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RESUMO 

 

Pesquisas que integram as teorias de estratégia e opções reais sugerem que 

firmas podem ser vistas sob a perspectiva de um portfolio de oportunidades a serem 

capturadas no futuro, de forma que recursos, capacitações e processos organizacionais 

devem ser combinados visando a sua otimização. Firmas diferem entre si quanto a esta 

capacidade de otimização e esta heterogeneidade, adicionada aos efeitos de outros 

fatores, estão refletidos na variabilidade e no comportamento dinâmico do valor das 

opções de crescimento (vgo), tema central desta dissertação. A análise de decomposição 

de variâncias confirma um efeito firma preponderante, consistente com resultados 

obtidos em pesquisas prévias, e os resultados gerados pelos modelos de curvas latentes 

sob o enfoque de equações estruturais levam à conclusão de que tamanho importa, tem 

impacto estatisticamente significante sobre o intercepto e explica as diferenças cross 

section entre firmas do valor dos vgo’s observados no início do período de análise, 

enquanto que os efeitos do dinamismo da indústria são positivos e significantes e 

variam com o tempo de forma não linear. Entretanto, remanescem parcelas relevantes 

de variâncias não explicadas nos três parâmetros latentes que determinam as trajetórias 

de vgo ao longo do tempo, provavelmente devido aos impactos de fatores não 

observáveis e idiossincráticos às organizações. 

 

Palavras-chave: estratégia empresarial; opções reais (finanças corporativas); 

recursos; capacitações; processos organizacionais; avaliação de ativos; crescimento; 

análise de decomposição de variâncias; modelos de curvas latentes; equações 

estruturais; modelos lineares hierárquicos. 
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ABSTRACT 

 

Research that integrate strategy and real options theories suggest that firms can 

be regarded as a portfolio of future opportunities and that resources, capabilities and 

organizational processes must be in place in order to ensure its optimization. Firms 

differ in this optimization capacity and this heterogeneity along with the effects of other 

factors are reflected in the variability and in the dynamic behavior of the value of 

growth options (vgo). In accordance with previous studies using variance component  

methodology, firm effects are predominant over country and industry effects and 

explain a significant portion of total variance of vgo. Longitudinal analyses through 

latent curve models under the perspective of structural equations (complemented by 

hierarchical linear models) confirm that size explain the cross-section differences in the 

initial values of  vgo, whereas industry dynamism has a positive and significant effect 

on vgo that varies non-linearly across time. Apart from the effects of these covariates, 

there still remains a significant portion of unexplained variances in latent parameters 

that determine the trajectories of vgo across time, probably due to the effect of 

unobservable and firm-specific factors.  

 

Keywords: strategic management; real options (corporate finance); resources; 

capabilities; organizational processes; asset valuation; growth; variance components 

analysis; latent growth models; structural equation models; hierarchical linear models 
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1 – INTRODUÇÃO 

Em Risk, Uncertainty and Profit Frank Knight (1921) foi um dos pioneiros a 

reconhecer as limitações do pensamento econômico neoclássico e lançar as bases para 

uma nova Teoria da Firma. Sob o argumento de que nenhuma organização 

(personalizada pelo empreendedor) consegue gerar mais renda do que outra em 

mercados perfeitos (i.e. com informações perfeitas), rendas econômicas somente 

poderão ser geradas em mercados imperfeitos, através da presença da incerteza, fonte 

primordial da heterogeneidade entre elas e, portanto, de seus lucros (KNIGHT, 1921). 

Penrose (1959) foi mais além, ao endereçar a questão de quem é poderia tirar 

proveito da incerteza visando gerar lucros. Antecipando os fundamentos teóricos e 

conceituais da RBV (Visão Baseada em Recursos), Penrose defende a idéia de que a 

quantidade de informação detida pelas organizações varia de uma para outra devido à 

heterogeneidade de seus recursos e capacitações. Portanto, é a heterogeneidade dos 

recursos e capacitações é que causa a heterogeneidade entre as firmas no tocante ao grau 

de confiança que elas têm para lidar com incertezas e delas tirar proveito (PENROSE, 

1959). 

Três são os principais tipos de incerteza de interesse específico ao campo da 

estratégia empresarial. O primeiro, denominado incerteza comportamental, tem sido 

explorada pela Teoria dos Custos de Transação cuja preocupação é quem, dentre as 

partes envolvidas, irá se apropriar das rendas econômicas geradas pelas transações. O 

segundo, incerteza de processos, é explorada pela RBV cujo foco é analisar as 

condições sob as quais a aquisição de recursos e capacitações irá ou não gerar valor 

econômico. A terceira, explorada pela Teoria de Opções Reais, diz respeito às 

incertezas quanto ao valor futuro das rendas econômicas a serem geradas por ativos  

ou recursos de interesse estratégico para as firmas (SHIN, 2003). 

O foco desta dissertação tem uma íntima relação com este terceiro tipo. 

Especificamente, o objetivo será o de identificar e avaliar os fatores que influenciam o 

valor e a variabilidade das opções de crescimentos das firmas, conceito que tem origem 

na teoria de opções reais e é medido a partir das expectativas dos acionistas e 

investidores com relação ao potencial de crescimento de suas investidas. 

A teoria de opções reais é instrumental no desenvolvimento deste estudo, 

particularmente em razão do esgotamento de heurísticas tradicionais de decisão 
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herdadas da teoria neoclássica – através das quais investimentos em projetos e 

iniciativas estratégicas são implementados apenas com base apenas em fluxos de caixa 

descontados que resultem em VPL’s positivos – em função da presença de incertezas, 

da irreversibilidade dos investimentos e do poder discricionário dos gestores em 

estabelecer o timing das decisões. 

A heterogeneidade das organizações para lidar com incertezas é explorada 

através da perspectiva de que a estratégia empresarial pode ser conceitualizada como 

um conjunto de recursos e capacitações , suportados por processos organizacionais que 

lhes permita construir e gerenciar ativamente um portfolio de projetos que, uma vez 

resolvidas a principais incertezas – sejam elas mercadológicas, tecnológicas ou 

originadas em outras fontes relevantes – poderão viabilizar o acesso a novos recursos e 

a novas capacitações que deverão fortalecer suas vantagens competitivas e/ou alavancar 

seu crescimento. 

A presença ou ausência deste conjunto idiossincrático de recursos e capacitações 

que, presumivelmente, levam à otimização de um portfolio de oportunidades futuras de 

investimento será indiretamente testada numa amostra global de empresas, avaliando 

seus possíveis efeitos sobre um construto de desempenho cuja métrica é precisamente o 

valor das opções de crescimento, acima mencionado. Este procedimento é consistente 

com um número expressivo de estudos que testaram a RBV, sem abrir a “caixa preta” 

organizacional (GODFREY e HILL, 1995). 

A variabilidade destas opções será analisada pelo método de decomposição de 

variâncias e a análise longitudinal desta variável será implementada através da 

estruturação de modelos de curvas latentes sob a perspectiva de equações estruturais, 

complementados por modelos hierárquicos multinível.   

Não obstante suas limitações, esta dissertação integra distintos temas e áreas de 

conhecimento de interesse ao estudo da estratégia empresarial, através de métodos de 

análise pouco empregados na produção acadêmica brasileira e está assim estruturada: o 

tópico 2 concentra a revisão da literatura, o tópico 3 sintetiza as questões básicas de 

pesquisa, o tópico 4 aborda a metodologia, o tópico 5 elabora sobre a base de dados e a 

seleção da amostra, o tópico 6 discute os resultados obtidos e o tópico 7 conclui. 
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2 – QUADRO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 – A Visão Neoclássica do Investimento 

A teoria econômica do investimento em condições de competição perfeita está 

baseada na análise marshaliana do equilíbrio: novas firmas entrarão no mercado e/ou 

firmas existentes expandirão a capacidade de produção se os preços se mantiverem 

acima dos custos variáveis de longo prazo. Se os preços caírem a níveis abaixo deste 

limite, automaticamente a capacidade de produção deverá se ajustar com a contração do 

da atividade econômica, seja pela paralisação da produção, seja pela saída de algumas 

firmas do mercado. 

A realidade, entretanto, está muito longe desta prescrição. Análises das práticas 

e do comportamento das firmas detectaram uma “anomalia” que esta teoria não 

consegue explicar: o fenômeno da histerese, através do qual os projetos são 

efetivamente implementados somente quando os retornos esperados superam em larga 

margem uma determinada taxa de corte – em geral muito acima do custo de capital – 

ou, alternativamente, projetos marginalmente deficitários continuam em operação e 

persistem por longos períodos apesar dos preços situarem-se abaixo dos custos 

marginais (DIXIT, 1992).  

Este fenômeno também explica as consequência macroeconômicas da presença 

de incertezas: a formação bruta de capital fixo cai em cenários de elevada incerteza e 

volatilidade, uma vez que poucos projetos conseguem superar metas de retorno que 

embutem os riscos percebidos.  

Ao longo destes últimos 30 anos assistimos a uma inquestionável evolução no 

tocante à análise dos processos decisórios de investimento das organizações, em 

particular das decisões de cunho estratégico em que recursos são comprometidos no 

presente, com o objetivo de atingir e, eventualmente sustentar, vantagens competitivas 

no futuro. 

A visão neoclássica do investimento com seus pressupostos básicos de que i) 

mercados secundários de ativos são líquidos (investimentos, portanto, poderão ser 

revertidos a custos mínimos), ii) firmas são agentes racionais que não somente podem 

atribuir probabilidades a todos os estados econômicos possíveis como possuir um 
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inequívoco conhecimento das consequências de todos os cursos de ação possíveis, e que 

iii) decisões de investimento deverão ser baseadas única e exclusivamente na 

comparação entre o valor esperado dos lucros futuros e do custo necessário para obtê-

los começa a dar sinais de esgotamento por não refletir a realidade estratégica e 

operacional das organizações: investimentos em sua maioria são irreversíveis – no 

sentido de que custos incorridos (sunk costs) não podem ser integralmente recuperados 

caso os cenários esperados não se confirmem – os fluxos de caixa esperados dos 

projetos (e, consequentemente, os retornos) são variáveis estocásticas – devido à 

presença de incertezas – e, em grande parte dos contextos, gestores têm um  poder 

discricionário para escolher o melhor momento para implementar tais projetos, uma vez 

resolvidas as incertezas relevantes (DIXIT e PINDYCK, 1994; AMRAM e 

KULATILAKA, 1999; BRENNAN e TRIGEORGIS, 2000).  

Neste sentido, métodos de avaliação de projetos baseados em fluxos de caixa 

descontados (com a determinação do valor presente líquido (VPL) e demais parâmetros 

correlatos tais como TIR e payback) e a consequente adoção de heurísticas de decisão 

do tipo “aprovar projetos com VPL’s positivos” começam a desafiar a racionalidade 

econômica dos decisores, em função dos resultados e conclusões dos estudos e da vasta 

literatura produzida nestas três últimas décadas: a capacidade de postergar gastos e 

despesas irreversíveis afeta de forma sensível a decisão de investir e, em contextos de 

incerteza, pode criar valor econômico (PINDYCK, 1988; 1991; DIXIT e PINDYCK, 

1994; ABEL et al., 1996; DIXIT e PINDYCK, 2000). Isto se deve à analogia entre esta 

decisão de esperar e as opções de compra baseadas em ativos financeiros (call options), 

intensamente estudadas particularmente após os trabalhos seminais de Fisher Black,  

Myron Scholes e Robert Merton (BLACK e SCHOLES, 1973; MERTON, 1973). 

 

2.2 – A Teoria de Opções Reais 

As raízes intelectuais da teoria de opções reais originam-se em Myers (1977) 

através de sua proposta em considerar as oportunidades futuras de investimento como 

opções de crescimento das firmas. Tal como suas congêneres financeiras, firmas podem 

adquirir direitos discricionários (porém não a obrigação) de implementação de ações 

gerenciais contingentes à ocorrência de determinados cenários econômicos e/ou de 
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mercado e o valor de tais opções poderia ser inferido a partir do valor de mercado destas 

firmas (MYERS, 1977). 

Trigeorgis propõe uma tipologia de opções reais, sumarizada no Quadro 1 

abaixo (TRIGEORGIS, 1998): 

 

Quadro 1 

Tipologia de Opções Reais 

Categoria Descrição Aplicação 

Opção de Postergar 

Aquisição de opções de compra de ativos ou 

de licenciamento com os quais projetos de 

desenvolvimento ou construção de plantas 

poderão ser implementados, contingentes à 
evolução dos preços das commodities a 

serem produzidas 

Setores de extração de 

recursos naturais, 

desenvolvimento 

imobiliário, projetos 
florestais  

Opção de Investir em Etapas 

Concepção de projetos de investimentos em 

fases gerando opções intermediárias de 

abandono, caso novas informações recebidas 

sejam desfavoráveis. Cada estágio poderá 
ser visto como uma opção sobre o valor dos 

estágios subsequentes (opções compostas) 

Atividades de P&D, 

projetos de capital 

intensivo de longa 

maturação, decisões 
de financiamento de 

startups por fundos de 

venture capital 

Opções de Expandir e Contrair 
Capacidade de Produção, 

Abandonar e Reativar 

Expandir produção em cenários de mercado 

favoráveis e contrair escala em cenários de 
crise. Casos extremos poderão justificar a 

desativação e, eventual reativação em 

cenários de retomada 

Setores de mineração, 

indústrias cíclicas, 

bens de consumo e 
vestuários,  setores 

imobiliários 

comerciais  

Opções de Alterar Mix (Produtos 

e/ou Insumos) 

Mix de produtos (e/ou insumos) poderão ser 

alterados em função de mudanças de preços 

relativos 

Diversos setores que 

produzem diferentes 

produtos em ativos 

compartilhados ou que 

utilizam diferentes 

insumos 

intercambiáveis 

Opções de Crescimento 

Iniciativas que poderão ser implementadas a 

partir de investimentos prévios já realizados 

(opções adquiridas) 

Indústrias baseadas em 

infra-estruturas (ou 
plataformas), 

envolvendo gerações 

de produtos e novas 

aplicações 

 

A analogia entre opções financeiras e opções reais pode ser claramente 

entendida a partir dos parâmetros que determinam o valor destas opções (C), cuja 

precificação é baseada em cinco parâmetros fundamentais, detalhados no Quadro 2 

(LUEHRMAN, 1998a): 
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Quadro 2 

Opções Financeiras vs Opções Reais: Significado das Variáveis 

Opções Financeiras Variável Opções Reais 

Preço do ativo financeiro subjacente S  

Valor presente dos ativos operacionais do 

projeto a ser implementado, com base nos 
fluxos de caixa operacionais esperados 

Preço de exercício 
 X  

Investimento necessário à implementação 
do projeto sob análise 

Taxa de juros, livre de risco 
 

r  Retorno esperado, livre de risco 

Variância dos retornos do ativo financeiro 
subjacente 

2  
Variância dos retornos proporcionados 
pelos ativos 

Tempo que resta até o vencimento T  
Intervalo de tempo no qual a decisão de 
implementação poderá ser tomada 

 

As relações entre estas variáveis pode ser didaticamente visualizada na Figura 

1: 

Figura 1 

Relação entre os Elementos da Equação de Black-Scholes 

 

As implicações destas relações sobre as ações gerenciais não são triviais e geram 

uma heurística de decisão totalmente distinta à usualmente adotada nos processos de 

orçamentação de capital baseados unicamente no VPL e/ou indicadores correlatos: 

Ganhos/(Perdas) 
Decorrentes das
Variações do VP
do Projeto

Valor Presente do Projeto (S)

PInvestimento necessário à 
implantação (X)

PValor da opção de 
crescimento 

proporcionado 
pelo projeto (valor 

da flexibilidade)

PVPL do projeto, 
quando exercida a 

opção (S-X) 

Valor total da opção 
(C)

45o
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i. Não considerando os efeitos das pressões competitivas, postergar 

decisões de investimento na presença de incertezas gera valor 

econômico: C aumenta para valores crescentes de T ; 

ii. Opções valem mais enquanto não forem exercidas e este efeito é 

intensificado quanto maior forem as incertezas: C  aumenta para valores 

crescentes de 
2 ; 

iii. Em contextos econômicos de elevadas taxa de juros reais, opções abertas 

(mantidos inalterados os demais parâmetros) têm mais valor se 

comparadas às geradas em ambientes de taxas reais mais baixas: C  

aumenta para valores crescentes de r ; 

iv. Opções de crescimento têm valor mesmo quando os projetos subjacentes 

ainda mostrarem-se economicamente inviáveis ( 0VPL  ): tais projetos 

devem ser mantidos no portfolio e eventualmente implantados quando 

resolvidas as incertezas e reestruturados os fatores determinantes de suas 

rentabilidades;  

v. Mantidas as demais variáveis constantes, o valor das opções de 

crescimento é direta e positivamente afetada pelo valor esperado dos 

projetos subjacentes: C  aumenta para valores crescentes de S ; 

vi. Decorrentes dos itens anteriores, estruturar processos decisórios de 

investimento sob a lógica de opções reais permite capturar os ganhos 

potenciais sem que custos elevados sejam incorridos, em função da 

gestão ativa sobre a distribuição probabilística dos retornos esperados. 

Grande parte da literatura tem focado a aplicação de opções reais a projetos 

específicos através de modelos sofisticados baseados em modelos binomiais e/ou 

cálculo diferencial e integral estocástico (sendo a equação de Black-Scholes acima uma 

de suas derivações) e, de uma forma geral, utilizando premissas e condições de contorno 

de difícil comprovação empírica.  

Considerando o escopo desta dissertação, elaborar uma completa revisão desta 

literatura seria impraticável, uma vez que ela é extensa e diversificada. Entretanto, 

destaco algumas publicações que reúnem um número expressivo de estudos que 

exploram temas específicos abrangendo desde aspectos conceituais, passando por 

problemas de valoração de opções reais através de técnicas computacionais em 
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aplicações específicas dentre outras (BRENNAN e TRIGEORGIS, 2000; SCHWARTZ 

e TRIGEORGIS, 2001; REUER e TONG, 2007). 

LI e seus colaboradores também elaboram uma interessante revisão da literatura, 

porém com foco nas aplicações em estratégia empresarial (LI et al., 2007), assim como 

o artigo de introdução ao livro Real Options Theory (TONG e REUER, 2007). 

 

2.3 – Opções Reais e Implicações Organizacionais 

Os conceitos descritos no tópico anterior podem ser sumarizados no que, 

doravante será referenciado como a lógica de opções reais, conforme ilustrado na Figura 

2. Em síntese, a implementação e o uso sistemático desta lógica reflete o resultado de 

processos cognitivos e organizacionais complexos e que serão explorados com mais 

detalhes na abordagem da estratégia empresarial sob esta perspectiva. 

 

Figura 2 

A Lógica de Opções Reais 

 

Duas tendências de pesquisa tem se destacado em anos recentes: a primeira 

focada em analisar as implicações organizacionais do uso da lógica de opções reais e as 

condições que determinam a captura do potencial pleno desta lógica (BOWMAN e 
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HURRY, 1993; MCGRATH, 1997; LANDER e PINCHES, 1998; MCGRATH, 1999; 

BARNETT, 2003; ADNER e LEVINTHAL, 2004b; a; JANNEY e DESS, 2004; 

MCGRATH et al., 2004; MCGRATH e NERKAR, 2004; ZARDKOOHI, 2004; 

BARNETT, 2005; TRIANTIS, 2005; ADNER, 2007; COFF e LAVERTY, 2007; 

MARITAN e ALESSANDRI, 2007; BARNETT, 2008) e a segunda preocupada em 

isolá-la e testá-la nos estudos empíricos, tais como em avaliação de projetos de 

investimento e problemas correlatos relacionados à mensuração e resolução de 

incertezas endógenas e exógenas (FOLTA, 2004), em transações envolvendo fusões e 

aquisições (FOLTA e O'BRIEN, 2007; 2008) e em estudos voltados a testar a 

capacidade do mercado de capitais em avaliar determinadas opções de que firmas 

dispõem (BERGER et al., 1996; ORIANI, 2007; ORIANI e SOBRERO, 2008). 

 

2.4 – Estratégia, Opções Reais e o Valor das Opções de Crescimento 

A visão da estratégia sob a lente da teoria de opções reais está centrada na idéia 

de que organizações podem implementar investimentos moderados e sequenciais em 

recursos e capacitações que, no futuro, irão permitir escolhas de cursos alternativos de 

ação visando a obtenção de vantagens competitivas sustentáveis e a consequente 

geração de rendas econômicas.   

Esta é uma visão relativamente recente da estratégia e permite a integração com 

outras linhas de pesquisa no campo da teoria das organizações, especificamente as 

relacionadas à análise de processos de alocação de recursos (BOWER e GILBERT, 

2005), sense making (WEICK, 1979), aprendizado organizacional e processos 

decisórios (CYERT e MARCH, 1963; MARCH, 1988; 1991; 1994), alocação de 

atenção gerencial a percepções de riscos e oportunidades (DUTTON e JACKSON, 

1987; JACKSON e DUTTON, 1988).   

A Figura 3 enfatiza aspectos que a literatura clássica de opções reais baseada na 

visão puramente financeira ignora: criação de valor econômico, portanto, depende de 

processos cognitivos e de aprendizado complexos, dependentes de uma trajetória 

histórica (path dependence)  e que podem resultar em capacitações diferenciadas e 

idiossincráticas moldadas para o reconhecimento de oportunidades (shadow options), 

conversão destas oportunidades em opções reais e a subsequente geração de um fluxo 

sistemático e contínuo de investimentos de capital visando a criação de novas 
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capacitações bem como em projetos de expansão e diversificação (BOWMAN e 

HURRY, 1993; BARNETT, 2003; MCGRATH et al., 2004; BARNETT, 2005; 2008) e, 

eventualmente, a desativação de alternativas/estratégias consideradas inadequadas ou 

inviáveis. 

 

Figura 3 

Estratégia e a Cadeia de Geração de Opções 

 

 

Embora a teoria de opções reais não enderece a questão da heterogeneidade das 

firmas de forma direta, seus princípios podem ser utilizados para entender as razões 

pelas quais organizações com recursos e capacitações semelhantes, apresentam 

trajetórias distintas no  tocante ao crescimento e desempenho (MATSUSAKA, 2001; 

BERNARDO e CHOWDHRY, 2002; MCGRATH et al., 2004). 

Kester (1984), a partir das idéias desenvolvidas por Myers (1977), foi um dos 

pioneiros em estimar o valor das opções de crescimento a partir do valor de mercado 

das firmas. Suportado no argumento de que opções de crescimento podem ser 
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interpretadas como opções de compra sobre ativos reais – tais como expansões de 

capacidade, lançamento de novos produtos, aquisições e pesquisa e desenvolvimento 

dentre outras – e utilizando premissas simplificadas quanto à taxa de desconto dos 

fluxos de caixa correntes, ele constata que o valor destas opções pode atingir níveis 

acima de 50% do valor de mercado destas empresas, podendo em certos casos 

ultrapassar 80% (KESTER, 1984). 

Neste mesmo artigo Kester (1984) também introduz o conceito de opções 

proprietárias e opções compartilhadas e as condições sob as quais elas podem ou não 

gerar valor em função da intensidade competitiva da indústria. A captura de valor 

somente é possível quando as opções não puderem ser replicadas pela competição e a 

intensidade desta última é que irá determinar o timing do exercício. 

Este tema deverá ser retomado no tópico que irá tratar da metodologia, como um 

dos fatores (vinculados à indústria) determinantes do valor e da variabilidade das opções 

de crescimento das firmas. 

Adotando a perspectiva de que estratégia pode ser traduzida como a construção e 

gestão ativa de um portfolio de projetos e iniciativas estratégicas, Luehrman (1998b), a 

partir da combinação das variáveis que compõem a equação de Black-Scholes 

mencionada no tópico 2.2, propõe um interessante framework de análise do 

posicionamento destes projetos no “espaço de opções” definido por dois eixos, 

conforme ilustra a Figura 4 (LUEHRMAN, 1998b) : i) o horizontal que mede a 

rentabilidade intrínseca, medida pela relação entre o valor do projeto e seu respectivo 

custo de implantação (trazido a valor presente) e ii) o vertical que representa a 

volatilidade cumulativa, calculada como o produto da variância estimada do projeto e o 

tempo que resta para a tomada de decisão de implantação. As implicações econômicas 

da equação de Black-Scholes iniciadas no tópico 2.2 são retomadas na análise que 

segue. 
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Figura 4 

O Espaço de Opções e suas Regiões 

 

 

Projetos ou iniciativas estratégicas que se posicionam na região I caracterizam-

se por apresentar uma rentabilidade aceitável – uma vez que seus valores são superiores 

aos investimentos necessários para implantá-los – e baixa volatilidade, seja pela 

resolução de incertezas (mercado, tecnologia, custos operacionais) seja devido à 

compressão do tempo, pela aproximação da data base de decisão. Estes projetos criam 

valor econômico e devem ser implantados imediatamente. 

Projetos que se posicionam na região II, também são economicamente viáveis, 

porém dadas incertezas remanescentes, é justificável a decisão de esperar, sob o 

argumento de que mais vale uma opção aberta do que exercida. Entretanto, se as 

condições competitivas e de mercado permitirem, o exercício destas opções (ou seja, a 

decisão de implantá-los) também configuram-se como aceitável. 

A região III também contém bons e promissores projetos, pois são 

economicamente viáveis. Porém a presença de incertezas ainda relevantes não os elege 

como implementáveis. Possivelmente o serão no futuro desde que sejam preservados ou 

melhorados os fatores determinantes da viabilidade técnico-econômica bem como 

mitigados os riscos associados. 

A região IV abrange projetos menos promissores, porém que poderão ser 

posteriormente implementados no futuro. Apesar de não justificáveis sob o ponto de 
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vista econômico eles não deverão ser eliminados do portfolio. Ações gerenciais 

deverão ser tomadas no sentido de resolver incertezas – talvez com aumentos dos 

investimentos em P&D, e/ou em pesquisas de mercado e/ou outros mecanismos de 

geração e absorção de conhecimento relevante –  e rever os fatores que determinam os 

retornos esperados. 

Projetos que se posicionam na região V provavelmente nunca serão implantados. 

Eles estão longe de serem considerados como economicamente viáveis e incorporam 

uma grande dose de risco não endereçado. Entretanto, uma gestão ativa recomenda 

sistematicamente monitorá-los. 

A região VI abrange os projeto definitivamente inviáveis e que devem ser 

abandonados, uma vez que os riscos e incertezas foram devidamente resolvidos. Não há 

nada que possa fazê-los “ressuscitar”. 

As considerações acima remetem à noção de uma gestão ativa do portfolio, 

viabilizada  por recursos, capacitações  e processos organizacionais que assegurem um 

fluxo contínuo de projetos que sejam iniciados nas regiões IV e V e terminem na região 

I e aí acabem sendo implementados, tal como sugere a Figura 5.  

 

Figura 5 

Gestão Ativa do Portfolio  de Projetos 

 

É notória a diferença entre esta forma de gerir o crescimento em comparação 
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neoclássica do investimento, particularmente no que se refere à gestão ativa das 

incertezas e a consequente influência sobre a distribuição de probabilidade dos retornos 

dos projetos. 

 

2.5 – Efeito País sobre o Valor das Opções de Crescimento 

A vasta literatura voltada aos estudos da internacionalização e da gestão de 

organizações multinacionais enfatiza a persistência da heterogeneidade entre países, não 

obstante o intenso processo de globalização, retomado particularmente a partir da 

década do anos sessenta. Ghemawat (2003) caracteriza a economia mundial como em 

um estado de semi-globalização, face à presença de barreiras à integração entre os 

países, seja através do fluxo de produtos e serviços como de capitais, trabalho e 

conhecimento (GHEMAWAT, 2003). 

Este argumento é reforçado por estudos empíricos que enfatizam a persistência 

do viés do país de origem, que se manifesta em três dimensões: o comércio interno, as 

fontes internas de financiamento e as preferências dos investidores em investir em 

títulos mobiliários emitidos por corporações nacionais (HAWAWINI et al., 2004). 

Países também se diferenciam em função de suas características institucionais 

(políticas, econômicas, jurídicas e sociais) o que afeta a construção da base dos recursos 

e das capacitações das firmas (MAKINO et al., 2004; WAN, 2005; CHAN et al., 2008). 

A importância destas características institucionais, de sua evolução (NORTH, 1971; 

1994) e os seus impactos sobre os custos de transação resultantes dão o suporte teórico 

necessário justificar a incorporação do efeito país na variabilidade do valor das opções 

de crescimento das empresas.  

As distintas configurações setoriais, aliado ao fato de que países também 

demonstram vantagens comparativas em determinadas atividades econômicas – seja em 

função da dotação de recursos naturais ou em função de políticas públicas de fomento à 

formação de clusters industriais (PORTER, 1990) – impõem a necessidade de estruturar 

um modelo que também contemple as interações país-indústria, conforme detalhado nos 

procedimentos metodológicos que seguem. 
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2.6 –Valor das Opções de Crescimento como Variável Dependente: O 

Desafio Metodológico de Identificação de seus Fatores Determinantes 

Há cerca de 14 anos, Godfrey e Hill observaram que a Visão Baseada em 

Recursos – assim como a Teoria da Agência e a Teoria dos Custos de Transação – 

incorporava conceitos de difícil observação como variáveis independentes, o que os 

levou a sugerir que os estudos empíricos baseados nesta linha de pesquisa deveriam 

focar as atenções nas implicações observáveis decorrentes dos recursos e capacitações 

das firmas ao invés de analisá-los diretamente (GODFREY e HILL, 1995). 

Ao longo destes anos pesquisadores desenvolveram técnicas e metodologias 

inovadoras visando quantificar aspectos que antes pareciam impossíveis de serem 

mensurados, embora muitos destes estudos tenham sido desenvolvidos em contextos 

muito específicos, em determinadas indústrias e num nível de análise (abaixo do nível 

da firma) que pudesse permitir a observação e mensuração direta dos recursos e 

capacitações passíveis de serem fontes de vantagem competitiva, o que levou a uma 

polêmica acerca da capacidade de generalização e, consequentemente, da validade 

externa destes trabalhos (BARNEY e MACKEY, 2004). 

De outro lado, adotando procedimentos metodológicos embasados em análises 

de componentes de variância, um número expressivo de estudos têm sido elaborados, a 

partir do estudo seminal de Rumelt (RUMELT, 1991). Em linhas gerais, tomando-se a 

firma (e/ou a corporação) como unidade de análise e distintos construtos relacionados a 

desempenho (ROA, Lucro Econômico, Valor de Mercado Adicionado) como variáveis 

dependentes, estes estudos analisaram os efeitos da firma, corporação e indústria sobre a 

variabilidade destes construtos chegando a conclusões similares, confirmando a 

relevância e significância dos fatores idiossincráticos. Uma série recente de pesquisas 

deram continuidade a esta tradição, com a incorporação do efeito país  e utilizando 

abordagens multinível . O Quadro 3 sumariza os resultados (RUMELT, 1991; 

MCGAHAN e PORTER, 1997; MCGAHAN, 1999; HAWAWINI et al., 2004; BRITO 

e VASCONCELOS, 2005; MISANGYI et al., 2006; TONG e REUER, 2006; 

GOLDSZMIDT et al., 2007). 
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Quadro 3 

Estudos Selecionados de Decomposição de Variâncias 

 

 

Em trabalho recente Tong e Reuer (2006), adotando os procedimentos 

metodológicos usuais de análise de composição de variância, chegaram à mesma 

conclusão dos estudos mencionados. Tendo em vista que nem todas as opções de 

crescimento são proprietárias (algumas são compartilhadas com os concorrentes), o 

efeito indústria mostrou-se importante, porém o efeito firma predominou em todos os 

setores analisados e sua intensidade variou entre 1.5 e 2.5 vezes o primeiro (TONG e 

REUER, 2006). 

Utilizando uma base de dados secundária (Stern & Stuart Performance 1.000) 

estruturada pela Stern & Stuart, uma empresa de consultoria, composta pelas 1.000 

maiores empresas norte-americanas de capital aberto, os autores utilizaram como 

variável dependente o valor de mercado das opções de crescimento determinado pela 

diferença entre o valor de mercado da firma (ou valor de capitalização de mercado, dado 

pela cotação multiplicada pelo número de ações em circulação) e o valor de mercado 

firma sem crescimento (ou valor dos ativos existentes). Em linguagem formal, se V é o 

valor de mercado da firma: 

AE OCV V V  = Valor dos Ativos Existentes + Valor das Opções de Crescimento 

Efeitos
Rumelt 

(1991)

McGahan 

& Porter

(1997)

McGahan 

(1999)

Hawawini 

et. al.

(2004)

Brito & 

Vasconcelos 

(2005)(a)

Missangyi 

et. al. 

(2006)

Tong & 

Reuer 

(2006)

Goldszmidt, 

Brito & 

Vasconcelos 

(2007)

País - - - - 2.1% - - 3.2%

Indústria 8.3% 18.7% 27.9% 6.5% 1.3% 14.3% 9.7% 2.5%

Ano - 2.4% 2.1% 1.9% 1.1% 4.6% 3.9% -

Ind * Ano 7.8% - 2.9% 4.2% - - 5.6% -

País * Ind - - - - 0.0% - - 2.9%

Firma 47.2% 30.5%(b) 37.1% 27.1% 40.9% 45.1%(c) 29.0% 32.7%

Erro 36.8% 48.4% 30.0% 60.3% 54.6% 35.8% 51.8% 58.7%

Var Dep ROA ROA q de Tobin EVA(d) ROA ROA VGO(e) ROA

(a) Setor de Manufatura

(b) Efeito corporativo+ Efeito Firma – Cov(Efeito Corporativo, Efeito Indústria)

(c) Efeito Corporativo (13.9%) + Efeito Firma (31.3%)

(d) Lucro Econômico

(e) Valor das Opções de Crescimento  
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0( )AEV CI PV EVA  , onde CI é o capital investido contábil ajustado e 

 0PV EVA é o valor de uma perpetuidade (neste caso o lucro econômico atual em base 

anual), calculada a valor presente utilizando uma taxa de desconto equivalente ao custo 

médio ponderado de capital da firma (WACC). 

Normalizando 
OCV pelo valor de mercado, a variável dependente pôde ser 

calculada como segue: 

 0OC
V CI PV EVAV

V V

 
 , bastando para isto acessar a base de dados Stern & 

Stuart Performance 1.000 ( restrita apenas a empresas norte-americanas) onde estão 

disponíveis todos os parâmetros presentes no segundo membro desta equação. 

O escopo deste estudo foi posteriormente ampliado por Tong et al. (2008), 

incorporando o efeito país. Partindo de uma base de dados contendo 2.352 empresas 

competindo em 334 ramos em 12 países ao longo de um período de apenas três anos 

compreendido entre 1997 e 1999. Em  linhas gerais as conclusões são consistentes aos 

resultados indicados no Quadro 3: um efeito firma relevante (respondendo por cerca de 

22% da variância total do valor das opções de crescimento, seguido dos efeito da 

interação país-ramo (18%) e do ramo (7%) (TONG et al., 2008). 

Cabe ressaltar que o sistemático efeito firma em todos estes estudos não implica 

em assumir que os mesmos fatores que determinam o construto “desempenho” medido 

por uma métrica (por exemplo, ROA) sejam os mesmos que os medidos pelas demais 

(por exemplo, q de Tobin). Independentemente da métrica  de desempenho utilizada,  o 

método de decomposição de variância caracteriza-se pela robustez dos resultados, 

porém sua limitação reside em não endereçar os fatores que efetivamente determinam o 

desempenho (MCGAHAN e PORTER, 2002). Esta constatação será endereçada na 

formulação das questões básicas de pesquisa, abordada no tópico que segue. 
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3 – QUESTÕES BÁSICAS DE PESQUISA 

Este estudo foca a análise do comportamento de um construto de desempenho 

específico: o valor das opções de crescimento das firmas que, indiretamente, avalia a 

forma como firmas constroem os recursos, as capacitações e os processos 

organizacionais voltados à tomada de decisão de investimentos (e, portanto, ao 

crescimento) em contextos de incerteza. Quatro questões deverão ser endereçadas: 

i. Que fatores determinam o valor e a variabilidade destas opções? 

ii. Que padrões obedecem as trajetórias do valor destas opções? 

iii. Quão idiossincráticas são estas trajetórias? 

iv. Como os efeitos país, indústria e firma afetam os parâmetros que 

definem estas trajetórias? 
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4 – METODOLOGIA  

Com base no referencial teórico, as variáveis independentes e os métodos 

adotados são baseados em relações de causalidade presumidas e ilustradas no diagrama 

exposto na Figura 6: 

 

Figura 6 

Relações de Causalidade Presumidas 

 

 

4.1 – Variável Dependente 

O valor das opções de crescimento (vgo) é a variável dependente e representa a 

parcela do valor de mercado das firmas que acionistas e investidores atribuem como 

sendo decorrente das opções de crescimento de que estas dispõem. A Figura 7 ilustra o 

seu cálculo: 
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Figura 7 

Determinação do Valor das Opções de Crescimento 

 

 

O valor estimado dos ativos existentes é calculado para cada ano a partir do 

valor presente de um fluxo de caixa operacional perpétuo, após impostos (utilizando o 

resultado operacional (EBIT) como proxy observado em cada ano), descontado a uma 

taxa equivalente ao custo médio ponderado de capital da firma (WACC). O pressuposto 

implícito assumido é o de que a necessidade de reposição dos ativos seja equivalente à 

depreciação. Nestes termos: 

(1 )
AE

EBIT t
V

WACC


  

A estimação do custo de capital segue o modelo CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) unifatorial de Sharpe e Mossin (SHARPE, 1964; MOSSIN, 1966). Apesar das 

críticas que a literatura de finanças corporativas faz a este modelo (FAMA e FRENCH, 

1992) quanto à sua capacidade de previsão de retornos futuros, sua utilização acadêmica 

(BERGER et al., 1996; ORIANI, 2007) e gerencial (COPELAND et al., 2000)  é 

inquestionável. Portanto: 
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dk  o custo médio real do capital de terceiros, 
ek  o custo do capital próprio, fr  a 

taxa de juros livre de risco, calculada com base nos retornos dos títulos soberanos 

americanos com prazos de 10 anos e  é o risco específico da firma, calculado em bases 

mensais através da regressão da cotação da ação mais líquida em relação ao índice de 

ações específico do país de origem e referente a um período de 36 meses anteriores ao 

encerramento de cada ano. 

Por este modelo, o custo médio ponderado de capital é calculado a partir das 

estimativas do custo médio real do capital de terceiros após impostos (kd) – utilizando as 

taxas livres de risco de cada país como proxy estas ú– e do capital próprio (ke), 

utilizando como pesos as respectivas participações da dívida total (D) e do patrimônio 

líquido (E) na estrutura de capital, este último a valor de mercado. 

A literatura sobre os fatores determinantes da alavancagem financeira reconhece 

que firmas seguem determinados modelos e buscam uma estrutura-alvo de capital e que 

de ano para ano poderão ocorrer desvios em relação a este alvo (BRADLEY et al., 

1984; BERENS e CUNY, 1995; LEARY e ROBERTS, 2005; KAYHAN e TITMAN, 

2007). Neste estudo tomou-se como base a estrutura de capital média observada no 

período 2000-2007. 

A determinação do prêmio de risco (Equity Risk Premium, ERP ) envolve 

conceitos complexos e é um tema controvertido na teoria de finanças corporativas. O 

procedimento aqui adotado é o proposto por Damodaran: toma-se como base o ERP  

implícito calculado para um mercado de relativa estabilidade e maturidade (o mercado 

americano possui estas características) e a ele se soma o risco país (country default 

spread) divulgado pelas agências internacionais de rating (DAMODARAN, 2008). 

Analogamente, a taxa livre de risco de cada país é determinada pela soma da 

taxa livre de risco vigente nos EUA (calculada a partir da remuneração dos treasury 

bonds de 10 anos) mais o risco país, acima definido. Como estaremos lidando com taxas 

reais, deste valor deverá ser subtraída a expectativa de inflação americana, esta implícita 

na diferença entre os retornos nominais dos treasury bonds de 10 anos e os retornos 

reais dos títulos indexados de mesmo prazo (treasury inflation protected securities, 

TIPS). 
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Exceção feita aos retornos reais associados aos TIPS – cuja fonte foi o site do 

Tesouro Americano, (FEDERALRESERVE) – todas as demais informações foram 

obtidas através do site (DAMODARANONLINE), para os 18 países da amostra, ao 

longo de um período de oito anos encerrado em 2007. 

Definidas as variáveis relevantes, o valor das opções de crescimento (vgo) como 

um percentual do valor total da firma é determinado para cada firma i ao final de cada 

ano t de observação pela equação que segue: 

 it it AE it
it

it it

D E V
vgo

D E

 



 

É importante ressaltar que vgo pode assumir valores fora do intervalo [0,1]. 

Valores negativos ocorrem em situações em que o valor dos ativos existentes supera o 

valor de mercado da firma em função, por exemplo, da assimetria de informações entre 

o management e os acionistas e/ou o público investidor.Valore superiores a 1 podem 

ocorrer em situações em que, mesmo com fluxos de caixa correntes negativos, 

acionistas entendem que o valor potencial da firma reside integralmente nas opções de 

crescimento (STREBEL, 1983). 

 

4.2 – Variáveis Explicativas 

 

4.2.1 –  Ao Nível da Firma  

Duas variáveis são consideradas a este nível: tamanho e slack organizacional. 

Há um consenso generalizado de que tamanho (size) – neste estudo medido pelo 

logaritmo natural do faturamento – captura aspectos importantes no que tange a 

recursos, capacitações, estrutura organizacional, porém a literatura é ambígua no que 

tange aos seus efeitos sobre o crescimento, que é o principal fenômeno em análise. Não 

faz parte do escopo desta dissertação elaborar uma completa revisão desta literatura, 

porém pesquisas empíricas dão suporte ao conceito de que tamanho importa e seu 

possível efeito deve ser incorporado (SINGH e WHITTINGTON, 1975; SUTTON, 

1997; SIMERLY e LI, 2000; BRITO, 2006). 
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Cyert e March foram os pioneiros em reconhecer o papel de determinados 

recursos na capacitação da Organização em promover ajustes visando adaptar-se às 

pressões internas, bem como em implementar mudanças em suas estratégias e políticas 

visando adaptar-se às pressões externas em função das mudanças do seu ambiente 

competitivo (CYERT e MARCH, 1963). A estes recursos os autores atribuíram a 

denominação de slack organizacional, listando alguns exemplos tais como: dividendos 

excedentes a acionistas, preços abaixo do desejável para manter e fidelizar clientes, 

salários (mais benefícios) acima do desejável para atrair e reter determinados 

colaboradores e o crescimento de algumas atividades a taxas acima de sua contribuição 

relativa. Especificamente este último exemplo tem forte conotação com a noção e a 

lógica de opções reais, no sentido de que investimentos que geram retornos marginais 

negativos sejam necessários para a geração de opções estratégicas de crescimento no 

futuro.   

Neste estudo, slack organizacional, em sua forma recuperável, será 

operacionalizado como a relação entre o capital circulante líquido (ativos correntes – 

passivos correntes) dividido pelo faturamento e este conceito é consistente com o 

adotado em estudos prévios (BOURGEOIS III, 1981; SHORT et al., 2006). Das três 

manifestações de slack (disponível, recuperável e potencial) o segundo é o que tem 

maior relação com o tema tratado neste estudo, uma vez que estes recursos poderão ser 

alocados a projetos e atividades específicas em função da das escolhas e priorizações 

resultantes dos processos decisórios. 

  

4.2.2 –  Ao Nível da Indústria 

Dois construtos foram selecionadas para caracterizar o efeito indústria: 

munificência (munif) e dinamismo (dynam). 

O primeiro é emprestado da teoria da ecologia organizacional (ALDRICH, 

1979) e reflete a escassez ou abundância de recursos que o ambiente  proporciona às 

organizações. Embora a literatura sobre o tema está longe de chegar a um consenso no 

que tange à definição e operacionalização deste construto (CASTROGIOVANNI, 

1991), este estudo segue o conceito adotado por Dess & Beard (DESS e BEARD, 1984) 

de que o crescimento do faturamento total observado em determinada indústria ao longo 

de um período é uma indicação da existência ou ausência de recursos de que o ambiente 
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dispõe às organizações que nela competem. Entretanto, diferentemente de Dess & Beard 

(1984) que consideram o faturamento setorial consolidado informado pelo departamento 

de estatística norte-americano (US Bureau of the Census, 1997 Census of 

Manufactures), a operacionalização deste construto seguirá o procedimento adotado por 

Misangyi et al. (2006), considerando a soma do faturamento das empresas que 

competem num mesmo ramo caracterizado pelo seu respectivo SIC de 4 dígitos, como 

uma proxy do faturamento setorial, com a observação de que, neste estudo, um 

determinado ramo poderá abranger diversos países. 

No sentido de aumentar a significância estatística, tomou-se uma amostra 

significativamente maior que a amostra final que serviu de base aos modelos (v.Tópico 

5), extraída da base COMPUSTAT GLOBAL: 69.296 observações empresas-ano, 

geradas por 8.662 empresas no período 2000-2007 para os 65 ramos. Portanto, para 

cada ramo, determinou-se a respectiva munificência normalizada, calculada pela divisão 

entre o coeficiente angular da regressão (faturamento vs ano) e o faturamento médio 

referente ao período 2001-2007. 

O segundo construto, dinamismo, está associado à volatilidade e 

imprevisibilidade do ambiente e, portanto, sua relação com a lógica de opções reais é 

evidente. Consoante à equação de Black-Scholes, contextos de elevada volatilidade (
2

altos) têm impactos positivos sobre o valor das opções reais. Este construto será 

operacionalizado para cada ramo tomando-se os erros-padrão dos coeficientes angulares 

acima descritos e normalizando-os pela média dos faturamentos consolidados 

observados no período 2000-2007. 

 

4.2.3 –  Ao Nível do País de Origem 

Se instituições são as regras do jogo e elas existem para reduzir incertezas e 

custos de transação presentes na economia (NORTH, 1971; 1990; 1994), características 

institucionais de um país não somente influenciam a taxa de crescimento econômico 

(GLAESER et al., 2004; ACEMOGLU e JOHNSON, 2005; DECKER e LIM, 2008) 

como também têm impacto relevante sobre a percepção de risco por parte dos agentes 

econômicos. 
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Duas variáveis foram consideradas com o objetivo de avaliar o efeito país sobre 

o valor das opções de crescimento das firmas: 

i. Indicador perceptual do quadro institucional jurídico do país de origem 

(rl); 

ii. Indicador perceptual da qualidade do ambiente regulatório do país de 

origem (rq). 

Estas variáveis refletem a mensuração dos perfis institucionais de países 

baseados em escalas perceptuais e, em conjunto com outras que avaliam dimensões 

institucionais complementares, são utilizadas em modelos de análise fatorial e 

constituem a base conceitual e metodológica do projeto Worldwide Governance 

Indicators (WGI) do Banco Mundial, cuja proposição central é a de monitorar a 

evolução da “qualidade institucional” dos países (KAUFMANN et al., 2007; 2009; 

WGI, 2009). 

A construção de indicadores perceptuais é consistente com a noção de que 

agentes baseiam suas ações em impressões, percepções e visões. Nesta linha de 

argumentação, os autores complementam: 

“... in many areas of governance, there are few alternatives to relying on 

perceptions data … we note that even when objective or fact-based data are available, 

often such data may capture a de jure notion of laws “on the books” that differs 

substantially from the de facto reality that exists “on the ground.””(KAUFMANN et 

al., 2009). 

Os Quadros 4A e 4B  listam todas as variáveis, auxiliares e explicativas, estas 

últimas contempladas nos modelos, tema do próximo tópico. 
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Quadro 4A 

Relação, Conceito e Cálculo das Variáveis Auxiliares e Explicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Descrição Cálculo Fonte

nopat
Lucro operacional, após 

impostos

(faturamento – cpv – dga)*(1 – taxa 

marginal de IR)
Compustat Global

eva
Lucro econômico 

normalizado

eva/capital investido = nopat/ce –

WACC
Compustat Global

ce Capital investido
dívida financeira + patrimônio líquido

contábil
Compustat Global

roa Retorno sobre ativos
(faturamento – cpv – dga)/(ativos 

totais)
Compustat Global

tobin_q q de Tobin

(valor de mercado do pl + dívida 

financeira)/(ativos totais a valor de 

livros)

Compustat Global

WACC
Custo médio ponderado de 

capital
Modelo CAPM Compustat Global, Damodaranonline

kd

Custo médio do 

endividamento, após 

impostos, em termos reais

Assumido como a taxa real livre de 

risco do país de origem da firma
Damodaranonline

ke

Custo do capital próprio, 

conforme modelo CAPM de 

um fator

rf + β(ERP) Damodaranonline

rf Taxa real livre de risco

Calculado para cada país com base no 

retorno dos títulos americanos com 10 

anos de prazo

Damodaranonline

β Risco específico da firma
Regressão do preço da ação e o índice 

de mercado do país de origem da firma
Compustat Global

ERP

Prêmio de risco esperado, 

específico ao país de 

origem, da firma

Calculado para cada país, com base 

no ERP implícito para o mercado 

americano

Damodaranonline

D Dívida financeira total
Endividamento de CP + Endividamento 

de LP
Compustat Global
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Quadro 4B (Cont.) 

Relação, Conceito e Cálculo das Variáveis Auxiliares e Explicativas 

 

 

4.3 – Os Modelos 

 

4.3.1 – Decomposição de Variâncias 

As análises serão conduzidas em duas fases: a primeira consistirá na 

decomposição de variâncias, seguindo a tradição dos estudos que adotam este método e 

estendendo o escopo do trabalhos desenvolvido por Tong et al. (2008), com a inclusão 

de um maior número de países (12 vs. 18) e períodos de análise (1997-1999 vs. 2001-

2005) e a incorporação de procedimentos de estimação em larga escala do custo médio 

ponderado de capital para cada firma, conforme detalhado em tópicos que seguem. Este 

procedimento foi ignorado por estes autores, uma vez que estas informações foram 

obtidas acessando diretamente a base de dados da empresa de consultoria Stern & 

Stuart. Esta fase endereçará a questão dos fatores que determinam a variabilidade das 

opções de crescimento das firmas, bem como possibilitará a comparação com a 

decomposição de variâncias das demais métricas usualmente adotadas em estudos deste 

Variável Descrição Cálculo Fonte

E
Valor de mercado do 

patrimônio líquido
Número de ações x Cotação da ação Compustat Global

EBIT Lucro operacional (faturamento – cpv – dga) Compustat Global

munif

Índice de munificência do 

ramo em que a firma 

compete

Calculado através da divisão do 

coeficiente angular, obtido via 

regressão (faturamento consolidadas 

do ramo em função do ano) pelo 

faturamento médio ao longo do período 

2001-2005 (Dess & Beard, 1984)

Compustat Global

dynam Dinamismo do ramo

Calculado através da divisão do erro

padrão do coeficiente obtido na 

regressão acima pelo faturamento 

médio ao longo do período 2001-2005 

(Dess & Beard, 1984)

Compustat Global

slack Slack organizacional

(ativo corrente – passivo 

corrente)/faturamento

(Bourgeois, 1981)

Compustat Global

size Tamanho da firma ln(faturamento) Compustat Global

rl

Indicador perceptual do 

quadro institucional legal do 

país de origem da firma

World Governance Indicators Banco Mundial

rq

Indicador perceptual da 

qualidade do ambiente 

regulatório do país de 

origem da firma

World Governance Indicators Banco Mundial
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gênero: ROA, q de Tobin e lucro econômico, este último derivado de um conceito 

semelhante (EVA
®
) ao adotado e comercializado pela Stern & Stuart. 

O modelo, seguindo a mesma notação de Tong et al. (2008), é o especificado 

como segue: 

     ijkt i j k t ijktjk jt kt
vgo                  , onde: 

ijktvgo  representa o valor das opções de crescimento observado para a empresa i, 

competindo no ramo j , localizada no país k, no ano t;  é uma constante e corresponde 

à média global da população,
i  captura o efeito firma, j  o efeito indústria, 

k  o efeito 

país, t  o efeito ano. Os três termos seguintes capturam os efeitos das interações 

indústria-país, indústria- ano e país-ano, e o temo ijkt absorve os resíduos. 

Exceção feita a   todos os termos que compõem o segundo membro desta 

equação representam os efeitos estocásticos independentes, tendo por premissa que os 

seus comportamento são regidos por distribuições normais de média zero e variâncias 

específicas. Portanto, a variância da variável dependente poderá ser assim decomposta: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2

vgo                         

A determinação de cada uma destas oito parcelas seguiu o procedimento 

usualmente adotado em estudos deste gênero, utilizando o comando xtmixed do 

STATA, versão 10.1, e o método de máxima verossimilhança. Os resultados serão 

apresentados e discutidos logo a seguir. 

  

4.3.2 – Trajetórias Latentes na Perspectiva de Equações Estruturais 

A segunda fase abrangerá a modelagem das trajetórias latentes do valor das 

opções de crescimento das firmas, visando endereçar as questões de pesquisa 

remanescentes: 

i. Que fatores determinam o valor destas opções? 

ii. Que padrões obedecem as trajetórias do valor destas opções? 

iii. Quão idiossincráticas são estas trajetórias? 

iv. Como os efeitos país, indústria e firma afetam os parâmetros que 

definem estas trajetórias? 
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Modelos de trajetórias  latentes baseados em equações estruturais permitem, a 

partir de uma série temporal da variável dependente (composta de mensurações 

repetidas na literatura de análise multivariada), inferir a presença ou ausência de fatores 

que determinam o comportamento da trajetória não observável, ou latente. Uma das 

vantagens deste modelo é o de possibilitar a detecção de processos auto-regressivos, 

quando presentes (CURRAN e BOLLEN, 2001; BOLLEN e CURRAN, 2004; 2006). A 

Figura 8 ilustra a estrutura geral deste modelo para 5 períodos: 

 

Figura 8 

O Modelo Condicional de Curvas Latentes 
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As formulações teóricas da escola penrosiana de que ambientes impõem limites 

ao crescimento (PENROSE, 1959), bem como as constatações a que estudos empíricos  

que analisam o fenômeno da persistência do crescimento das firmas confirmando a 

tendência das taxas de crescimento reverterem-se à média de crescimento da indústria 

(SINGH e WHITTINGTON, 1975), suportam a decisão de, além do intercepto (vgo_I) e 

do termo linear (vgo_S), incorporar o termo quadrático (vgo_Q) uma vez que vgo  

reflete as expectativas dos mercados de capitais (acionistas e investidores) com 

relação ao crescimento esperado das firmas. 

O modelo condicional é especificado de modo que o comportamento temporal 

de vgo seja determinado pelas variáveis latentes e estas, por sua vez, entram como 

variáveis dependentes em regressões múltiplas com cinco variáveis explicativas. Mesmo 

incorporando efeitos auto-regressivos de tal forma que ,i tvgo  dependa de , 1i tvgo   , o 

modelo é sobre-identificado (overidentified) com um número de graus de liberdade que 

pode variar entre 11 a 16, dependendo da especificação.  

Implícitas neste modelo, portanto, estão as seguintes equações estruturais: 

2[ _ ] [ _ ] [ _ ]it i i t i t itvgo vgo I vgo S vgo Q       

1 2 3 4 6[ _ ]i I I i I i I i I i I i Iivgo I rq dynam munif size slack              

1 2 3 4 5[ _ ]i s s i s i s i s i s i sivgo S rq dynam munif size slack              

1 2 3 4 5[ _ ]i Q Q i Q i Q i Q i Q i Qivgo Q rq dynam munif size slack             , 

sujeitas às seguintes condições: 

1t t   , para t = 1, 2, ..., 5; 

        0it I S QE E E E       , para i = 1, 2, 3, ..., N e t = 1, 2, ..., 5; 

     , , , 0it I it S it QCov Cov Cov        , para i = 1, 2, 3, ..., N e t = 1, ..., 5; 

     , , , 0Ii Ij Si Sj Qi QjCov Cov Cov        , para i j ; 

 , 0it jt sCov     , para i j , t = 1, 2, ..., 5, s ; 
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       , , , , 0ki it ki Ii ki Si ki QiCov x Cov x Cov x Cov x       , para i = 1, 2, 3, ..., 

N , t = 1, ..., 5 , e kix  representa cada uma das seis variáveis explicativas acima 

definidas. 

Os termos 
I , 

S e Q  correspondem aos interceptos das equações que 

estimam os coeficientes aleatórios vgo_I, vgo_S e vgo_Q  para todas as firmas. 

Este modelo foi implementado através do software AMOS, versão 16.0.1, 

utilizando a máxima verossimilhança como método de estimação. Os resultados obtidos 

serão apresentados e discutidos em breve. 
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5 – BASE DE DADOS E ESCOLHA DA AMOSTRA 

A base COMPUSTAT GLOBAL foi utilizada para a extração dos dados 

necessários aos cálculos das variáveis mencionadas nos Quadros 4A e 4B. Informações 

econômico-financeiras relativas a um período de oito anos encerrado em dezembro de 

2007 foram obtidas para uma amostra inicial composta por 8.662 empresas, competindo 

em 65 setores industriais e de serviços – excluindo serviços financeiros, holdings e 

empresas governamentais – localizados em 41 países, totalizando 69.296 observações-

ano. A esta base inicial foram incorporadas informações complementares, necessárias 

para a estimação do WACC para cada empresa, através do acesso ao site 

DAMODARANONLINE. 

Esta base inicial foi posteriormente reprocessada face à significativa quantidade 

de dados faltantes e a necessidade da geração de uma série completa para a estruturação 

e teste do modelo de curvas latentes sob a perspectiva de equações estruturais . Uma 

nova amostra foi gerada, composta por 747 empresas competindo nos mesmos 65 ramos 

em 18 países, totalizando 3.735 observações-ano. Os Quadros A1 e A2 no Apêndice 

apresentam, respectivamente,  a relação dos países e dos ramos presentes na amostra 

final, valendo ressaltar a expressiva concentração das observações em dois países (Japão 

e Estados Unidos). Os possíveis efeitos  desta concentração serão observados nas 

análise e discussões que seguem. 

Os Quadros 5 e 6 sumarizam as estatísticas descritivas e a matriz de 

correlações, respectivamente. 
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Quadro 5 

Estatísticas Descritivas 

 

N Minimum Maximum Mean SD

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

country category 3735 0.000 3.000 2.710 0.646 -2.584 0.040 6.794 0.080

country regulatory law indicator 3735 -0.864 1.774 1.153 0.617 -1.973 0.040 3.232 0.080

country regulatory quality indicator 3735 -0.647 1.857 1.019 0.540 -1.265 0.040 1.716 0.080

industry munificence 3735 0.018 0.210 0.087 0.036 0.717 0.040 0.526 0.080

industry dinamism 3735 0.002 0.029 0.012 0.006 0.920 0.040 0.418 0.080

average size 2001-2005, as ln(sales) 3735 -2.609 12.293 5.474 1.782 -0.236 0.040 1.357 0.080

average slack 2001-2005 3735 -9.750 53.628 0.482 2.979 15.010 0.040 252.945 0.080

value of growth options, in % 3735 -0.995 1.975 0.294 0.548 -0.076 0.040 -0.316 0.080

Tobin's q 3735 0.094 19.723 2.398 2.718 3.073 0.040 11.277 0.080

return on assets, in % 3735 -0.424 0.875 0.090 0.083 0.774 0.040 7.784 0.080

economic profit, in % 3735 -0.469 0.684 -0.001 0.077 0.409 0.040 7.046 0.080

Valid N (listwise)
3735

Skewness Kurtosis
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 Quadro 6 

Matriz de Correlações 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 - country category

2 - country regulatory law indicator 0.683**

3 - country regulatory quality indicator 0.583** 0.947**

4 - industry munificence -0.042* 0.019 0.060**

5 - industry dinamism 0.030 0.039* 0.067** 0.348**

6 - average size 2001-2005, as ln(sales) 0.181** 0.219** 0.181** -0.131** -0.098**

7 - average slack 2001-2005 0.052** 0.092** 0.107** 0.077** -0.002 -0.209**

8 - value of growth options, in % -0.051** -0.057** -0.018 0.070** 0.058** -0.316** 0.126**

9 - Tobin's q 0.042* 0.065** 0.085** 0.020 -0.041* -0.073** 0.031 0.377**

10 - return on assets, in % -0.066** -0.077** -0.072** 0.004 -0.066** 0.229** -0.104** -0.388** 0.195**

11 - economic profit, in % 0.100** 0.186** 0.191** -0.001 -0.055** 0.313** -0.100** -0.528** 0.156** 0.800**

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)   * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
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6 – RESULTADOS 

 

6.1 – Decomposição de Variâncias 

A decomposição de variâncias tanto do valor das opções de crescimento (vgo) 

como das demais métricas de desempenho usualmente utilizadas nos estudos de 

estratégia estão apresentadas no Quadro 7. 

Quadro 7 

Decomposição de Variâncias 

 

A primeira observação a ser feita refere-se à natureza destas métricas. Tanto vgo 

como tobin_q são baseados em valor de mercado das firmas em função das expectativas 

futuras dos acionistas e investidores, enquanto que eva e ROA são determinados a partir 

das informações contidas nos demonstrativos financeiros e, portanto, sujeitas às 

diferenças de princípios contábeis adotados por cada país. Esta pode ser uma primeira 

explicação das diferenças do efeito país nestas duas variáveis em relação às duas 

primeiras. 

A decomposição de variâncias por ramo está apresentada no Quadro 8. Os 

padrões de comportamento não mudam significativamente de ramo para ramo, 

confirmando a predominância do efeito firma. Entretanto, o ramo Transporte (SIC 

4XXX) explicita tanto um efeito indústria como um efeito interação país-indústria 

superior aos observados para os demais ramos.

ROA

Var % Var % Var % Var %

Efeito Firma 0.14817 48.3% 4.79879 64.4% 0.00262 37.8% 0.00329 40.3%

Efeito Indústria 0.00525 1.7% 0.21334 2.9% 0.00015 2.2% 0.00040 4.9%

Efeito País 0.00351 1.1% 0.32919 4.4% 0.00134 19.3% 0.00165 20.2%

Efeito Ano 0.00157 0.5% 0.10149 1.4% 0.00024 3.5% 0.00014 1.7%

Efeito da Interação País*Indústria 0.01504 4.9% 0.10446 1.4% 0.00021 3.1% 0.00036 4.3%

Efeito da Interação País*Ano 0.00627 2.0% 0.03306 0.4% 0.00020 2.9% 0.00009 1.1%

Efeito da Interação Indústria*Ano 0.00000 0.0% 0.00000 0.0% 0.00000 0.0% 0.00000 0.0%

Variância não Explicada 0.12692 41.4% 1.87363 25.1% 0.00217 31.3% 0.00224 27.4%

Total 0.30672 100.0% 7.45396 100.0% 0.00695 100.0% 0.00817 100.0%

Tobin_qVGO EVA
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Quadro 8 

Decomposição de Variâncias por Ramo 

 

Var % Var % Var % Var % Var % Var % Var %

Efeito Firma 0.14817 48.3% 0.21195 55.5% 0.13737 45.1% 0.11912 42.5% 0.14603 51.9% 0.13230 48.7% 0.11880 44.9%

Efeito Indústria 0.00525 1.7% 0.00435 1.1% 0.00391 1.3% 0.02252 8.0% 0.00153 0.5% 0.00160 0.6% 0.00195 0.7%

Efeito País 0.00351 1.1% 0.00690 1.8% 0.00791 2.6% 0.00580 2.1% 0.00233 0.8% 0.00489 1.8% 0.00982 3.7%

Efeito Ano 0.00157 0.5% 0.00056 0.1% 0.00238 0.8% 0.00144 0.5% 0.00124 0.4% 0.00570 2.1% 0.00499 1.9%

Efeito da Interação País*Indústria 0.01504 4.9% 0.01795 4.7% 0.01672 5.5% 0.02319 8.3% 0.00430 1.5% 0.01401 5.2% 0.00874 3.3%

Efeito da Interação País*Ano 0.00627 2.0% 0.00905 2.4% 0.00682 2.2% 0.00548 2.0% 0.01137 4.0% 0.00418 1.5% 0.00365 1.4%

Efeito da Interação Indústria*Ano 0.00000 0.0% 0.00000 0.0% 0.00000 0.0% 0.00000 0.0% 0.00000 0.0% 0.00000 0.0% 0.00000 0.0%

Variância não Explicada 0.12692 41.4% 0.13122 34.4% 0.12917 42.5% 0.10277 36.7% 0.11441 40.7% 0.10905 40.1% 0.11676 44.1%

Total 0.30672 100.0% 0.38198 100.0% 0.30427 100.0% 0.28030 100.0% 0.28122 100.0% 0.27173 100.0% 0.26472 100.0%

Hotéis, 

Entretenimento e 

Imobilário (7) Outros Serviços (8)Todos os Ramos Transporte (4)

Agricultura, 

Mineração, Petróleo 

e Contrução (0, 1)

Comércio, Atacado e 

Varejo (5)Manufatura (2,3)



- 49 - 
 

Em linhas gerais os resultados confirmam as conclusões dos estudos prévios já 

comentados anteriormente (v. Quadro 3): um efeito-firma dominante, o que reforça a 

noção da importância de seus recursos idiossincráticos e os efeitos sobre o desempenho, 

seja qual for  métrica utilizada para medí-lo. 

O Quadro 9 resume a comparação dos resultados obtidos por Tong et al. (2008) 

com os reportados neste estudo. Não obstante a consistência dos efeitos consolidados 

(variâncias totais) tanto para vgo como para ROA e o ranking relativo dos efeitos 

aleatórios atrelados ao vgo, a comparação da decomposição da variância para o ROA 

entre estes dois estudos aponta sensíveis diferenças. Aqui pode estar a segunda possível 

explicação da razão do efeito-país apurado neste estudo ser elevado: a expressiva 

concentração das observações em dois países (Japão e Estados Unidos). 

  

Quadro 9 

Resultados Comparados: Tong et al. (2008) vs. Este Estudo 

 

 

6.2 – Trajetórias Latentes  

Visando evitar o problema de multi-colinearidade, variável rl (indicador da 

qualidade das instituições jurídicas) também foi excluída do modelo, tendo em vista a 

elevada correlação com rq (indicador da qualidade do ambiente regulatório), conforme 

indicado no Quadro 6. 

Efeito Tong et al. (2008) Este Estudo

vgo % ROA % vgo % ROA %

Firma 0.06369 21.6% 0.00406 48.7% 0.14817 48.3% 0.00329 40.3%

Indústria 0.02154 7.3% 0.00038 4.6% 0.00525 1.7% 0.00040 4.9%

País 0.00718 2.4% 0.00072 8.6% 0.00351 1.1% 0.00165 20.2%

Ano 0.00043 0.2% 0.00001 0.1% 0.00157 0.5% 0.00014 1.7%

País*Indústria 0.05316 18.0% 0.00096 11.5% 0.01504 4.9% 0.00036 4.3%

País*Ano 0.00441 1.4% 0.00009 1.1% 0.00627 2.0% 0.00009 1.1%

Indústria*Ano 0.01002 3.4% 0.00023 2.8% - - - -

Erro 0.13510 45.7% 0.00189 22.7% 0.12692 41.4% 0.00224 27.4%

Total 0.29553 100.0% 0.00834 100.0% 0.30672 100.00 0.00817 100.0%
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Com o objetivo de testar a presença de eventuais processos auto-regressivos, 

quatro modelos foram construídos e testados. O modelo A é um modelo “puro” de 

trajetórias latentes e sua estrutura é ilustrada na Figura 7. O modelo B incorpora os 

efeitos auto-regressivos entre a variável vgo observada no ano t e a observada no ano 

anterior, assumindo que o fator auto-regressivo (  ) seja determinado livremente. O 

modelo C é análogo ao modelo B, com a diferença de que   é uma constante e o 

modelo D é o auto-regressivo “puro”, com a exclusão dos coeficientes latentes e das 

demais variáveis explicativas. 

A comparação entre estes modelos é apresentada no Quadro 10, com base nos 

indicadores usuais de aderência. Dada a presença de um fraco processo auto-regressivo, 

caracterizados por valores de   muito baixos, os modelos A, B e C são praticamente 

equivalentes quanto à capacidade de reprodução das estruturas de covariância dos 

dados, enquanto que os índices relacionados ao modelo D explicitam sua inadequada 

capacidade de ajuste. Exceção feita ao modelo D, todos os demais apresentam índices 

de ajuste considerados como bons em relação a benchmarks tipicamente utilizados na 

literatura de análise fatorial confirmatória e equações estruturais (KLINE, 2005; 

BROWN, 2006; HAIR et al., 2006). 

Quadro 10 

Comparação dos Modelos de Trajetórias Latentes 

 

Trajetória Latente

Trajetória Latente 

Auto-Regressiva          

[ρ livre+

Trajetória Latente 

Auto-Regressiva          

[ρ constante+

Modelo Auto-

regressivo Puro

(A) (B) (C) (D)

TML * χ
2 ] 42.471 33.203 40.391 474.595

Df 16 12 15 11

p-value 0.000 0.001 0.000 0.000

NFI 0.980 0.985 0.981 0.734

RFI 0.945 0.942 0.944 0.758

IFI 0.988 0.990 0.988 0.739

TLI 0.965 0.962 0.964 0.762

CFI 0.987 0.990 0.988 0.739

RMSEA 0.047 0.049 0.048 0.238

Low (90%) 0.030 0.029 0.030 0.220

High (90%) 0.065 0.069 0.066 0.256

AIC 140.471 139.203 140.391 492.595
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O modelo A por ser o mais parcimonioso e o de menor RMSEA foi o adotado 

para as análises que seguem. 

Dois pressupostos críticos embasam os modelos de análise de estruturas de 

covariância através de equações estruturais utilizando estimadores de máxima 

verossimilhança: a exigência de variáveis contínuas e que estas obedeçam a 

distribuições normais multivariadas. Estes dois quesitos são fundamentais para 

assegurar as propriedades assintóticas deste estimador – particularmente em grandes 

amostras – de consistência, eficiência e ausência de viés (BOLLEN, 1989). 

Particularmente com relação à segunda condição, há evidências de que a 

distribuição conjunta das variáveis foge da normalidade multivariada, dada a excessiva 

kurtose da variável slack. A não adoção de métodos corretivos tenderá a resultar, dentre 

outras consequências indesejáveis, erros-padrão subestimados levando à frequente 

rejeição da hipótese nula (erro Tipo I), sendo que esta pode não ser a realidade 

populacional. Nestas circunstâncias, a adoção de técnicas de bootstrapping pode se 

configurar como uma das soluções possíveis com vistas a mitigar este risco (BYRNE, 

2010). 

O Quadro 11 sumariza os resultados, adotando a técnica de bootstrapping, 

disponibilizada pelo software AMOS, através da geração de 500 amostras adicionais 

tendo por base a amostra original. Dado que a distribuição amostral dos parâmetros não 

obedece a uma distribuição específica, a inferência estatística daí derivada reduz a 

possibilidade de que erros Tipo I sejam cometidos. Todas as soluções para estas 500 

amostras convergiram de forma que nenhuma foi eliminada.  

O modelos de curvas latentes foram complementados por modelos hierárquicos 

lineares com dois níveis – Quadros A3 e A4  no Apêndice – utilizando o procedimento 

proposto por Singer e Willett (2003) e o comando xtmixed  do STATA pelo método de 

máxima verossimilhança e a opção cov(unstructured), através do qual a matriz de 

variâncias-covariâncias é livremente estimada. O modelo A é o modelo nulo, ou 

incondicional, o modelo B é o modelo incondicional temporal (com a incorporação da 

variável tempo) e o modelo C é o modelo completo e, estruturalmente, se equipara ao 

modelo A de curvas latentes (CURRAN, 2003; SINGER e WILLETT, 2003), acima 

especificado, porém sem a adoção da técnica de bootstrapping. 
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A intenção de incorporar estes modelos decorre do fato de que determinadas 

dimensões de análise serem mais facilmente obtidas por um ou outro procedimento. 

Enquanto modelos hierárquicos multinível permitem maior facilidade em avaliar a 

variância intra-firma explicada pelo efeito da variável tempo (pela comparação de dois 

modelos incondicionais), modelos de curvas latentes construídos sob a perspectiva de 

equações estruturais explicitam com maior clareza não somente os erros de medição da 

variável dependente como também as variâncias explicadas pelos fatores latentes para 

cada ano de observação. 

 

Quadro 11 

Modelos de Trajetórias Latentes – Resultados 

(Com bootstrapping, 500 amostras) 

 

 Da análise destes quadros emergem alguns comentários: 

VGO VGO VGO VGO VGO

2001 2002 2003 2004 2005

VGO_I (Intercepto) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

VGO_S (Termo Linear) 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000

VGO_Q (Termo Quadrático) 0.000 1.000 4.000 9.000 16.000

ρ (Fator Auto-regressivo) - - - - -

Var (ε) 0.096*** 0.125*** 0.073*** 0.089*** 0.039***

R2 (Correlação Múltipla) 0.704 0.622 0.737 0.683 0.863

*P <  .05  **P <  .01  ***P <  .001

Variáveis VGO_I VGO_S VGO_Q

Explicativas Descrição (Intercepto) (Termo Linear) (Termo Quadrático)

Intercepto - 0.661*** 0.068 -0.013

rq Qualidade Regulatória do País 0.068* -0.046 0.009

dynam Dinamismo do Ramo -1.683 7.297* -1.799*

munif Munificência do Ramo 1.089 -0.671 0.076

size Tamanho da Firma -0.099*** -0.002 0.002

slack Slack Organizacional 0.020 -0.006 0.001

R2
Correlação Múltipla 0.184 0.068 0.059

*P <  .05  **P <  .01  ***P <  .001
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i. A incorporação da variável “tempo” explica cerca de 29% da variância 

intra-firma de vgo (Quadro A4,Apêndice), medida pela redução 

percentual de 
2

 no modelo incondicional temporal vis-à-vis o modelo 

incondicional, assim calculada: 

2 2

[ModeloA] [Modelo B]

2

[ModeloA]

0.1326 0.0938
0.2926

0.1326

 



 



 
   

ii. Os modelos multinível (Quadro A4,Apêndice, modelo B) confirmam 

uma tendência não linear de vgo com relação ao tempo: o coeficiente do 

termo quadrático (
2i ) é negativo e significante (p < .05);  

iii. Os fatores latentes conseguem explicar entre 62% e 86% das variâncias 

observadas de vgo entre 2001 e 2005; 

iv. O efeito país tem impacto positivo e significante apenas sobre o 

intercepto latente e explica as diferenças cross section de vgo entre 

firmas no início do período de análise. Entretanto este resultado deve ser 

interpretado com alguma cautela, conforme comentários elaborados no 

próximo tópico; 

v. O efeito tamanho é negativo e fortemente significante apenas no 

intercepto latente (vgo_I),ou seja, ele consegue explicar as diferenças 

cross section entre firmas em 2001: vgo tende a diminuir com o aumento 

do tamanho da firma (ou vice-versa) e esta variável não interage com a 

variável tempo em sua relação com vgo; 

vi. Slack organizacional não tem efeito sobre nenhum fator latente; 

vii. Análogamente à variável slack, o grau de munificência da indústria 

(munif)  tampouco tem efeito sobre qualquer um dos fatores latentes; 

viii. O dinamismo da indústria (dynam) tem um efeito distinto em relação aos 

anteriores: sendo estatisticamente significante tanto sobre o fator latente 

linear (vgo_S) como sobre o quadrático (vgo_Q), seu efeito marginal 

total sobre vgo é positivo durante o horizonte de tempo analisado (2001-

2005) e, ao longo do tempo, pode ser representado por uma parábola 

invertida em que este efeito é crescente até atingir o máximo – em torno 

da metade deste período – porém decrescente a partir  de então. Para 
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entender este efeito é suficiente derivar sua equação, a partir das 

equações estruturais detalhadas no item 4.3.2: 

2 2

2 2 7.297 1.799S t Q t t t

vgo

dynam
     


   


 , onde 

t  e 
2

t  são, 

respectivamente, as cargas fatoriais representativas da variável tempo 

relativas ao fator latente linear e quadrático; 

ix. Cabe ressaltar que o modelo de curvas latentes (Modelo A sem 

bootstrapping) e de equações lineares multinível (Modelo C) são 

equivalentes, o que explica as diferenças nas inferências estatísticas com 

o Modelo A com bootstrapping (estatisticamente mais robusto), em 

particular, com relação aos efeitos das variáveis rq, munif e slack: o 

efeito do bootsrapping resultou na significância do efeito país (rq) por 

reduzir seu erro-padrão em cerca de 11% em relação ao modelo sem 

bootsrapping, e tornou estatisticamente irrelevantes os impactos de munif  

e slack com a dilatação do erro-padrão destas variáveis em 8% e 86%, 

respectivamente;     

x. As regressões que estimam os fatores latentes, particularmente o termo 

linear (vgo_S) e o termo quadrático (vgo_Q), não conseguem explicar 

uma parcela relevante das variâncias, como mostram as correlações 

múltiplas (Quadro 11) ou os pseudo-R
2
 (Quadro A4, no Apêndice), 

determinados a partir dos modelos hierárquicos multinível. 
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7 – COMENTÁRIOS FINAIS E CONCLUSÕES 

A proposição central desta dissertação foi a de identificar a avaliar os fatores que 

determinam o valor e a variabilidade das opções de crescimento das firmas. Utilizando 

conceitos derivados da teoria de finanças corporativas – em particular da teoria de 

opções reais – e suas interfaces com o campo da estratégia empresarial vista sob a 

perspectiva da lógica de opções reais, esta pesquisa não somente dá continuidade aos 

estudos que seguem a linha de decomposição de variâncias como também estende o 

escopo de forma a avaliar o comportamento longitudinal desta métrica. 

Como é usual neste tipo de pesquisa,  a “caixa preta”  continua fechada, no 

sentido de que as implicações da presença ou ausência de determinados recursos e 

processos organizacionais são indiretamente testados através da análise do 

comportamento de um construto de desempenho cuja métrica (vgo) é determinada a 

partir das expectativas que acionistas e/ou investidores têm no que se refere às opções 

de crescimento de que firmas dispõem. 

Da escolha da base de dados e do posterior processamento, uma amostra 

composta de 747 empresas foi gerada, porém com uma excessiva concentração das 

observações em dois países, o que demanda certa cautela nas conclusões. 

A análise de decomposição de variâncias confirma o expressivo e predominante 

efeito firma e este resultado é consistente com trabalhos prévios que utilizaram esta 

variável. Efeitos país, indústria e interações foram secundários, o que confirma a 

importância dos recursos idiossincráticos no desempenho observado. Este padrão se 

repete nas decomposições por ramo, não obstante algumas diferenças no que se refere à 

interação país-indústria em função das diferenças estruturais comentadas no tópico 2.5. 

As análises longitudinais do comportamento de vgo foram viabilizadas por 

modelos de curvas latentes sob a perspectiva de equações estruturais, complementados 

por modelos hierárquicos multinível devido à facilidade que cada um apresenta em 

endereçar questões específicas que não puderam ser tratadas por modelos tradicionais 

de decomposição de variâncias. Esta é a principal contribuição deste estudo à análise da 

estratégia sob a perspectiva de opções reais. 

Listadas abaixo, seguem as principais conclusões: 
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1. Há um efeito temporal relevante que explica uma parcela considerável da 

variância intra-firma não capturado pelos modelos de decomposição de 

variâncias; 

2. A julgar pelos índices de ajuste obtidos, o modelo de curvas latentes 

replica adequadamente a estrutura de covariância dos dados, o que 

confirma a não linearidade da variável tempo; 

3. As características institucionais do país de origem, em particular a 

qualidade de seu ambiente regulatório, explicam as diferenças iniciais 

(observadas em 2001) de vgo entre firmas. Controlados os efeitos das 

demais variáveis, firmas localizadas em países institucionalmente 

desenvolvidos tendem a apresentar vgo’s mais elevados. Embora 

estatisticamente significante, há que se interpretar este resultado com 

cautela. Modelos de regressão múltipla por mínimos quadrados (não 

apresentados) indicam que esta correlação é espúria e não ocorre para os 

demais períodos. Outros modelos baseados em técnicas de painel de 

dados (também não incorporados neste estudo) igualmente sugerem que 

esta variável, na presença das demais, não é estatisticamente significante; 

4. A variável size explica as diferenças cross section observadas no início 

do período analisado (2001) pelo seu efeito apenas sobre o intercepto 

(vgo_I). O sinal negativo de seu coeficiente confirma a hipótese de que 

opções de crescimento são mais valiosas (em relação ao valor de 

mercado da firma) em empresas pequenas em relação às grandes e esta 

constatação é consistente com a teoria. Embora empresas grandes 

possam ter maior acesso a recursos, acionistas e investidores antecipam a 

queda das taxas futuras de crescimento, seja pela crescente escassez de 

projetos de crescimento (SINGH e WHITTINGTON, 1975; SUTTON, 

1997), seja pela característica das estratégias de competição tipo-K de 

grandes empresas generalistas (focadas em excelência operacional), 

prevista pela teoria da ecologia organizacional (CARROLL, 1984). O 

efeito desta variável é sistematicamente confirmado pelos mesmos 

modelos de regressão e de painel acima mencionados; 

5. Slack não tem nenhum impacto positivo e significante sobre vgo por não 

afetar nenhum dos três fatores latentes; 
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6. A hipótese, particularmente sustentada pela teoria da ecologia 

organizacional – de que firmas que competem em ramos de elevada 

munificência têm maiores possibilidades de crescimento em função dos 

recursos que estes ambientes lhes proporcionam (BAUM e 

AMBURGEY, 2002) – não é confirmada, tendo em vista o efeito 

marginalmente significante da variável munif apenas sobre o intercepto 

(p-value = 0.06). Ambientes munificentes também motivariam firmas a 

reconhecer oportunidades visando futuramente transformá-las em 

projetos de crescimento, antecipado pelos seus acionistas e investidores 

através de maiores vgo’s, o que não se verificou; 

7. Consoante à prescrição da teoria de opções reais, ambientes de elevada 

incerteza (ou elevado dinamismo) têm impactos positivos sobre o valor 

das opções reais detidas pelas firmas, efeito este quantificado pelo 

parâmetro 
2 (volatilidade) nos modelos de precificação de opções reais 

(v. Quadro 2). Este fato é confirmado em virtude dos efeitos da variável 

dynam sobre os fatores latentes vgo_S e vgo_Q, o que significa que os 

efeitos da variável dynam sobre os vgo’s se materializam através da 

interação com a variável tempo;  

8. Embora o modelo de curvas latentes consiga explicar frações relevantes 

das variâncias de vgo ao longo do tempo, há uma expressiva parcela de 

variâncias não explicadas dos fatores latentes, particularmente de vgo_S 

e vgo_Q, pelas cinco variáveis independentes. A provável presença de 

fatores não observáveis e de natureza idiossincrática, vinculadas aos 

recursos, capacitações e processos organizacionais (contidos na “caixa 

preta” e ilustrados na Figura 6) deve certamente responder por esta 

diferença. 

A análise das questões organizacionais persiste nos temas tratados em pesquisas 

empíricas recentes em opções reais e de suas interfaces com estratégia e a teoria das 

organizações: a identificação não somente das condições que permitam a captura do 

potencial pleno da lógica de opções reais (JANNEY e DESS, 2004), como também as 

possíveis barreiras à implementação desta lógica (LANDER e PINCHES, 1998; 

TRIANTIS, 2005), sendo uma delas a desafiadora gestão do tradeoff  entre as atividades 

de exploration e as de exploitation. 
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Este estudo gera algumas implicações para a prática gerencial. Tendo em mente 

que estratégia é, em última instância, um processo de criação e sustentação de vantagens 

competitivas duradouras, a primeira diz respeito aos benefícios potenciais em 

implementar os processos de alocação de recursos em torno da lógica aqui comentada e 

analisada: uma gestão ativa de um portfolio de opções (v. discussão iniciada no tópico 

2.4), tendo a incerteza como aliada e não como ameaça, suportada por processos 

organizacionais que mitiguem riscos de dissipação de valor. Adner (2007) e Adner & 

Levinthal (2004a, 2004b), por exemplo, enfatizam os riscos de que, na presença de 

custos já incorridos (sunk costs) e de vieses cognitivos e comportamentais, o 

comprometimento de recursos adicionais e de atenção gerencial a determinadas 

iniciativas não promissoras se prolongue por tempo indeterminado (escalating 

commitment), caso uma rigorosa agenda de decisões baseadas em milestones 

preestabelecidos não seja fixada. 

A segunda implicação reside na reavaliação dos métodos e heurísticas de decisão 

baseados em fluxos de caixa descontados. Herdados da teoria neoclássica, suas 

limitações são fontes de ineficiência alocativa e destruição de valor econômico, 

particularmente em contextos de incerteza, irreversibilidade de grande parte dos 

investimentos e a capacidade discricionária dos gestores em estabelecer o timing 

oportuno para a tomada de decisões. 

A terceira implicação está relacionada aos procedimentos de precificação de 

ativos (por exemplo, em transações envolvendo fusões e aquisições), utilizando as 

previsões geradas pelos modelos como benchmarks aos múltiplos (implícitos ou 

explícitos) derivados da estimação do valor perpétuo dos fluxos de caixa esperados, 

procedimentos estes usualmente adotados em transações deste tipo. 

Este estudo tem também suas limitações. A primeira diz respeito à problemática 

concentração das observações em países de qualidades institucionais semelhantes, o que 

pode ter contribuído para a irrelevância estatística da variável rq. Uma possível solução 

seria a fusão de várias bases da dados complementares (por exemplo COMPUSTAT, 

COMPUSTAT GLOBAL, ECONOMÁTICA, BLOOMBERG e outras), uma vez 

equacionados os problemas de homogeneização dos códigos SIC. A segunda refere-se à 

forma como as variáveis de munificência (munif) e dinamismo (dynam) foram 

calculadas. Idealmente, estas informações deveriam ser estimadas a partir das 
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estatísticas setoriais coletadas por órgãos governamentais ou associações de classe 

localizados em cada país presente na amostra. 

Uma possível direção de pesquisas futuras consistiria em  estender o escopo 

deste estudo para períodos mais longos e testar modelos alternativos de curvas latentes 

com o objetivo de confirmar ou refutar os padrões de comportamento aqui detectados.  

Uma interessante linha alternativa de investigação poderia ser desenvolvida com 

o objetivo de “medir” uma competência organizacional específica, suportada pela lógica 

de opções reais (i.e., abrir a “caixa preta”) como possível fonte de vantagem competitiva 

e avaliar seus impactos sobre um construto de desempenho, utilizando como métrica 

uma variável que melhor refletisse a criação de valor econômico. Uma idéia seria 

utilizar o retorno total do acionista, composto pela soma dos dividendos pagos e ganhos 

de capital, esta última influenciada pela evolução do valor das opções de crescimento. 

Escopo análogo foi adotado por Henderson e Cockburn (1994), que investigaram 

os efeitos de determinadas competências – medidas pelos autores com base em 

informações internas e proprietárias – no desempenho dos programas de P&D em dez 

empresas farmacêuticas de grande porte (HENDERSON e COCKBURN, 1994). Neste 

contexto, o conceito de slack organizacional poderia ser redefinido visando torná-lo 

consistente com o nível de análise adotado e com a natureza dos processos 

organizacionais analisados, a exemplo de Nohria e Gulati (1996) que desenvolveram 

indicadores perceptuais de slack relacionados às atividades de inovação (NOHRIA e 

GULATI, 1996). Pesquisas deste gênero podem contribuir não somente ao 

aprofundamento dos conhecimentos sobre a natureza das questões e dos processos 

decisórios que caracterizam a lógica de opções reais, como também incorporar seus 

fundamentos na concepção de estratégias que assegurem vantagens competitivas 

sustentáveis e a consequente captura de rendas econômicas. 
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Quadro A1 

Relação dos Países 

 

Sigla País Categoria Descrição N % % Acum

JPN Japan 3 Developed Country 359 48.1% 48.1%

USA United States of America 3 Developed Country 144 19.3% 67.3%

MYS Malaysia 2 Newly Institutionalized Economy 34 4.6% 71.9%

GBR United Kingdom 3 Developed Country 27 3.6% 75.5%

THA Thailand 2 Newly Institutionalized Economy 26 3.5% 79.0%

IDN Indonesia 2 Newly Institutionalized Economy 25 3.3% 82.3%

KOR Korea 3 Developed Country 18 2.4% 84.7%

TWN Taiwan 2 Newly Institutionalized Economy 17 2.3% 87.0%

AUS Australia 3 Developed Country 16 2.1% 89.2%

CAN Canada 3 Developed Country 16 2.1% 91.3%

IND India 1 Large, Less Developed Country 11 1.5% 92.8%

SGP Singapore 2 Newly Institutionalized Economy 10 1.3% 94.1%

DEU Germany 3 Developed Country 9 1.2% 95.3%

PAK Pakistan 1 Large, Less Developed Country 8 1.1% 96.4%

CHL Chile 0 Small, Less Developed Country 7 0.9% 97.3%

GRC Greece 0 Small, Less Developed Country 7 0.9% 98.3%

PHL Philippines 2 Newly Institutionalized Economy 7 0.9% 99.2%

ARG Argentina 0 Small, Less Developed Country 6 0.8% 100.0%

Total 747 100.0%
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Quadro A2 

Relação dos Ramos 

 

 

 

 

 

 

SIC Descrição N % % Acum SIC Descrição N % % Acum SIC Descrição N % % Acum

2834 Pharmaceutical Preparations 37 5.0% 5.0% 4911 Electric Services 14 1.9% 61.8% 3310 Steel Wrk, Roll&Finish Mill 6 0.8% 88.8%

7372 Prepackaged Software 33 4.4% 9.4% 2040 Grain Mill Products 13 1.7% 63.6% 3690 Misc Elec Machy,Eq,Supplies 6 0.8% 89.6%

1600 Heavy Constr-Not Bldg Constr 29 3.9% 13.3% 1520 Gen Bldg Contractor-Residntl 12 1.6% 65.2% 4731 Arrange Trans-Freight, Cargo 6 0.8% 90.4%

5812 Eating Places 27 3.6% 16.9% 3357 Drawng,Insulatng Nonfer Wire 12 1.6% 66.8% 1000 Metal Mining 5 0.7% 91.0%

3674 Semiconductor,Related Device 25 3.3% 20.2% 2851 Paints, Varnishes, Lacquers 11 1.5% 68.3% 2860 Industrial Organic Chemicals 5 0.7% 91.7%

7370 Cmp Programming,Data Process 23 3.1% 23.3% 3663 Radio, Tv Broadcast, Comm Eq 11 1.5% 69.7% 2911 Petroleum Refining 5 0.7% 92.4%

2200 Textile Mill Products 22 2.9% 26.2% 8200 Educational Services 11 1.5% 71.2% 3089 Plastics Products, Nec 5 0.7% 93.0%

3559 Special Industry Machy, Nec 20 2.7% 28.9% 100 Agriculture Production-Crops 10 1.3% 72.6% 3845 Electromedical Apparatus 5 0.7% 93.7%

7011 Hotels And Motels 19 2.5% 31.5% 3241 Cement, Hydraulic 10 1.3% 73.9% 4412 Deep Sea Frn Trans-Freight 5 0.7% 94.4%

1311 Crude Petroleum & Natural Gs 18 2.4% 33.9% 3711 Motor Vehicles & Car Bodies 10 1.3% 75.2% 4833 Television Broadcast Station 5 0.7% 95.0%

1500 Bldg Cnstr-Gen Contr,Op Bldr 18 2.4% 36.3% 1040 Gold And Silver Ores 9 1.2% 76.4% 4899 Communications Services, Nec 5 0.7% 95.7%

3679 Electronic Components, Nec 18 2.4% 38.7% 2670 Convrt Papr,Paprbrd,Ex Boxes 9 1.2% 77.6% 7812 Motion Pic, Videotape Prodtn 5 0.7% 96.4%

5065 Electronic Parts,Eq-Whsl,Nec 18 2.4% 41.1% 2821 Plastics,Resins,Elastomers 9 1.2% 78.8% 2836 Biological Pds,Ex Diagnstics 4 0.5% 96.9%

2090 Misc Food Preps, Kindred Pds 17 2.3% 43.4% 3672 Printed Circuit Boards 9 1.2% 80.1% 8742 Management Consulting Svcs 4 0.5% 97.5%

2300 Apparel & Other Finished Pds 17 2.3% 45.6% 2890 Misc Chemical Products 8 1.1% 81.1% 3577 Computer Peripheral Eq, Nec 3 0.4% 97.9%

2800 Chemicals & Allied Products 17 2.3% 47.9% 3312 Steel Works & Blast Furnaces 8 1.1% 82.2% 3651 Household Audio & Video Eq 3 0.4% 98.3%

3714 Motor Vehicle Part,Accessory 16 2.1% 50.1% 3600 Electr, Oth Elec Eq, Ex Cmp 8 1.1% 83.3% 4700 Transportation Services 3 0.4% 98.7%

2000 Food And Kindred Products 15 2.0% 52.1% 3670 Electronic Comp, Accessories 8 1.1% 84.3% 4812 Radiotelephone Communication 3 0.4% 99.1%

2060 Sugar & Confectionery Prods 15 2.0% 54.1% 3841 Surgical,Med Instr,Apparatus 7 0.9% 85.3% 5961 Catalog, Mail-Order Houses 3 0.4% 99.5%

7373 Cmp Integrated Sys Design 15 2.0% 56.1% 4813 Phone Comm Ex Radiotelephone 7 0.9% 86.2% 5045 Computers & Software-Whsl 2 0.3% 99.7%

8711 Engineering Services 15 2.0% 58.1% 7389 Business Services, Nec 7 0.9% 87.1% 7371 Computer Programming Service 2 0.3% 100.0%

4400 Water Transportation 14 1.9% 60.0% 3080 Misc Plastics Products 6 0.8% 88.0%

Total 747 100.0%
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Quadro A3 

Modelos Hierárquicos Lineares Multinível (Especificação) 

 

Modelo Nível 1 Nível 2 

A 

(Incondicional) 

 

0it i itvgo     

 

0 00 0i i     

B 

(Incondicional Temporal) 

2

0 1 2it i i i itvgo t t        

 20,it N    

0 00 0i i     

1 10 1i i     

2 20 2i i      

2 2 2

0 0 01 02

2 2 2

1 01 1 12

2 2 2

02 12 22

0

0 ,

0

i

i

i

N

   

   

  

     
    
    
          

 

C 

(Completo) 

 

2

0 1 2it i i i itvgo t t        

 20,it N    

 

0 00 01 02 03 04 05 0i i i i i i irq size slack munif dynam               

1 10 11 12 13 14 15 1i i i i i i irq size slack munif dynam               

2 20 21 22 23 24 25 2i i i i i i irq size slack munif dynam               
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Quadro A4 

Modelos Hierárquicos Lineares Multinível (Resultados) 

 

 

 

Modelo A Modelo B Modelo C

Efeitos Fixos

Status Inicial (πoi) Intercepto γ00 0.2944*** 0.2708*** 0.6693***

rq γ01 0.0652       

size γ02 -0.1000***  

slack γ03 0.0166*     

munif γ04 1.1174*     

dynam γ05 -1.9187         

Coeficiente Linear (π1i) Intercepto γ10 0.0355* 0.0852         

rq γ11 -0.0549           

size γ12 -0.0036           

slack γ13 -0.0085           

munif γ14 -0.7292          

dynam γ15 7.7614**    

Coeficiente Quadrático (π2i) Intercepto γ20 -0.0079* -0.0184          

rq γ21 0.0122        

size γ22 0.0022         

slack γ23 0.0019         

munif γ24 0.0986         

dynam γ25 -1.9640**      

Componentes de Variância Intra-firma σ
2
ε 0.1326*** 0.0938*** 0.0938***

(Nível 1) Status Inicial σ
2
0 0.1678*** 0.2319*** 0.1914***

Fator Linear σ
2
1 0.0611*** 0.0572***

Fator Quadrático σ
2
2 0.0034*** 0.0032***

Cov σ
2
01 -0.0327*** -0.0305*** 

Cov σ
2
02 0.0019      0.0021      

Cov σ
2
12 -0.0132*** -0.0123***

Log Likelyhood -2,270.4016 -2,184.6667 -2,105.6316

Variâncias Explicadas (Pseudo R2)

R2
ε 0.2926 0.2926

R2
0 0.1746

R2
1 0.0638

R2
2 0.0588

* p < .05  ** p < .01  *** p < .001


