativa estatisticamente.
Por outro lado, os resultados do presente estudo não são os mesmos apresentados por
estudos que relacionaram empreendedorismo corporativo e desempenho, como os estudos de
Antoncic e Hisrich (2001), Antoncic e Prodan (2008), Bojica e Fuentes (2012) e Bierwerth et
al. (2015). Estes estudos obtiveram uma relação positiva e significativa, mas a forma de
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operacionalização de alguns deles não foi semelhante a desse estudo. Por exemplo, Antoncic e
Hisrich (2001) utilizaram questionários para a coleta dos dados. Tendo em vista uma relação
de empreendedorismo corporativo e desempenho inconclusiva em termos positivos ou
negativos, pode-se apontar algumas possíveis explicações para os resultados desse estudo, com
foco no corporate venturing externo como uma dimensão do empreendedorismo corporativo:
O primeiro fator que pode influenciar nos resultados e, geralmente não é considerado,
são os objetivos das empresas ao realizarem operações de aquisição. Por exemplo, uma empresa
pode adquirir outra para ampliar o seu poder de mercado, ou então, com objetivos especulativos
ou mesmo eliminar um concorrente. Esses objetivos podem influenciar no retorno esperado
desses investimentos, ou então, pode nem existir um retorno esperado em termos financeiros,
mas sim estratégicos. Além disso, fatores como as características das transações de aquisições
podem afetar o retorno, como por exemplo, se a companhia adquirida é ou não de capital aberto,
se é pequena ou grande, se é uma transação nacional ou internacional, se a aquisição é paga
com dinheiro ou ações (FARINÓS; HERRERO E LATORRE, 2011).
A segunda possível explicação se deve ao fato de que o retorno desses investimentos
não é imediato, visto que, do momento do anuncio da aquisição até a integração total da empresa
adquirida, pela empresa adquirente, leva-se o periodo de no mínimo um ano. Após essa
integração, as empresas podem levar mais um período para se tornarem rentáveis. Logo como
o presente estudo utilizou um horizonte temporal de cinco anos, o retorno dessas operações
pode não ter ocorrido. Corroborando Rajagopal (2006) afirma que os benefícios do corporate
venturing não são garantidos e os empreendimentos podem levar vários anos para se tornarem
rentáveis.
No mesmo sentido, após a aquisição a empresa passa por um período de integração de
recursos e processos, isso gera mudanças, consumo de tempo e gastos. Caso a empresa não
tenha uma experiência prévia em como lidar com tais investimentos, pode não saber gerir o
gasto de recursos em relação aos ganhos esperados. Assim, um terceiro fator que pode
influenciar no retorno de um investimento feito pela empresa é a sua experiência anterior em
realizar tais operações, pois caso a empresa tenha experiência na realização de aquisições e joint
ventures é esperado mais êxito nos seus resultados em comparação com uma empresa que não
tenha experiência anterior (BUCKLEY; STEFANO; KAFOUROS, 2014)
Uma quarta explicação advém de Narayanan, Yang e Zahra (2009). Os autores explicam
que o valor do corporate venturing pode estar nas opções de crescimento que gera para que a
empresa se expanda em mercados novos ou existentes, nacionais e internacionais. Sendo assim,
de acordo com os autores, utilizar apenas medidas financeiras para análise da rentabilidade do
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corporate venturing pode ser inapropriado, o mais indicado seria acrescentar medidas
estratégicas, como por exemplo, diversificação e crescimento.
Com essa acepção, Larimo, Nguyen e Ali (2016) explicam que no início dos
investimentos as empresas têm mais perdas do que ganhos, pois têm que dispor de recursos
para investir na aquisição de capacidades de outras firmas ou mesmo se reorganizarem
institucionalmente, assim, as medidas financeiras podem não ser apropriadas para mensurar os
retornos dos investimentos nesse período, pois não conseguem capturar outros ganhos como
por exemplo, a competitividade das empresas ou mensurar o valor financeiro do network das
firmas.
Em um sentido mais abrangente, uma quinta e última possível explicação, incide de
estudos que são realizados há vários anos envolvendo o uso de medidas financeiras para
mensurar o desempenho. Há uma teoria chamada estrutura-conduta-desempenho que aborda
que o desempenho de uma empresa depende do seu comportamento e consequentemente da
estrutura, ou seja, os fatores que determinam a competitividade do mercado (CARLTON;
PERLOFF, 2005). Porém, a relação entre a estrutura, a conduta e o desempenho não tem uma
única dinâmica.
Nesse sentido, a decisão de uma empresa realizar operações como aquisições e joint
ventures pode influenciar no seu desempenho. Entretanto, os indicadores utilizados para medir
esse desempenho podem não ser os mais apropriados, devido a relação de endogeneidade das
variáveis e, também, por não considerar variáveis econômicas (CARLTON; PERLOFF, 2005).
Por exemplo, a realização de uma aquisição está diretamente relacionada às variações das
receitas de uma empresa, então espera-se que uma empresa que faz aquisição aumente suas
receitas pois, a partir da aquisição passa a possuir mais ativos e consequentemente recursos
operacionais para promover aumento de suas vendas. Assim, apesar da literatura indicar
medidas financeiras como o ROE e a ROA, para a mensuração do desempenho de empresas
que realizam atividades de corporate venturing externo, tais medidas podem não captar o real
impacto destas atividades para as empresas.

CONCLUSÕES

O presente estudo teve como objetivo verificar o impacto do corporate venturing
externo no desempenho das grandes empresas, com foco em operações de aquisições e joint
ventures. Os resultados apontam que a realizaçao de operações de aquisição e joint ventures
não apresentam impactos significativos no retorno sobre o ativo e no retorno sobre o patrimônio
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liquido das grandes empresas listadas na Bovespa. Estes resultados não condizem com alguns
dos estudos realizados sobre o tema. Entretanto, alguns fatores relacionados aos dados
utilizados na pesquisa podem ter contribuído para isso.
Primeiramente, o horizonte temporal de apenas cinco anos pode não ter capturado o
retorno destes investimentos. Em segundo lugar, poderiam ter sido considerados outros fatores
estratégicos, como os objetivos apontados pelas empresas da realização dessas operações. A
análise se limitou a contagem das operações realizadas pelas empresas. Em terceiro lugar,
houve uma restrição em relação aos dados, pois, diferentemente de estudos em âmbito
internacional, no Brasil, não existe bases de dados especifica para atividades de corporate
venturing, deste modo foi necessária a contrução de uma base de dados para a realização do
presente estudo. Por isso, o estudo ficou restrito as aquisições e joint ventures e não considerou
outros elementos como fusões e corporate venture capital.
O estudo apresenta algumas contribuições para o tema do corporate venturing externo,
especificamente no que se refere as operações de aquisições e joint ventures. Para o ambiente
empresarial, a principal contribuição desse estudo é em relação ao período que uma operação
de aquisição ou joint venture pode levar para gerar retorno para as empresas. Essas estratégias
devem ser utilizadas pensando em resultados a longo prazo e não a curto prazo. Assim, caso as
empresas busquem retorno a curto prazo ou precisem de crescimento rápido para se manterem
no mercado, devem utilizar outras estratégias de investimentos.
Entretanto, para as empresas que vislumbram investimentos a longo prazo, as aquisições
e joint ventures podem ser uma boa opção não apenas em retornos financeiros, mas também,
em relação ao conhecimento que pode adquirir em novos mercados. Mas, convém ressaltar que
os resultados apresentados são limitados ao grupo específico de empresas da amostra deste
estudo. Não se pode generalizar os resultados tampouco estender os achados para outras
empresas, pois o grupo de empresas analisados possui características e particularidades
próprias. Os resultados desse estudo apenas dão indícios sobre os investimentos em aquisições
e joint ventures.
No âmbito acadêmico, percebe-se que o tema passou por alguns avanços ao longo dos
anos e começou-se a utilizar medidas para a mensuração do corporate venturing externo. De
um lado estas medidas auxiliam na realização de estudos, porém, por outro lado tais medidas
ainda se encontram dispersas na literatura, ora são utilizados contagem de operações e em
outros momentos o quantitativo financeiro gasto nesses investimentos.
Além disso, definem-se de modo claro, operações como joint ventures e aquisições
como sendo medidas de corporate venturing externo, mas outras operações como alianças
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estratégicas e licenciamentos são ainda, muito abrangentes. O fato deste estudo utilizar apenas
as aquisições e joint ventures como medidas de corporate venturing externo apresenta, de fato,
uma limitação decorrente da restrição dos dados utilizados. Porém o foco nestas duas operações,
que em termos gerais, podem ser as estratégias mais adotadas pelas grandes empresas na prática
do empreendedorismo corporativo, apresenta indícios de que, em termos financeiros de
rentabilidade não são as mais indicadas, pelo menos no curto prazo. Ainda, o corporate
venturing pode ser utilizado para objetivos estratégicos e não financeiros, como por exemplo,
o aumento do know-how no segmento de atuação e para consolidação da empresa.
O estudo apresenta como contribuição teórica o aspecto do tempo na realização do
corporate venturing externo, em termos de aquisições e joint ventures. O estudo de Zahra e
Covin (1995) já recomendava a análise longitudinal na relação do empreendedorismo
corporativo e o desempenho, mas ao longo dos anos vários estudos foram realizados e essa
relação ainda é inconclusiva, em alguns estudos é positiva em outros, negativa e não se discutia
a questão do tempo (BIERWERTH et al., 2015). Logo, este estudo sinaliza que o tempo é um
fator que deve ser considerado, ao se analisar os impactos de operações como aquisições e joint
ventures no contexto do corporate venturing externo, no desempenho e pode não estar sendo
considerado devidamente. Além disso, o estudo apresenta um avanço nas pesquisas nesta área
de conhecimento no Brasil. Foram realizadas algumas tentativas de estudo em relação ao
corporate venturing no país, mas não utilizaram o mesmo método deste estudo, tampouco
consideraram medidas quantitativas. O que se observa é que os estudos desta área são, em sua
grande maioria, estrangeiros. Assim, esta pesquisa abre possibilidades para estudos futuros no
Brasil.
Em termos metodológicos, o estudo apresenta como contribuição o uso de dados
secundários. Por meio da revisão de literatura aqui apresentada, é possível identificar que a
maioria dos estudos centram-se em questionários enviados aos gestores das empresas ou são
qualitativos. Este estudo se utilizou de dados divulgados pelas grandes empresas listadas na
Bovespa, esta base de dados não costuma ser utilizada para estudos em empreendedorismo no
país. Além disso, os estudos em empreendedorismo no Brasil possuem pouca tradição na
utilização de dados secundários e métodos quantitativos. Assim, foi possível demonstrar o
potencial dessa base de dados para estudos nesta área de modo a serem realizados estudos
posteriores.
Para estudos futuros recomenda-se a utilização de um horizonte temporal maior e a
criação de um mecanismo para se mensurar as operações de fusão. Alem disso, os estudos
podem considerar outros fatores como o corporate venture capital, os licenciamentos e os
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objetivos das aquisições. Podem ser analisadas empresas de outros setores listadas na Bovespa.
Também, recomenda-se a utilização de outras medidas financeiras e não financeiras que
permitam quantificar de modo mais apropriado e abranger os aspectos estratégicos que
demonstrem os resultados dessas operações.
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