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RESUMO 

Este estudo analisa como os administradores de empresas escolhem a forma de 
reestruturar os ativos das mesmas. Argumenta-se que a estratégia de diversificação das 
empresas resulta no surgimento de assimetrias de informação, que podem ser mitigadas 
através de uma das duas formas mais comuns de reestruturação de ativos: cisão (spin-
off) ou pela venda de ativos. No caso dos ativos a serem restruturados pertencerem às 
principais linhas de negócio da empresa, a medida mais eficaz de reestruturação seria 
via adoção de um spin-off, pois o conhecimento que agentes externos tem sobre o ativo 
a ser reestruturado é menor do que adquirido pelos administradores com o passar do 
tempo. Já ativos que ficam fora das principais linhas de negócio tendem a ser 
reestruturados de forma mais eficiente pela venda dos mesmos, pois neste caso a 
assimetria de informação seria favorável aos investidores externos e não aos 
administradores. Adicionalmente, argumenta-se que no Brasil a atividade regulatória 
exerce influência na escolha entre uma forma ou outra de reestruturação: empresas sob 
um arcabouço regulatório mais rígido tendem a realizar a reestruturação via spin-offs a 
fim de aumentar a clareza das informações e elevar o seu valor de mercado. A 
metodologia utilizada foi uma regressão logística com quatro amostras de 
respectivamente 113, 129, 278 e 312 observações. Os resultados encontrados deram 
suporte à terceira hipótese que se refere à influência da atividade regulatória na 
propensão das empresas a adotar um spin-off, mas não foram suficientes para sustentar 
as demais hipóteses que compõem a tese central deste estudo.  

Palavras chave: Reestruturação de ativos. Cisão (spin-off). Desinvestimento. Estratégia 
de diversificação. Assimetria de informação.   

 

 



ABSTRACT 

This study analyzes how managers select between corporate restructuring 
implementation alternatives. This paper argues that the diversification strategy results in 
information asymmetries, which can be mitigated through one of the two most common 
forms of corporate restructuring: spin-offs and sell-offs. The best way to restructure 
assets that reside in primary and related business lines is through spin-offs, since 
external agents have less information on the asset to be restructured than managers. 
Conversely, assets outside the main business lines tend to be restructured more 
efficiently by sell-offs, in which case the asymmetry of information would be favorable 
to outside investors and not to managers. Additionally, this study argues that in Brazil 
regulatory activity exerts influence on how managers select between the two corporate 
restructuring alternatives: companies under a stricter regulatory framework tend to 
restructure their assets via spin-offs in order to increase transparency and raise market 
value. The hypotheses were tested using logistic regression with four samples of 
respectively 113, 129, 278 and 312 observations. The results gave support to the third 
hypothesis regarding the influence of regulatory activity in the choice of corporate 
restructuring alternatives, but not to the other hypotheses that make up the central thesis 
of this study. 

Keywords: Capital restructuring. Spin-off. Divestment. Diversification strategy.    
Information asymmetry. 
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1- INTRODUÇÃO  

As reestruturações tem se tornado cada vez mais frequentes no âmbito corporativo. 

Nas últimas décadas milhares de empresas lançaram mão deste artifício para reorientar 

o foco, remover sinergias negativas, eliminar assimetrias de informação e também 

levantar recursos (BRAUER, 2006; BRUNER, 2004; JOHNSON, 1996; COMENT; 

JARRELL, 1995; DESAI; JAIN, 1999). No entanto, há outras questões quanto à 

reestruturação de ativos de uma empresa que vão além de remodelar estratégias e 

resolver problemas organizacionais: há a necessidade de escolher qual a melhor maneira 

de implementar esta reestruturação, através da avaliação das alternativas e 

implementação da que mais atende aos objetivos da empresa, e melhor transforma as 

assimetrias de informação em ganhos financeiros. Como é feita esta escolha? Os 

resultados encontrados em estudos para países desenvolvidos como os EUA também se 

aplicam para o Brasil?   

Estudos anteriores mostram que as formas mais frequentes de reestruturação são a 

venda ou a cisão de ativos, ou em inglês spin-off (BRUNER, 2004; GAUGHAN, 1999). 

Todavia, a literatura no que diz respeito aos fatores que levam as empresas a escolher 

entre estas alternativas ainda está se desenvolvendo. Alguns autores se dedicaram a 

estudar os efeitos da adoção de uma das alternativas de forma separada, entre eles, 

Cusatis, Miles, Woolridge (1993); Lang, Poulsen, Stulz (1995); Woo, Willard, 

Daellenbach (1992), enquanto outros focaram nos aspectos financeiros que levam as 

empresas a optar entre uma ou outra (CHEN, GUI, 2005; KHAN, MEHTA, 1996; 

NIXON, ROENFELDT, SICHERMAN, 2000); ou ainda nos impactos financeiros que 
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cada uma das alternativas pode trazer para a empresa (SLOVIN, SUSHKA, FERRARO, 

1995).  

Em um estudo mais recente, Bergh et al (2008) busca entender como as empresas 

norte-americanas optam entre fazer a reestruturação via cisão (spin-offs) ou venda de 

ativos, bem como a reação do mercado financeiro a estas decisões. Assim como Bergh 

et al (2008), este estudo visa agregar conhecimento quanto aos fatores que levam as 

empresas a escolher entre as duas alternativas anteriormente citadas, mas busca verificar 

se os fatores encontrados pelo autor também se aplicam para as empresas sediadas no 

Brasil, país emergente, com liquidez menos abundante e interferência regulatória mais 

expressiva.           

O detalhamento deste estudo está organizado de forma que no capitulo seguinte é 

feita uma revisão bibliográfica bem como são apresentadas as hipóteses submetidas a 

teste; no capítulo 3 faz-se o detalhamento da metodologia utilizada, com os passos para 

construção da amostra, descrição das variáveis independentes e da variável dependente, 

bem como o modelo econométrico utilizado para o teste das hipóteses; no capítulo 4 são 

apresentados os resultados obtidos. Na conclusão são realçados os resultados alcançados 

bem como as considerações sobre a possibilidade de estudos futuros.   

 

 

 

 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2-  - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E HIPÓTESES 

A escolha da maneira como as empresas irão implementar as reestruturações passa 

pelo problema de assimetria de informação. A diferença de conhecimento entre as 

partes sobre uma transação tem sido alvo de pesquisas que encontram um impacto 

significante da tomada de decisão da empresa quanto às estratégias a serem seguidas no 

desempenho operacional das mesmas, bem como na reação dos investidores à adoção 

destas estratégias (COHEN, DEAN, 2005; SANDERS, BOIVIE, 2004; HITE; OWERS, 

1983; JAIN, 1985). Resumindo, a informação é incompleta e desigualmente distribuída 

entre as partes em uma transação (AKERLOF, 1970; NELSON, 1970; SPENCE, 1974), 

de modo que os administradores da empresa geralmente possuem mais informação 

sobre os produtos e serviços que ela oferta do que os agentes externos, os quais têm que 

se basear em informações que a empresa está disposta a compartilhar. Esta assimetria de 

informação pode criar condições para que a empresa manipule resultados e esconda 

custos tornando os investidores propensos à seleção adversa e problemas de risco moral 

(moral hazard) (SANDERS, BOIVIE, 2004; NAYYAR, 1990; STIGLITZ, 1985). Riley 

(1989) mostra que sob estas circunstâncias os investidores tendem a descontar o valor 

da firma a níveis abaixo do que ela deveria valer sob condições normais, protegendo-se 

da possibilidade da empresa adotar algum tipo de comportamento oportunístico que 

distorça os resultados.    

Krishnaswami e Subramaniam (1999) mostram que este problema também se aplica 

à reestruturação de empresas. No artigo, os autores constatam que na medida em que as 

empresas se tornam mais diversificadas, elas se tornam mais complexas e difíceis para 
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os agentes externos de compreender e avaliar. Assim, os administradores da empresa 

passam a ter mais informação quanto ao real valor da empresa do que os agentes 

externos, tornando os investidores mais vulneráveis à seleção adversa, dado que permite 

à empresa camuflar os custos operacionais e inflacionar os resultados (ARON, 1991; 

EMMANUEL, MEHAFDI, 1994; VIJH, 2002). Como resposta, os investidores tendem 

a destinar menos recursos para estas empresas, o que acarreta um desconto do valor das 

mesmas a níveis abaixo do que seria justo pelos modelos tradicionais de precificação. A 

solução para reverter a má precificação seria a adoção de spin-offs, transformando 

partes da empresa em unidades independentes, aumentando assim a clareza de 

informação quanto à estratégia da mesma, ativos detidos por ela e seu potencial de 

lucro. Krishnaswami e Subramaniam (1999) concluem que: 

 spin-offs reduzem a assimetria de informação que o mercado tem sobre os 
fluxos de caixa e eficiência operacional de cada divisão da firma [...] e firmas que são 
subavaliadas devido a assimetria de informação, portanto, verificam uma melhora no 
seu valor de mercado quando desinvestem através de spin-offs. (KRISHNASWAMI, 
SUBRAMANIAM, 1999, p. 110).  

 

Todavia, o estudo de Krishnaswami e Subramaniam (1999) analisa apenas uma 

forma de reestruturação de ativos que mitigue esta assimetria de informação em 

empresas altamente diversificadas. Já no estudo realizado por Bergh et al (2008) o autor 

se propõe a avaliar não apenas as consequências da reestruturação via spin-offs, mas 

também os motivos que levam às empresas a escolher esta forma de reestruturação em 

detrimento de uma simples venda de ativos. Bergh et al (2008) também verifica se o 

mercado de capitais premia a escolha de uma ou outra forma de reestruturação caso a 

escolha seja mais aderente ao perfil da firma. O autor encontra resultados que sustentam 
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as suas hipóteses, as quais são: (1) ativos localizados nas linhas primárias de negócio ou 

relacionados a elas são reestruturados via spin-offs, ao passo que os ativos fora destas 

linhas são reestruturados através de um processo de venda; (2) a relação entre o perfil 

do ativo reestruturado (primário ou secundário) e a reação do mercado de capitais à 

reestruturação é mediada pela forma como a reestruturação é implementada, ou seja, via 

Spin-Off ou venda do ativo; (3) empresas em reestruturação com baixa diversificação 

entre as linhas de negócios são reestruturadas via spin-off, enquanto aquelas com alto 

nível de diversificação entre as linha de negócio são reestruturadas pela venda de ativos; 

(4) a relação entre a estratégia de diversificação da empresa e a reação do mercado de 

capitais ao evento de reestruturação é mediada pela forma como a reestruturação é feita.   

Segundo Bergh et al (2008) o fundamento teórico para a hipótese 1 está no fato de que 

ativos situados nas principais linhas de negócio da empresa compõem a base da 

vantagem competitiva da mesma, e são menos transparentes para os agentes externos 

(CHATTERJEE, WERNERFELT, 1991; MONTGOMERY, WERNERFELT, 1988). 

Desta forma, os administradores têm profundo conhecimento dos ativos em questão e 

compreendem como a relação entre eles pode gerar valor para a empresa (HILL, HITT, 

HOSKISSON, 1992; HILL, HOSKISSON, 1987). Tais ativos, segundo Bergh et al 

(2008), têm o potencial de criar assimetrias de informação que podem ser reduzidas de 

forma mais eficiente pela realização de um spin-off. Primeiro, porque seriam de difícil 

avaliação por parte de terceiros e tão específicos que não se encaixariam com facilidade 

em operações de outras empresas. Em segundo lugar, a especificidade destes ativos 

torna o grupo de potenciais compradores limitado, reduzindo o preço das possíveis 
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ofertas de compra. E por último, as empresas se mostrariam relutantes em vender tais 

ativos, pois poderiam terminar nas mãos de uma grande concorrente. Já no caso de 

ativos situados fora das linhas primárias de negócio, que geralmente servem de veículos 

de hedge e contribuem para reduzir o risco operacional da empresa (BERGH, 1997; 

CHATTERJEE, WERNERFELT, 1991; HILL, HOSKISSON, 1987; MONTGOMERY, 

WERNERFELT, 1988), a forma mais provável de reestruturação seria através da venda 

destes ativos. Isso se dá porque os administradores da empresa tendem a possuir menos 

conhecimento sobre estes ativos do que os agentes externos. Neste caso, em um 

processo de venda que simule um leilão, as forças de mercado levariam os potenciais 

compradores a ofertar um valor maior pelo ativo do que aquele obtido pela avaliação da 

empresa proprietária.  

Com relação à terceira hipótese, Bergh et al (2008) argumenta que a estratégia 

de diversificação das empresas é em parte reflexo da relação entre as linhas de negócio 

em que a empresa atua. Seguindo uma classificação proposta por Rumelt (1974), Bergh 

et al (2008) classifica as empresas de acordo com cinco categorias, as quais são: 

segmento único, dominante, relacionada e restrita, relacionada irrestrita e não 

relacionada. As empresas situadas na classificação de segmento único, dominante ou 

relacionada e restrita, recebem a maioria das receitas de um mesmo grupo de linhas de 

negócio, ao passo que as empresas classificadas como relacionada irrestrita e não 

relacionada são empresas altamente diversificadas e geralmente são formadas por 

holdings ou conglomerados de empresas. Sua tese é que firmas com linhas de negócio 

altamente correlacionadas (segmento único, dominante, relacionada e restrita), por 
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criarem e compartilharem conhecimentos específicos estabelecendo seu poder de 

mercado em um pequeno grupo de indústrias (FARJOUN, 1998; HILL, HOSKISSON, 

1987; MONTGOMERY, 1985), realizam as reestruturações para mitigar as assimetrias 

de informação através de spin-offs. Já, as empresas classificadas como relacionada 

irrestrita e não relacionada tendem a gerar valor através da diversificação das fontes de 

receita, absorção de sinergias e pela contratação de bons profissionais em empresas que 

estão desempenhando mal (BERGH, 1997; TRAUTWEIN, 1990). Na maioria dos casos 

têm centros de custo separados, processo de decisão descentralizado e avaliam o 

desempenho dos segmentos utilizando medidas objetivas e claras (HILL, HOSKISSON, 

1987; HILL et al. 1992; HITT et al., 1996), além de incentivar a competição entre os 

segmentos a fim de desencorajar os administradores das empresas que fazem parte do 

conglomerado a esconderem ou transferirem custos entre as unidades (WILLIAMSON, 

1985). Este modelo de gestão, segundo Bergh et al (2008), é mais transparente, e por 

incentivar o equilíbrio competitivo entre as unidades acaba desencorajando 

comportamentos oportuníticos, de modo que pouca ou nenhuma assimetria de 

informação é criada neste modelo de diversificação. Segundo o autor, este tipo de firma 

realiza as reestruturações vendendo ativos ao invés de recorrer aos spin-offs. Em 

primeiro lugar, porque nestes casos o nível de assimetria de informação é baixo 

(CHANDLER, 1962; HOSKISSON, 1987; HOSKISSON et al, 1993); além do mais, ao 

realizar a venda de alguma unidade a empresa pode melhorar sua estrutura de ativos, 

bem como torná-la mais eficiente ao remover uma unidade que por ventura não esteja 

desempenhando bem. O processo de venda, que simule um leilão, também pode 

maximizar o valor do ativo. 
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O intuito do presente estudo é verificar se as hipóteses (1) e (3) de Bergh et al 

(2008) se aplicam ao caso brasileiro, bem como uma hipótese adicional, quanto à 

influência da atividade regulatória sobre a escolha das empresas entre adotar um spin-off 

ou uma simples venda de ativos como forma de reestruturação. Sobre esta última 

hipótese pouca literatura foi desenvolvida. Grande parte dos estudos voltados para o 

tema da regulação é destinada a determinar os fatores econômicos e sociais que 

justificam a regulação estatal como forma de reduzir assimetrias de informação 

(McCUBBINS; NOLL; WEINGAST, 1987; McCUBBINS; NOLL; WEINGAST 1989; 

EPSTEIN; O’HALLORAN, 1994), garantir que o interesse público seja atendido 

(GIAMBIAGI; ALÉM, 1999; BARRIONUEVO; LUCINDA , 2005 ), ou até mesmo 

para atender as noções sociais de justiça (PHELPS,1985).  Quanto à influência da 

regulação sobre as reestruturações de capital, Schipper e Smith (1983) argumentam que 

firmas reguladas podem realizar spin-offs de modo que ou a firma mãe ou a que foi 

cindida possa escapar da interferência regulatória. Todavia, os testes conduzidos pelos 

autores não resultaram em evidências que dessem suporte a esta tese.  

Em resumo, o estudo pretende verificar se a escolha da realização de um spin-off é 

mais provável no caso de empresas com menor grau de diversificação entre as linhas de 

negócio, bem como testar se os ativos que pertencem às linhas primárias ou 

relacionadas de negócio são reestruturados via spin-off, ao passo que ativos situados nas 

demais linhas de negócio são reestruturados pela venda dos ativos, e verificar se a 

atividade regulatória influencia positivamente as empresas a adotarem reestruturações 

de ativos via spin-off.  
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3-  METODOLOGIA 

 

Amostra 

O teste das hipóteses foi feito utilizando uma amostra de reestruturações que 

lançaram mão ou de uma cisão (spin-off) ou da simples venda de ativos. Primeiramente, 

foram listadas as reestruturações de ambos os tipos que ocorreram no Brasil desde o 

Plano Real (pós 1994) até o ano de 2013. Eventos de reestruturação anteriores à adoção 

deste plano econômico não foram considerados devido à dificuldade de conciliar os 

dados, uma vez que o país passara por sucessivas trocas de unidade monetária e pela 

hiperinflação. Utilizando o terminal da Bloomberg, foram obtidas 1.360 reestruturações. 

A fim de que fosse possível a obtenção dos dados financeiros das empresas foram 

consideradas apenas aquelas que eram de capital aberto, reduzindo o número para 821 

observações, das quais apenas 419 tinham as informações necessárias ainda disponíveis. 

Analisando-se cautelosamente a amostra notou-se a existência de algumas repetições, 

dado que uma mesma empresa pode possuir mais de um código de listagem em bolsa. 

Eliminando-se as repetições o tamanho da amostra foi reduzido para 312 eventos, dos 

quais 71 foram spin-offs e 241 vendas de ativos.  

Bergh et al (2008) utiliza em seu estudo apenas o primeiro evento de 

reestruturação de cada empresa e apenas os eventos de reestruturação voluntários a fim 

de reduzir o potencial de viés da amostra, dado que vários eventos de reestruturação da 

mesma firma podem não ser observações independentes. Além disso, reestruturações 

coordenadas por um agente regulador podem não refletir a decisão estratégica da 
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empresa. Todavia, se apenas o primeiro evento de cada empresa for considerado a 

amostra utilizada neste estudo é reduzida para apenas 129 observações, o que dificulta a 

realização dos testes de hipóteses. Filtrando-se apenas os eventos de reestruturação de 

ordem voluntária, o total cai ainda mais, para 113 observações. Por isso, neste estudo os 

testes são conduzidos com quatro perfis de amostra: (1) apenas os primeiros eventos de 

cada empresa e apenas os que tiverem sido voluntários, (2) apenas os primeiros eventos, 

mas considerando também as reestruturações que tenham sido determinadas pelo órgão 

regulador, (3) todos os eventos de cada empresa, mas apenas os voluntários, e (4) todos 

os eventos de cada empresa considerando também os involuntários.  

A razão para incluir nos testes amostras que levam em conta mais de um evento 

de reestruturação por empresa é fundamentada na capacidade que estes eventos têm, 

como já foi dito, de reorientar o foco das empresas, remover sinergias negativas e 

também otimizar a estrutura de ativos das mesmas (BRAUER, 2006; BRUNER, 2004; 

JOHNSON, 1996; JOHN; OFEK, 1995 ). Ainda que estas medidas não garantam 

necessariamente a independência das observações, o uso de amostras com um número 

maior de observações pode facilitar a interpretação dos resultados obtidos com a 

amostra restrita aos primeiros eventos de cada empresa.    

Quanto à razão para conduzir teses utilizando amostras que levem em 

consideração eventos involuntários, ou seja, coordenados por um agente regulador, é 

justamente o intuito de verificar se a interferência regulatória no Brasil torna um evento 

de spin-off mais provável ou não em detrimento de uma simples venda de ativos.      
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Variável Dependente 

 

O estudo realizado tem apenas uma variável dependente que é a alternativa 

escolhida para implementação da reestruturação de ativos. A variável foi identificada 

com o número 1 (um) se a reestruturação foi feita via spin-off e 0 (Zero) caso tenha sido 

feita via um processo de venda de ativos.  

 

Variáveis Independentes 

 

Relação entre os ativos reestruturados e a matriz 

Para mensurar a relação entre os ativos reestruturados e a empresa matriz foi 

utilizada a classificação setorial proposta pela MSCI, denominada Global Industry 

Classification Standard (GICS), extraída do terminal da Bloomberg e comparada com a 

tabela oficial divulgada periodicamente pela MSCI. Esta classificação possui 8 

algarismos que identificam uma empresa de acordo com o segmento em que atua, bem 

como a indústria à qual pertence, dividida por grupos e subgrupos. Por exemplo, uma 

empresa classificada com o código 10101010 pertence ao segmento de energia (10), ao 

grupo de indústrias que trabalham com energia (1010), à indústria que produz ou 

fornece equipamentos e serviços para atividades que envolvem energia (101010), e por 

fim ao subgrupo de extração de petróleo e gás natural (10101010). Uma vez 

classificados todos os eventos, os ativos reestruturados que possuíam os mesmos 2 
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primeiros algarismos da classificação da empresa matriz foram considerados como 

sendo das principais linhas de negócio ou relacionadas e codificados como 1 (um), ao 

passo que os ativos que não possuíam os mesmos 2 primeiros algarismos foram 

considerados como secundários ou não relacionados e codificados como 0 (zero), 

tornando assim a variável Primário/Secundário binária.  

Em seguida, foi feita uma classificação para determinar se a reestruturação 

envolveu ativos humanos e físicos e se estes pertenciam às linhas primárias de negócio. 

Caso o ativo reestruturado pertencesse às linhas primárias de negócio e envolvesse 

ativos humanos na reestruturação, a variável Ativos Humanos também recebia a 

codificação 1 (um), 0 (zero) caso contrário. Esta classificação foi feita a partir da 

descrição do evento de reestruturação apresentado pela Bloomberg, bem como pela 

análise de informativos publicados na data da operação. Da mesma forma, se a 

reestruturação envolveu ativos físicos que pertenciam as linhas primárias de negócio, a 

variável Ativos Físicos recebia a codificação 1 (um) e 0 (zero) caso contrário. Por 

último, os ativos foram classificados quanto à marca: se os ativos reestruturados 

possuíssem a mesma raiz do nome da empresa matriz, a variável MARCA recebe o 

valor 1 (um) e 0 (Zero) caso contrário. Portanto, o modelo contempla quatro variáveis 

independentes para mensurar a relação entre os ativos reestruturados e a empresa 

matriz: PRIMÁRIO/SECUNDÁRIO, ATIVOS HUMANOS, ATIVOS FÍSICOS e 

MARCA. As quatro variáveis são binárias, tendo 1 (um) caso sejam pertencentes às 

linhas primárias de negócio e 0 (Zero) caso contrário. Espera-se que estas variáveis 
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tenham parâmetros positivos e, portanto, sustentem a hipótese (1) do estudo feito por 

Bergh et al (2008).  

Esta metodologia difere da utilizada por Bergh et al (2008) em alguns aspectos. 

Primeiro, o autor utilizou a classificação setorial SIC encontrada nos relatórios 

financeiros de cada empresa nos EUA; em segundo lugar, não foi utilizada uma variável 

simplesmente para definir se a unidade reestruturada pertencia às linhas primárias de 

negócio ou não. Esta mensuração só foi feita pelo uso das variáveis de ATIVOS 

HUMANOS, ATIVOS FÍSICOS e MARCA, que por sua vez foram determinadas pela 

classificação feita por duas equipes de alunos da pós-graduação. 

 

Diversificação entre as linhas de negócio  

A variável que mede o grau de diversificação entre as linhas de negócio da 

empresa em reestruturação foi calculada com base na metodologia proposta por Palepu 

(1985), onde o grau de diversificação é resultado da seguinte expressão: Pj x ln(1/Pj). 

Neste caso, Pj se refere ao percentual de vendas da firma no segmento j e ln(1/Pj) o peso 

de cada segmento. Esta medida captura tanto o número de segmentos nos quais a firma 

atua bem como a relativa importância de cada um.  

Esta metodologia difere da utilizada por Bergh et al (2008), uma vez que o autor 

adotou a classificação conforme Rumelt (1974) e Bergh (2001), separando, como já foi 

dito, as empresas em cinco grupos de diversificação: segmento único, dominante, 

relacionada e restrita, relacionada irrestrita e não relacionada. Segundo o mesmo autor, 

a correlação entre as duas medidas de diversificação para sua amostra foi de 0,82. 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O motivo pelo qual não foi adotada a metodologia de Rumelt (1974) é a 

dificuldade de se classificar subjetivamente as 312 observações quanto a estas 

categorias, minimizando a possibilidade de erros. Ademais, segundo Palepu (1985), as 

medidas deveriam capturar exatamente o mesmo efeito, conforme demonstrado no 

Apêndice 1.  

 

Regulação 

Para verificar a influência da regulação sobre a escolha das empresas entre uma 

das duas formas de reestruturação de ativos analisadas neste estudo as empresas foram 

classificadas quanto ao fato de serem ou não fornecedoras de bens ou serviços de 

utilidade pública, as quais tendem a ser reguladas para garantir a competitividade nos 

setores em que atuam, bem como o acesso da população a estes serviços (GIAMBIAGI; 

ALÉM, 1999; BARRIONUEVO; LUCINDA, 2005).  As que foram classificadas como 

tal, receberam a marcação 1 (um) e 0 (zero) caso contrário. Esta variável binária foi 

denominada UTILITIES.  

Nesta classificação foram computadas duas das dez indústrias definidas pela 

classificação GICS da MSCI: Utilities e Telecomunicações. A classificação GICS para 

Utilities engloba os seguintes setores: Energia elétrica, água e empresas integradas. A 

decisão de incluir as empresas da indústria de telecomunicações se deu pelo fato desta 

indústria ser fortemente regulada no Brasil e também prestar um serviço de utilidade 

pública (LEVY; SPILLER,1996).    
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Variáveis de Controle 

Uma vez que diversos fatores podem influenciar a decisão de uma empesa 

quanto a realizar um spin-off ou a venda de ativos que não estejam propriamente 

relacionados à assimetria de informação, foram incluídas algumas variáveis de controle, 

conforme sugerido por Bergh et al (2008). A fim de controlar o efeito do desempenho 

financeiro das empresas foram utilizadas as variáveis ROA (retorno sobre o ativo, na 

sigla em inglês) e a razão do endividamento da empresa para com as vendas 

(DEBT/SALES) dos últimos dois anos que antecederam a reestruturação. A magnitude 

da transação foi medida pela variável PREÇO DA TRANSAÇÃO quando de uma 

venda ou o valor de mercado da firma cindida quando de um spin-off. Quanto a esta 

variável cogitou-se de substitui-la por alguma variável que meça a liquidez das ações 

das empresas em questão a fim de mitigar a possibilidade de endogeneidade no modelo. 

Todavia, as tentativas de encontrar uma variável correlacionada ao PREÇO DA 

TRANSAÇÃO foram frustradas, tanto a volatilidade das ações da empresa em 

reestruturação, quanto a liquidez destas ações não se mostrou correlacionada com 

PREÇO DA TRANSAÇÃO. Da mesma forma, a medida utilizada por SANVICENTE; 

MINARDI (1998) não se mostrou correlacionada. Manteve-se, portanto, a variável 

originalmente proposta por Bergh et al (2008). Ademais, Bergh et al (2008) demonstra 

em seu estudo que o impacto no valor de mercado das firmas que adotam uma das duas 

formas de reestruturação é mediado pela forma como a empresa faz esta reestruturação, 

sendo assim, nenhuma das duas alternativas por si só seria a melhor opção para 

maximizar o valor da firma, o que limita o risco de endogeneidade no modelo. 
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 Foi incluída uma variável para controlar a participação dos executivos 

(incluindo o conselho de administração) no capital da empresa (PARTICIPAÇÃO DOS 

EXECUTIVOS), bem como uma variável para a participação do bloco de controle no 

capital próprio da mesma (PARTICIPAÇÃO DO BLOCO DE CONTROLE). Esta 

última variável foi medida somando-se a participação dos 5% maiores acionistas da 

empresa. O ano da reestruturação foi codificado como 1(um) para o primeiro ano da 

amostra e sequencialmente até o último (2013), constituindo a variável ANO. Por fim, 

foi incluída uma variável de controle para as especificidades de cada indústria 

(INDÚSTRIA), criada utilizando os dois primeiros dígitos da classificação GICS para 

cada empresa da amostra, seguindo-se o mesmo critério utilizado por Bergh et al (2008) 

com os códigos SIC para empresas dos EUA. Todos os dados financeiros foram 

extraídos do terminal da Bloomberg e as informações sobre participação societária dos 

executivos bem como do bloco de controle foram extraídas do portal eletrônico da 

CVM e da base da Economática. 

 

Modelo Econométrico 

As hipóteses foram testadas utilizando a análise de regressão. Para este estudo foi 

conduzida uma regressão logística uma vez que a variável dependente 

(REESTRUTURAÇÃO) é binária. Da mesma forma que uma regressão de Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO), a regressão logística produz coeficientes para as 

variáveis e parâmetros para o modelo (Ex. R2). Os coeficientes não são padronizados e 

vão de menos infinito a infinito. Neste estudo, os sinais dos parâmetros indicam que as 

variáveis tornam menos (sinal negativo) ou mais (sinal positivo) provável para a 
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empresa adotar um spin-off, em detrimento de uma venda. A equação pode ser descrita 

como:  

	( ) = 	 1 − = + + + +⋯+  

Onde pi é a probabilidade da empresa adotar um Spin-Off e 1-pi a probabilidade da 

empresa adotar uma venda de ativo. A Tabela 1 traz a relação de variáveis, bem como o 

efeito esperado das variáveis independentes sobre a probabilidade da empesa adotar um 

Spin-Off.       

 

 

 

Tabela 1 – Relação de variáveis 

  

 

 

 

 

 

 

Dependente Independentes Efeito esperado Controle
Primário/Secundário + Retorno sobre o Ativo (ROA)
Diversificação - Div Líquida/Receita Líquida
Ativos Físicos + Preço da Transação (milhões)
Ativos Humanos + Valor de Mercado da empresa (Milhões)
Marca + Participação do Bloco de Controle

Participação dos Executivos
Indústria
Ano

Reestruturação (Spin-off =1; Venda=0)
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4-  RESULTADOS 

A Tabela 1 mostra os resultados da regressão logística usando o modelo proposto 

por Bergh et al (2008) com o acréscimo de uma variável para medir a influência direta 

da relação entre o ativo reestruturado e as linhas primárias de negócio da empesa sobre 

a decisão da empresa de adotar um spin-off como alternativa para reestruturação de 

ativos. A variável dependente é a alternativa de reestruturação (i.e spin-off ou venda), 

regredida sobre as variáveis de controle (RETORNO SOBRE O ATIVO, DÍVIDA 

LÍQUIDA/RECEITA LÍQUIDA, PREÇO DA TRANSAÇÃO, VALOR DE 

MERCADO, PARTICIPAÇÃO DO BLOCO DE CONTROLE, PARTICIPAÇÃO DOS 

EXECUTIVOS, INDÚSTRIA e ANO) e sobre as variáveis independentes 

(PRIMÁRIO/SECUNDÁRIO, DIVERSIFICAÇÃO, ATIVOS FÍSICOS, ATIVOS 

HUMANOS e MARCA), utilizando-se as quatro amostras já mencionadas 

anteriormente:  Amostra 1 leva em conta apenas o primeiro evento de reestruturação de 

cada empresa e apenas as reestruturações que tenham sido voluntárias; Amostra 2 leva 

em conta apenas o primeiro evento de cada empresa considerando também as 

reestruturações involuntárias; Amostra 3 leva em consideração todos os eventos de 

reestruturação voluntária; e a Amostra 4 todos os eventos de reestruturação, sejam 

voluntários ou involuntários. 

Na Tabela 2 é possível observar que os resultados desta regressão não dão suporte às 

hipóteses (1) e (3) propostas por Bergh et al (2008), uma vez que a variável utilizada 

para medir o impacto da diversificação sobre a propensão da empresa a adotar um spin-

off como forma de reestruturar o seu capital não se mostrou significante com nenhuma 
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das quatro amostras. Da mesma forma, as variáveis PRIMÁRIO/SECUNDÁRIO, 

ATIVOS HUMANOS e ATIVOS FÍSICOS propostas para medir a influência do grau 

de proximidade do ativo reestruturado com as linhas primárias de negócio da empresa 

sobre a escolha da forma de reestruturação não são significantes. Apenas a variável 

MARCA se mostrou significante no nível de 5% nas amostras 1 e 2, e no nível de 0,1% 

com as amostras 3 e 4; em todos os casos o efeito se mostrou positivo sobre a propensão 

da empresa a adotar um spin-off, em linha com os resultados obtidos por Bergh et al 

(2008).  

Quanto às variáveis de controle, o preço da transação e o ano em que a reestruturação 

ocorreu deram significantes com todas as quatro amostras (1% nas amostras 1,2,3 e 

0,1% na amostra 4). Em boa medida, a variável PREÇO DA TRANSAÇÃO reflete a 

limitação de se realizar spin-offs de ativos de baixo valor em função dos custos 

envolvidos na transação. Por sua vez a variável ANO captura o efeito das 

reorganizações setoriais ocorridas em função de privatizações e marcos regulatórios que 

ocorreram em períodos específicos, como a privatização das estatais elétricas e da 

Telebrás entre os anos de 1996 e 1998. Por este motivo o coeficiente da variável se 

mostrou negativo, dado que grande parte destas reorganizações setoriais se deu nos 

primeiros anos da amostra.     

A variável INDÚSTRIA também se mostrou significante nas amostras 3 e 4 

(10% na amostra 3 e 5% na amostra 4) com efeito positivo. Esta variável de controle foi 

proposta por Bergh et al (2008) para controlar fatores específicos que pudessem levar 
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empresas de uma determinada indústria a adotar uma das duas formas de reestruturação 

em maior proporção que a outra. 

Tabela 2 – Modelo Original BERGH ET AL (2008) 

 

FONTE: Elaboração própria 

Com intuito de avaliar melhor o efeito capturado pela variável INDÚSTRIA, a 

Tabela 3 mostra os resultados do modelo 2, que substitui esta variável de controle pela 

variável UTILITIES, que computa como 1 (um) os eventos de reestruturação de ativos 

de empresas que prestem serviços de utilidade pública e 0 (zero) as demais. O objetivo 

desta substituição é capturar o efeito da regulação estatal na escolha das empresas entre 

as duas formas de reestruturação, uma vez que empresas fornecedoras de bens e 

serviços de utilidade pública tendem a ser reguladas de forma mais rigorosa (LEVY; 

SPILLER,1996)   
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Tabela 3 – Modelo com substituição da variável Indústria por UTILITIES 

 

FONTE: Elaboração própria 

Nesta regressão as variáveis de controle PREÇO DA TRANSAÇÃO e ANO, 

também se mostraram significantes e da mesma forma que no modelo1 apresentaram 

coeficientes com sinal positivo para a primeira e negativo para segunda, interpretados 

da mesma forma que no primeiro modelo. A variável UTILITIES, utilizada em 

substituição à variável INDÚSTRIA também se mostrou significante ao nível de 10% 

na amostra 3 e 0,1% na amostra 4, com sinal positivo, indicando a maior propensão das 

empresas com esta classificação de adotar um spin-off como alternativa para 

reestruturação de ativos. Como os coeficientes da variável INDÚSTRIA e UTILITIES 

apresentam o mesmo sinal e ambos os casos são significantes para as amostras 3 e 4, 

pode-se inferir que grande parte do efeito da variável de controle INDÚSTRIA proposta 

por Bergh et al (2008) é em verdade o mesmo efeito capturado pela variável 

UTILITIES, usada como proxy para medir a influência da regulação estatal sobre a 
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escolha da empresa quanto a uma das duas formas de reestruturação de ativos 

analisadas.    

Para melhor ilustrar esta comparação, a Tabela 4 elenca os dez setores utilizados 

pela classificação GICS do MSCI dos quais apenas dois receberam a classificação 

UTILITIES.       

Tabela 4 – Classificação da variável UTILITIES 

Fonte: MSCI 

 

Na Tabela 5 também é possível verificar que nas amostras 2 e 4 a participação 

das empresas classificadas como Utilities no total de spin-offs é maior que 50%, e 

mesmo nas amostras 1 e 3, que excluem os eventos involuntários, a participação se 

mantém elevada, acima de 40%. Da mesma fora, na Tabela 6 é possível ver que salvo 

algumas exceções, os spin-offs de empresas classificadas como Utilities criaram 

empresas que permaneceram sob a mesma classificação e, portanto sob o mesmo órgão 

regulador.  

Código GICS Indústrias segundo GICS - MSCI UTILITIES
10 Energia 0
15 Materiais Básicos 0
20 Indústrias 0
25 Consumo descricionário 0
30 Consumo não descricionário 0
35 Saúde 0
40 Financeiras 0
45 Tecnologia da Informação 0
50 Serviços de Telecomunicações 1
55 Utilities 1
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Tabela 5 – Participação das UTILITIES no total de spin-offs (1994 a 2013) 

Fonte: Bloomberg 

 

Tabela 6 – Setores das empresas cindidas a partir de Utilities (1994 a 2013)  

Fonte: Bloomberg 

      Este dado é relevante porque se contrapõe ao argumento de Schipper e Smith 

(1983), uma vez que neste caso nem a empresa cindida nem a empresa matriz se 

beneficiam da reestruturação no que tange à regulação imposta a estas empresas.   

 

 

 

 

 

 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Spin-Off 22 38 37 71

UTILITIES 41% 66% 46% 70%
Ex-UTILITES 59% 34% 54% 30%

Venda 91 91 241 241
UTILITIES 11% 11% 10% 7%
Ex-UTILITES 89% 89% 90% 93%

Spin-Off de Utilities
UTILITES Outros UTILITES Outros UTILITES Outros UTILITES Outros

89% 11% 94% 6% 80% 20% 91% 9%

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4

Setor da empresa 
cindida
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5- CONCLUSÃO  

Neste estudo não foi possível confirmar a hipótese inicial proposta por Bergh et al 

(2008), de que a melhor forma das empresas reestruturarem seu capital e removerem 

assimetrias de informação depende do grau de diversificação entre linhas de negócio da 

empresa, dado que empresas com baixo grau de diversificação entre as linhas de 

negócio poderiam camuflar os custos operacionais e inflacionar os resultados (ARON, 

1991; EMMANUEL, MEHAFDI, 1994; VIJH, 2002). Neste caso, segundo Bergh et al 

(2008), a melhor forma de mitigar esta assimetria e elevar o valor de mercado da 

empresa seria via adoção de um spin-off. Tampouco foi possível demonstrar que os 

ativos situados nas principais linhas de negócio das empresas são reestruturados via 

spin-off enquanto ativos situados fora destas linhas são reestruturados por um processo 

de venda.  Todavia, os resultados indicaram que no Brasil a atividade regulatória teve 

influência na forma como as empresas reestruturaram seu capital no período após o 

plano real. O fato de a variável UTILITIES ter se mostrado significante na amostra 3, a 

qual não contempla os eventos de reestruturação involuntários, mostra que mesmo nos 

casos onde a intervenção reguladora não foi responsável diretamente pela reestruturação 

das empresas, o arcabouço regulatório teve influência sobre a decisão das mesmas 

quanto a forma de fazê-la.   

Também não é possível afirmar que os resultados encontrados sustentam a tese de 

Schipper e Smith (1983), a qual alega que empresas reguladas tenderiam a realizar spin-

offs com o intuito de escapar da regulação, seja via empresa cindida ou via empresa 

matriz. Esta impossibilidade se dá pelo fato de que as empresas que pertencem aos 
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setores representados na variável UTILITIES (Energia Elétrica, Água e 

Telecomunicações), quando realizam spin-offs, permanecem sob o mesmo arcabouço 

regulatório em que se encontravam. Sendo assim, os resultados indicam que o 

estabelecimento de marcos regulatórios ou a reorganização dos setores em questão criou 

um incentivo para que as empresas integradas destes setores separassem suas áreas de 

atuação em unidades independentes, melhorando a clareza de informações e reduzindo a 

assimetria de informação, conforme proposto por Krishnaswami e Subramaniam (1999).  

O tamanho da amostra (restrita ao período após o Plano Real) e os movimentos de 

privatização ou regulação que ocorrem pouco depois da implementação deste plano 

econômico podem ter dificultado a obtenção de resultados significantes para as duas 

hipóteses centrais deste estudo. Com o número cada vez maior de empresas adotando 

spin-offs como forma de reestruturação de ativos, estudos futuros poderão repetir os 

testes empregados lançando mão de uma base de restruturações maior, que por sua vez 

podem levar a conclusões que sustentem as hipóteses propostas por Bergh et al (2008) 

aplicadas ao caso brasileiro. Além do mais, os próximos estudos podem verificar a 

reação do mercado de capitais brasileiro às decisões de reestruturação de ativos e 

também à forma como é implementada.  
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Apêndice 1 – Medida de diversificação (Palepu ,1985) 

 

Considerando-se que uma firma opera em N segmentos. A medida de diversificação 

proposta por Palepu (1985) para a diversificação total DT é definida conforme segue.  

Sendo Pi a participação do segmento i no total de vendas da firma, então:   

    = ∑ ∗ ln	( ) 

 

A expressão acima é a média ponderada dos pesos de cada segmento na receita, sendo o 

peso de cada segmento o logaritmo do inverso da participação de cada um no total da 

receita. Sendo assim, esta medida leva em conta tanto o número de segmentos nos quais 

a firma opera bem como a importância de cada um no total de vendas da firma.  

Um aspecto importante desta medida é que ela captura uma terceira dimensão da 

diversificação, que é o grau de relação entre os segmentos nos quais a firma atua. Para 

verificar isto vamos considerar que um grupo de indústria seja composto por segmentos 

relacionados. Os segmentos que pertencem ao mesmo grupo de indústria devem ser 

mais relacionados entre si do que com outros grupos. Denotando-se N como o total de 

segmentos nos quais a firma atua e agrupando-os em M grupos de indústria, temos que 

N≥M.  
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Seja DRj o grau de diversificação obtido pela firma que opera em vários segmentos de 

um mesmo grupo de indústria (j), seguindo a definição da medida de diversificação 

temos:  

    = ∑ 	 ∗ ln	( )     
Onde Pj

i representa a participação do segmento i do grupo de indústria j no total de 

vendas do grupo j.  

Uma vez que a firma opera em diversos grupos de indústria, a diversificação total DR é 

uma função de DRj, j=1,....,M definida da seguinte forma: 

 

    = ∑   

Onde Pj representa a participação do grupo de indústria J nas vendas totais da firma. 

Note que DR é a média ponderada da diversificação de segmentos relacionados entre 

todos os M grupos. Cada grupo tem um peso equivalente a sua participação nas vendas 

totais da firma.  

Seja então DU a diversificação não relacionada da firma. Esta diversificação é resultado 

das operações em diversos grupos de indústria. Assim como a definição de DT, DU é: 

    =	∑ ∗ ln	( ) 
Portanto, DU é a média ponderada das participações de todos os grupos de indústria.  
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Desta forma, pode-se demonstrar que a soma dos dois componentes (diversificação 

relacionada e diversificação não relacionada) é igual à diversificação total, conforme 

segue: 

    = /  

E 

    =	∑  

 

Sendo assim, 

									 + = 	∑ + ∑ ∗ ln	( 1 ) 
         =	∑ ∑ ∗ ln	( )  

	= ∑ ∑ ∗ ln + ln	( 1 )  

								= ∑ ∑ ∗ ln 1 + ln + ln	( 1 )  

                             = ∑ ∑ ∗ ln	( ) 
                           = DT 
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