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RESUMO 

 

A presente investigação propôs-se estudar a reacção do mercado a operações de spin-

off. Trabalhando com uma amostra constituída por todos os spin-offs executados em 

empresas cotadas no universo Euronext, entre 1 de Janeiro de 1990 e 15 de Julho de 

2008, procurou-se aferir se a referida reacção está de acordo com a evidência empírica 

existente tanto em termos dos retornos supra-normais observados como em termos das 

razões apontadas para a realização dessas operações. Foram encontrados retornos supra-

normais nos três dias em torno do anúncio de 2,58%. Para o conjunto das empresas 

portuguesas esse retorno foi de 2,02%, tendo sido de 2,81% para as restantes empresas 

que integram o mercado Euronext, não sendo contudo essa diferença significativa do 

ponto de vista estatístico. Os resultados obtidos são pois semelhantes aos encontrados 

em estudos anteriores, assim como o é o facto de se ter encontrado uma associação 

positiva entre o retorno supra-normal e a dimensão do spin-off. O estudo efectuado 

fornece ainda evidência a favor da Teoria da Eficiência dos Mercados, ao não se ter 

encontrado retornos supra-normais significativamente diferentes de zero na data da 

execução e no período de um ano após a mesma. Já em relação às razões para a 

realização dessas operações, os resultados obtidos não validaram a importância da 

refocalização quando esta foi aferida através da diferença de sectores. Contudo, 

encontrou-se evidência que suporta a importância conjunta da refocalização e da 

eficiência informacional em operações de spin-off dado que quando as mesmas foram as 

únicas razões apontadas os retornos supra-normais médios cumulativos obtidos foram 

superiores. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this investigation is to study the stock market reaction associated with 

spin-offs. Based on a sample of all the spin-offs that were completed by firms quoted on 

Euronext from January 1st, 1990 to July 15th, 2008, an analysis was carried out to see if 

the abovementioned reaction is consistent with existing literature, both in terms of 

abnormal returns and of the reasons stated for spin-offs. A positive abnormal return of 

2.58% (3-day CAR) is reported. The Portuguese companies exhibit an abnormal return 

of 2.02% while the other firms report 2.81%, a difference not statistically significant. 

The results are thus similar to those found on previous studies. Also consistent with 

literature is the positive association found between abnormal returns and the size of the 

spin-off. In support of the efficient markets hypothesis, no significant abnormal returns 

are found both in the ex-date and in the one-year post-spin-off period. Regarding 

corporate focus and contrary to what was expected, the results indicate that the value 

creation around the announcement of cross-industry spin-offs is not significantly 

different from the one attained when both parent and spin-off belong to the same 

industry. However, there is evidence in support of the joint importance of refocusing 

and the reduction of information asymmetry since the abnormal returns are significantly 

larger when those were the only reasons stated. 
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INTRODUÇÃO 

A actividade de reestruturação acompanha a vivência das empresas, traduzindo-se em 

formas mais ou menos complexas, sendo que a evidência empírica aponta 

genericamente para uma reacção favorável do mercado a processos de reestruturação. 

Dentro das operações de reestruturação empresarial encontram-se as reestruturações de 

portfólio, as quais abarcam tanto reorganizações de activos (aquisições e sell-offs) como 

reestruturações accionistas (break-ups). Inseridos nas operações de break-up 

encontram-se os spin-offs. Nestes, uma unidade da organização estabelece-se como uma 

empresa independente, sendo as acções da nova empresa atribuídas aos accionistas da 

empresa mãe numa base pro-rata e passando as mesmas a ser transaccionadas no 

mercado, como já acontecia com as acções da empresa originária. 

O estudo de spin-offs em concreto permite analisar a reacção do mercado à decisão de 

desinvestimento sem a interferência de factores como a angariação de capital ou a 

influência da empresa mãe sobre a unidade que é separada. A reacção do mercado 

deverá assim reflectir tão-somente as expectativas quanto à performance futura da 

subsidiária e da empresa mãe enquanto stand-alones puros não havendo mais nada a 

reflectir com a operação para além de uma refocalização, uma melhoria informacional, 

uma transferência de riqueza, o facilitar de uma fusão/ aquisição ou uma combinação 

das mesmas. 

A literatura existente sobre spin-offs aponta para a existência de ganhos que são obtidos 

pelos accionistas. O estudo presente procura perceber se esses ganhos se verificam 

igualmente no mercado Euronext em geral e no mercado português em particular, e se 

os mesmos têm uma dimensão (medida pelo retorno supra-normal médio) similar, 

referindo-se a amostra a todos os spin-offs executados entre 1 de Janeiro de 1990 e 15 

de Julho de 2008. A análise estende-se para além do período do anúncio, abrangendo 

também os retornos gerados aquando da execução e os obtidos no longo prazo. Por 

outro lado, o estudo procura ainda confrontar a reacção observada no mercado com as 

razões apontadas subjacentes à decisão de desinvestimento. A investigação socorreu-se 

não apenas da metodologia do estudo de eventos (para obter os retornos supra-normais) 

como também de variados testes estatísticos (para estudar a relação entre variáveis). 
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O trabalho está organizado da seguinte forma: o capítulo 1 efectua um breve 

enquadramento das várias operações de reestruturação enquanto o capítulo 2 oferece um 

enfoque específico sobre os spin-offs. Para além da caracterização dessa forma 

particular de desinvestimento, efectua-se uma revisão da literatura com a apresentação 

da reacção do mercado às operações de spin-off e das razões frequentemente apontadas 

para a adopção destas operações. O capítulo 3 é dedicado à análise empírica que foi 

desenvolvida, evidenciando as questões e hipóteses de investigação, a descrição dos 

métodos utilizados e da amostra e a apresentação dos resultados. O capítulo 4 apresenta 

as conclusões do estudo. 
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1111 AS OPERAÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO DE PORTFÓLIO 

1.11.11.11.1 ENQUADRAMENTO  

As operações de spin-off enquadram-se no contexto mais geral das operações de 

reestruturação empresarial, em particular nas denominadas reestruturações de portfólio. 

As operações de reestruturação empresarial envolvem um largo espectro de alterações a 

nível dos activos, estratégia, organização, operações e funções da empresa, que não só 

afectam o montante e o timing dos seus cash-flows futuros como também podem ter 

implicações em termos da repartição desses mesmos cash-flows entre os seus diferentes 

stakeholders. Uma reestruturação empresarial deverá ocorrer com o objectivo de 

melhorar a performance da organização sempre que esta não consiga satisfazer as 

expectativas dos seus accionistas. A finalidade é a criação de valor e a evidência 

empírica parece confirmar essa expectativa por parte do mercado. Efectivamente, a 

generalidade dos estudos realizados demonstra que a cotação das acções tende a reagir 

favoravelmente a anúncios de diferentes formas de reestruturação empresarial, 

sobretudo quando esta é acompanhada, sempre que aplicável, da distribuição de excess 

cash aos accionistas (Copeland e Lee (1988)) ao invés do seu reinvestimento na 

empresa. 

As reestruturações de portfólio, assim designadas por Johnson (1996)1, incluem quer a 

venda ou liquidação de actividades (sell-offs) quer a reafectação de activos existentes 

em novas formas de organização, podendo ou não envolver novas estruturas de capital 

(fusões e aquisições, spin-offs, split-offs, equity carve-outs, split-ups e tracking stocks). 

Para Weston et al. (1998) especificamente, as reestruturações de portfólio sub-dividem-

se em reorganização de activos (aquisições e sell-offs) e reestruturações accionistas 

(spin-offs, split-offs, equity carve-outs, split-ups e tracking stocks). Em algumas destas 

reestruturações há lugar à cotação de acções pela primeira vez em bolsa através da 

realização de Ofertas Públicas Iniciais (Initial Public Offerings - IPOs). É o caso dos 

break-ups (termo colectivo que Gilson (1998) atribui aos spin-offs, equity carve-outs e 

tracking stocks), em que são emitidas novas acções que seguem a performance 

específica da unidade destacada. 

                                                 
1 Logue et al. (1996) classificam-nas como reestruturações de capital enquanto Gilson (1998) as designa 
por contratos de capital. 
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Para além das reestruturações de portfólio, Johnson (1996) aponta ainda as 

reestruturações financeiras2 (que se consubstanciam em alterações na estrutura de 

capitais da empresa) e as reestruturações organizacionais3 (que visam aumentar a 

eficiência empresarial por via de reorganizações internas e/ou alterações na estrutura 

organizacional). São exemplos das primeiras, as recompras de acções, os leveraged 

recapitalizations, os leveraged buyouts (LBOs), as trocas de títulos (exchange offers), 

as dual class recapitalizations e os processos de liquidação/ falência/ acordos de 

credores. 

As diferentes formas de reestruturação empresarial não são necessariamente estanques, 

podendo existir intersecção entre elas. Com efeito, as reestruturações de portfólio, em 

particular as reestruturações accionistas, criam uma oportunidade única para alterações 

na estrutura organizacional (com implicações subsequentes, por exemplo, a nível dos 

esquemas de monitorização dos gestores, dos incentivos a eles atribuídos e da 

distribuição de responsabilidades) dado que acabam por envolver uma composição 

diferente de recursos humanos e materiais. Por outro lado, existem reestruturações de 

portfólio que poderão incluir também uma componente de reestruturação financeira, 

como é o caso dos equity carve-outs. 

 

1.21.21.21.2 CARACTERIZAÇÃO  

Para além das classificações apontadas por Johnson (1996) e Weston et al. (1998) para 

as operações de reestruturação de portfólio, estas podem subdividir-se ainda segundo 

duas vertentes: as que envolvem operações de concentração de activos (enquadrando-se 

neste caso as fusões e as aquisições) e as que envolvem operações de desinvestimento 

(que incluem quer os sell-offs quer os break-ups4). 

Numa fusão ocorre a combinação de duas ou mais empresas que desaparecem para dar 

lugar a uma nova (fusão por consolidação) ou a incorporação de uma ou mais empresas 

numa outra que permanece (fusão por absorção). Já uma aquisição é uma operação pela 

                                                 
2 Reestruturações com base em alavancagem para Logue et al. (1996) ou reestruturações de contratos de 
dívida para Gilson (1998). 
3 Quanto à terceira categoria de reestruturações apontada por Johnson (1996), Gilson (1998) também a 
aborda. 
4 Estes últimos tomados aqui num sentido mais lato do que o utilizado por Gilson (1998) dado 
abrangerem os split-offs e os split-ups. 
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qual uma empresa adquire a propriedade (total ou parcial) de outra5, designando-se por 

takeover quando a alvo é de consideravelmente menor dimensão do que a adquirente e 

por reverse-takeover no caso inverso. Por vezes surgem operações denominadas de 

“fusão entre iguais”. Embora sejam efectivamente aquisições, a designação é utilizada 

já que a mesma serve os interesses do adquirente e dos gestores da alvo (ainda que não 

os interesses dos accionistas desta). Ao primeiro fica-lhe mais barato uma vez que não 

terá de pagar o prémio que é típico em aquisições (mas antes efectuar uma troca de 

acções com base sensivelmente nos respectivos valores de mercado, o que fica mais 

próximo do prémio que é pago nas fusões). Ao segundo é-lhe preferível designar a 

operação desse modo por questões de orgulho e por uma questão de manutenção do seu 

cargo. 

Em termos substantivos, a diferença entre uma fusão e uma aquisição é que numa fusão 

os accionistas das empresas consolidadas ou incorporadas mantêm-se como accionistas 

(agora da nova empresa ou da empresa incorporante) já que o pagamento é efectuado 

em acções destas, passando todos a partilhar os riscos e os benefícios potenciais da 

empresa aglutinadora. Numa aquisição, os accionistas da empresa alvo recebem pela 

venda das respectivas participações um determinado valor por acção, podendo deixar de 

ser accionistas da alvo ou manter-se enquanto tal consoante se trate de uma aquisição de 

capital total ou parcelar. A evidência empírica tem demonstrado que existe um prémio 

substancial implícito no valor de aquisição que lhes é pago, e que tende a ser mais 

elevado do que o presente nas fusões quando se estabelece a relação de troca. Jensen e 

Ruback (1983) dão conta, por exemplo, de um prémio de 30% nas aquisições e de 20% 

nas fusões. 

As fusões e aquisições podem ser horizontais, verticais ou conglomerados (Weston et 

al. (2001)). São horizontais quando envolvem empresas ao mesmo nível de processo 

produtivo, justificando-se pelos ganhos que permitem a nível de economias de escala. 

Estas são as mais frequentes e estão sujeitas, regra geral, a forte regulação pelo efeito 

negativo que podem ter em termos de concorrência. As fusões e aquisições verticais, em 

que se dá a integração de actividades relacionadas numa lógica de supply chain, 

acontecem muitas vezes para contornar problemas de dependência e comportamento 
                                                 
5 Foram excluídas da definição as aquisições de activos (que não envolvem uma alteração a nível das 
participações de capital). 
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oportunístico em contratos de longo prazo. Nos conglomerados, a fusão ou aquisição 

ocorre entre empresas que operam em mercados não directamente relacionados, 

permitindo às empresas beneficiarem do mercado interno de capitais (Williamson 

(1970)), de economias de scope (Teece (1980)) e/ou de uma maior capacidade de 

endividamento (Lewellen (1971) e Shleifer e Vishny (1992)). Em certos casos, isso 

poderá significar para o que eram até aí pequenas empresas um melhor e mais fácil 

acesso ao capital e a capacidades de gestão. 

Às fusões e aquisições contrapõem-se os desinvestimentos (downscoping) que incluem 

os sell-offs e os break-ups. Nos sell-offs existe a venda de uma subsidiária, divisão ou 

linha de produto a uma entidade externa, recebendo a empresa mãe um determinado 

valor pela venda que pode ser em dinheiro, acções da adquirente ou outras formas. O 

que se verifica nos sell-offs é pois uma simples transferência de activos entre 

proprietários com a concomitante transferência de direitos de voto sobre esses mesmos 

activos. Já o que sucede nos break-ups é uma reafectação de activos existentes que dá 

lugar a uma nova configuração dos negócios, surgindo a subsidiária no mercado como 

entidade autónoma e destacada da empresa mãe. Nos break-ups, os accionistas da 

empresa mãe mantêm uma posição dominante na subsidiária destacada, ainda que em 

diferentes graus consoante a forma de reestruturação adoptada. Outro factor que 

distingue os sell-offs dos break-ups é o investidor – enquanto num sell-off existe 

geralmente um só comprador, num break-up a atribuição de acções é feita a um 

conjunto de investidores. Por outro lado, enquanto no sell-off o direito sobre os cash-

flows gerados pelos activos desinvestidos é adquirido por transmissão da titularidade 

das acções da subsidiária ou da propriedade dos bens, no break-up existe um IPO de 

acções da subsidiária destacada. Outra característica distintiva entre as duas formas de 

reestruturação é o tratamento fiscal já que os sell-offs estão usualmente sujeitos a 

impostos, sendo a empresa vendedora tributada pela mais valia subjacente à operação. 

Contrariamente, os break-ups, se devidamente organizados, podem evitar a tributação. 

A nível da criação de valor para os accionistas, existe evidência empírica que conclui 

que o mercado reage favoravelmente à venda ou liquidação de actividades, 

nomeadamente quando estas não estão relacionadas com o core business (Alexander et 

al. (1984), Linn e Rozeff (1984), Jain (1985), Black e Grundfest (1988)). Há também 

diversa evidência empírica que sustenta a criação de valor para os accionistas com as 
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operações de break-up (Hite e Owers (1983), Schipper e Smith (1983), Michaely e 

Shaw (1995)). 

Os break-ups assumem características distintas consoante a adopção de uma ou outra 

forma de reestruturação, devendo existir uma racionalidade económica por detrás da 

escolha. Factores como a questão do controlo, a necessidade de capital, aspectos fiscais 

ou de consolidação, conflitos de interesse e outros determinam as formas de 

reestruturação adoptadas, e as respectivas características dominantes. 

No que respeita ao grau de separação entre a empresa mãe e a subsidiária, a separação 

maior é conseguida nos spin-offs (SO) e nos split-offs, por contraposição aos tracking 

stock (TS). Isto porque, num spin-off, uma unidade da organização estabelece-se como 

uma empresa independente, recebendo os accionistas da empresa originária acções da 

nova empresa numa base pro-rata. Resultam assim duas empresas distintas, ambas 

transaccionadas no mercado mas totalmente independentes (não obstante a empresa mãe 

poder eventualmente reter uma participação minoritária na nova empresa (Tuna (2002)). 

O split-off é em tudo semelhante ao spin-off, com a diferença que a atribuição de acções 

da subsidiária aos accionistas da empresa mãe é efectuada por troca de algumas das 

acções que estes detêm nesta. A distribuição pode ser ou não pro-rata e não está sujeita 

a impostos. É nos tracking stocks que a separação da empresa mãe é mais ténue. De 

facto, o tracking stock não é mais que uma classe especial de acções comuns da 

empresa como um todo cuja performance está indexada aos resultados de uma sua 

unidade, perfeitamente identificável e potencialmente separável. Exactamente porque 

não existe uma separação legal nem uma transferência de activos da organização para a 

subsidiária, o titular de um tracking stock não tem um direito legal específico sobre os 

activos da mesma (quer em situação de funcionamento normal da empresa quer em caso 

de liquidação), limitando-se os seus direitos aos resultados futuros que venham a ser 

gerados pela subsidiária. Inclusive, o detentor de um tracking stock não tem qualquer 

garantia quanto ao recebimento de dividendos ou qualquer influência na eleição dos 

administradores que controlam a gestão dessa subsidiária. Acresce ainda que os seus 

direitos de voto são condicionados ou menores que os detidos pelos accionistas da 

empresa mãe. Por outro lado, e exactamente por o grau de independência ser 

consideravelmente menor que nos spin-offs, nos tracking stocks não se verificam tantas 

transacções de venda de acções logo a seguir à realização da operação por investidores 
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institucionais e por fundos indexados a índices. Já nos spin-offs, seja porque aqueles não 

estão interessados em empresas com as características da subsidiária, seja porque não 

podem participar nesse tipo de empresas por imposição da regulação a que estão 

sujeitos, poderão verificar-se maiores vendas por parte de institucionais. 

Entre os dois extremos (spin-offs e tracking stocks) situam-se os equity carve-outs 

(ECOs) (também por vezes denominados de spin-offs parciais) e os split-ups. Nos ECOs 

ocorre a venda de uma parte das acções ordinárias de uma subsidiária detida a 100% a 

investidores (geralmente) externos. A empresa mãe retém, regra geral, uma participação 

na subsidiária que lhe permita assegurar o seu controlo. Nos split-ups ocorre também 

uma separação mas esta é mais forte do que nos equity carve-outs já que corresponde à 

divisão de uma empresa em duas ou mais partes que passam a ser transaccionadas 

individualmente no mercado, sendo que essa separação pode ser feita de imediato ou 

faseada, primeiramente através de um equity carve-out seguido de um spin-off da(s) 

entidade(s) entretanto já separada(s). Segundo Weston (2001), esta segunda via é a mais 

usual. 

Os break-ups diferenciam-se entre si também pela presença ou ausência de fluxos 

financeiros gerados pela separação. Enquanto nos spin-offs e nos split-ups não existe 

encaixe financeiro com a operação porque se trata de uma simples atribuição ou troca 

de acções, o mesmo não acontece nos equity carve-outs. No caso dos ECOs, as acções 

podem ser colocadas no mercado através de uma oferta pública de venda das acções 

detidas pela empresa mãe ou através da emissão de novas acções pela própria 

subsidiária. Em ambos as situações ocorre uma venda, revertendo o encaixe financeiro 

para a empresa mãe no primeiro caso e para a subsidiária no segundo. Por seu lado, os 

tracking stocks podem ou não dar lugar a encaixe financeiro. Na sua versão mais 

corrente não permitem a angariação de capital já que consistem numa simples 

distribuição pro-rata das acções aos actuais accionistas, seguindo-se à colocação 

particular das acções um processo de admissão à bolsa. Já se a forma adoptada for a 

venda dos tracking stocks a novos investidores, através de uma oferta pública de 

subscrição de acções, a empresa consegue angariar capital, o qual pode ser retido na 

subsidiária ou utilizado pela empresa em qualquer outra divisão.  
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Em relação a questões de consolidação contabilística e fiscal, as mesmas não se 

colocam, embora por motivos opostos, quer nos spin-offs (dado que passam a existir 

duas entidades independentes) quer nos tracking stocks (atendendo a que, de facto, as 

unidades continuam a ser segmentos detidos na sua totalidade pela mesma organização). 

Já nos equity carve-outs, a empresa mãe necessita de reter pelo menos 50% dos direitos 

de voto para poder proceder à consolidação contabilística, acabando por reter 

geralmente pelo menos 80% para poder também consolidar a subsidiária para efeitos 

fiscais (McKenna (2000)). Compreende-se que estas considerações contabilísticas e 

fiscais, assim como as de controlo, acabem por limitar a quantidade de capital que é 

possível angariar nestas operações. 

As três formas mais correntes de break-ups diferenciam-se ainda pelas vantagens que 

permitem à organização – sistematizadas na Tabela 1 -, as quais derivam precisamente 

das características distintivas que os spin-offs, os equity carve-outs e os tracking stocks 

assumem. 

Tabela 1 – Comparação entre as três formas mais correntes de break-ups 

 Spin-off 
Equity 

carve-out 
Tracking 

stock 
Eliminação de sinergias negativas ++ - - 
    Capacidade para seguir estratégias distintas ++ - - 
    Desenvolvimento da capacidade empreendedora dos gestores ++ + - 
    Menores custos e complexidade na montagem da operação 
(Michaely e Shaw (1995)) 

+ - + 

    Redução da assimetria de informação (Chemmanur e Paeglis 
(2000)) 

++ + + 

    Partilha de recursos com a empresa mãe - + + 
    Obtenção de capital - + + 
    Aproveitamento de vantagens de consolidação fiscal - + ++ 
    Utilização das acções da subsidiária como troca numa aquisição - + ++ 
    Utilizar a estrutura de capitais da empresa mãe para obter 
financiamento a um custo menor 

- + + 

    Preservação do mercado interno de capitais (Billett e Vijh 
(2001)) 

- - + 

    Manter os concorrentes da empresa mãe fora da subsidiária 
(Wilson e Voort (2000)) 

- - + 

Fonte: Construído a partir do artigo de Anslinger et al. (1999) 
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Atendendo às vantagens e desvantagens de cada break-up, um spin-off será preferível 

quando não existe necessidade imediata de capital e o que se pretende é criar duas 

empresas independentes (seja porque a subsidiária está a prejudicar o resto da empresa 

através da sua performance e/ou o consumo inadequado de recursos, seja porque os 

interesses estratégicos da empresa mãe e da subsidiária estão em conflito, ou ainda 

porque a empresa mãe (já) não está na melhor posição para criar o maior valor para as 

suas actividades e não há uma partilha significativa de meios entre empresa mãe e 

subsidiária). Já quando faz sentido a aproximação ao mercado (motivada pela 

necessidade de melhoria no acesso ao capital ou pela existência de um benefício 

estratégico na submissão à disciplina do mercado) mas a empresa não tem condições 

para actuar sozinha (pretende continuar a beneficiar da experiência da gestão da 

empresa mãe, partilha de activos) e, paralelamente, há necessidade imediata de obter 

capital, o equity carve-out será a melhor opção. Por último, fará mais sentido pensar 

num tracking stock quando há fortes vantagens na consolidação fiscal e/ou a 

reestruturação se afigura como atractiva mas a empresa mãe e a subsidiária partilham 

sinergias. 

 

1.31.31.31.3 RELEVÂNCIA DAS OPERAÇÕES  

Os movimentos de fusões e aquisições e os desinvestimentos surgem muitas vezes 

relacionados sequencialmente no tempo, sendo frequente observar-se tanto a ocorrência 

de operações de desinvestimento no seguimento de fusões ou aquisições como o 

inverso. No primeiro caso, o desinvestimento poderá resultar de uma estratégia de 

correcção de aquisição/ fusão (eliminação de sinergias negativas, reorientação 

estratégica ou redução de assimetria de informação) ou de uma estratégia de “buy-to-

sell”. Uma tentativa de fusão ou aquisição poderá despoletar ainda um spin-off, como 

defesa anti-takeover. No caso inverso, a fusão ou aquisição poderá ocorrer pela maior 

atractividade da entidade entretanto separada. Weston et al. (2001) referem ainda a 

existência de uma relação de reciprocidade entre aquisições e desinvestimentos, já que 

muitas vezes uma operação de aquisição por parte de uma empresa representa uma 

operação de desinvestimento por parte de outra. Mais precisamente, Weston et al. 

(2001) dão conta que, nos anos 80, cerca de 40% das aquisições resultaram de 

desinvestimentos por outras empresas. 
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Uma característica marcante das fusões e aquisições é que elas têm uma ocorrência 

cíclica: a vagas fortes seguem-se períodos de inactividade durante os quais as empresas 

apostam mais no crescimento orgânico. As fusões e aquisições tendem a ocorrer mais 

intensamente em períodos de expansão económica e mercados financeiros “bullish”, o 

que se pode perceber pela maior predisposição pela assumpção de risco por parte dos 

investidores, assim como pela maior disponibilidade de capital existente nesses 

momentos, a que se associa a maior facilidade de usar a troca de acções como forma de 

pagamento. Como qualquer outro investimento, a actividade de fusões e aquisições 

ressente-se em períodos em que a taxa de juro aumenta. 

As primeiras grandes vagas de fusões e aquisições, identificadas por Weston et al. 

(2001) e por Gaughan (2002) nos EUA, ocorreram entre 1895 e 1904 (Tabelas 2.a e 

2.b), caracterizando-se por movimentos de fusões e aquisições horizontais. A segunda 

teve lugar entre 1922 e 1929, agora com fusões e aquisições verticais. Gaughan (2002)6 

identifica 4600 fusões (por absorção) e aquisições, no período compreendido entre 1926 

e 1930, referindo que foram adquiridos activos no valor de 13 biliões de USD, de 1921 

a 1933 (o que representa 17,5% dos activos industriais dos EUA no período). 

Tabela 2 – Fusões, nos EUA, 1987-1904 e 1963-1970 

Tabela 2.a – Fusões, 
1897-1904 

 Tabela 2.b – Fusões por tipos, 
1895-1904 

 Tabela 2.c – Fusões, 
1963-1970 

Ano Número de 
fusões 

 Tipo de fusão %  Ano Número de 
fusões 

1897 69  Horizontal 78,3  1963 1361 

1988 303  Vertical 12,0  1964 1950 

1899 1208  Horizontal e vertical 9,7  1965 2125 

1900 340   100,0  1966 2377 

1901 423  Fonte: Gaughan (2002)  1967 1967 

1902 379     1968 4462 

1903 142     1969 6107 

1904 79     1970 5152 

Fonte: Gaughan (2002)     Fonte: Gaughan (2002) 

                                                 
6 Para Gaughan (2002), a definição de merger engloba as operações em que uma das empresas envolvidas 
permanece e a(s) outra(s) deixam de existir juridicamente. Assim, sempre que nas tabelas que tiveram 
como fonte o livro de Gaughan (2002) se leia apenas “fusão”, deverá o referido termo ser considerado no 
sentido empregue pelo autor, que abrange as fusões por absorção e as aquisições. 
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A terceira vaga ocorreu nos anos 60, com especial incidência no período compreendido 

entre 1968 e 1969, caracterizando-se pelo surgimento dos conglomerados, com a 

profissionalização da gestão nos anos 50 e a convicção que se generalizou de que um 

gestor qualificado seria capaz de acompanhar diversas actividades em simultâneo 

(Tabela 2.c). 

Ao movimento de dispersão da actividade com os conglomerados dos anos 60, e depois 

de um abrandamento da actividade de fusões e aquisições entre 1970 e 1981, seguiram-

se as fusões dos anos 80 que alguns autores, como Shleifer e Vishny (1990), referem 

terem tido como motivação a correcção da diversificação excessiva (Tabela 3). Esse 

movimento de concentração foi facilitado pelo desenvolvimento dos mercados 

financeiros com o recurso ao leverage e o aparecimento de novos instrumentos (como 

as junk-bonds), pela maior profissionalização dos gestores, por alterações de natureza 

fiscal e de regulação (com as leis anti-trust) e pelo desenvolvimento de preocupações de 

corporate governance (governo da sociedade). Dado que as vantagens que são 

geralmente apontadas a uma empresa diversificada (e que foram referidas atrás) passam 

a poder ser replicadas via estas inovações - sem que haja a necessidade de dispersão -, o 

ganho líquido com a existência de conglomerados começou a diminuir 

progressivamente. À criação de riqueza para os accionistas com os conglomerados dos 

anos 60 seguiu-se uma nova criação de valor na segunda metade da década de 80 mas 

então com operações de concentração7. Em linha com aquele racional tem-se Baker 

(1992), que refere que a dupla geração de riqueza, aparentemente contraditória, não se 

terá ficado a dever a uma falha do mercado em relação aos efeitos da conglomeração, 

                                                 
7 Hubbard e Palia (1999) referem que, por exemplo, Schipper e Thomson (1983) encontraram retornos 
positivos significativos das acções na sequência de anúncios de programas de aquisição efectuados 
durante os anos 50 e 60, nos EUA, por empresas diversificadas. Também Matsusaka (1993) encontrou, 
para a sua amostra de operações executadas nos anos 1968, 1971 e 1973, retornos supra-normais 
positivos em torno do anúncio de fusões/ aquisições efectuadas entre empresas de sectores distintos. Já 
nos anos 80 há estudos, como o de Sicherman e Bettway (1987), que demonstram que o mercado premiou 
os movimentos de concentração. Estes últimos chegam a menores retornos supra-normais nas operações 
de fusão/ aquisição em que os bidders pertencem a um sector distinto da alvo do que os que são obtidos 
quando as actividades estão relacionadas. Também nesse sentido, Morck et al. (1990) concluem que, se 
nos anos 70 o mercado não reagia negativamente a aquisições feitas em sectores não relacionados, já o 
contrário se passava com esse tipo de aquisições durante os anos 80. Por outro lado, nos anos 80, o 
anúncio de um desinvestimento gerava um retorno supra-normal positivo (Klein (1986) e Black e 
Grundfest (1988)), sendo que se tratavam na maioria dos casos de anúncios de desinvestimentos em 
subsidiárias pertencentes a um sector distinto do da empresa mãe (Kaplan e Weisbach (1992)). 
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mas antes ao facto de terem existido diferentes enquadramentos estruturais, sendo a 

reacção do mercado o reflexo disso mesmo. 

Tabela 3 - Fusões e aquisições, nos EUA, 1970-1989 

Ano Valor pago, 
em 106 USD 

Número de fusões e 
aquisições 

 Ano Valor pago, 
em 106 USD 

Número de fusões 
e aquisições 

1970 16.414,9 5152  1980 44.345,7 1889 

1971 12.619,3 4608  1981 82.617,6 2395 

1972 16.680,5 4801  1982 53.754,5 2346 

1973 16.664,5 4040  1983 73.080,5 2533 

1974 12.465,6 2861  1984 122.223,7 2543 

1975 11.796,4 2297  1985 179.767,5 3001 

1976 20.029,5 2276  1986 173.136,9 3336 

1977 21.937,1 2224  1987 173.136,9 2032 

1978 34.180,4 2106  1988 246.875,1 2258 

1979 43.535,1 2128  1989 221.085,1 2366 

Fonte: Gaughan (2002) 

A quinta vaga de fusões e aquisições surgiu a partir de 1992 (Tabela 4), facilitada pela 

evolução das tecnologias de informação, pelo desenvolvimento dos mercados 

financeiros a nível global e pela intensificação da concorrência provocada pela 

desregulamentação, tendo surgido novas formas de pagamento das operações (por 

exemplo, troca de acções) e a utilização de mecanismos equity-linked de compensação e 

motivação dos gestores. Apesar de tipificada por várias mega-fusões, esta vaga 

caracteriza-se por uma diminuição do número de aquisições hostis e um aumento do 

número de fusões estratégicas (Gaughan (2002)), bem como pelo recurso mais 

acentuado a capital accionista em detrimento de dívida, face às características 

dominantes das fusões e aquisições ocorridas na vaga anterior. Depois de um período de 

retracção, em 2001 e 2002, a actividade de fusões e aquisições nos EUA manteve, de 

2003 a 2005, um crescimento assinalável (em 2005, de acordo com dados da Thomson 

Financial foi pago um valor de 1.015,8 mil milhões de USD em operações de fusão/ 

aquisição dentro dos EUA) não obstante o contexto de aumento dos preços da energia, 

da incerteza relacionada com a guerra no Iraque e do impacto económico negativo de 

alguns desastres ambientais (furacões). 
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Tabela 4 - Fusões e aquisições, valor pago, em 109 USD, por país, 1990-2000 

Ano EUA Reino Unido Alemanha França Canadá Japão 

1990 301,3 99,3 17,1 19,6 25,3 14,2 

1991 205,7 67,5 18,6 26,4 13,7 6,6 

1992 216,9 51,5 19,0 28,1 13,1 4,2 

1993 347,7 42,6 15,6 23,3 18,1 6,5 

1994 483,8 52,6 10,4 29,6 26,0 5,3 

1995 734,6 157,7 17,3 23,6 36,1 40,4 

1996 930,8 133,9 14,9 59,3 49,9 12,0 

1997 1.248,1 178,0 62,8 87,1 63,4 20,1 

1998 2.009,2 214,2 68,5 103,8 94,6 25,7 

1999 2.149,9 434,0 339,2 313,4 97,5 202,1 

2000 2.073,2 473,7 174,8 88,7 230,2 108,8 

Fonte: Gaughan (2002) 

Como refere Gaughan (2002), enquanto as anteriores vagas de fusões e aquisições eram 

sobretudo um fenómeno associado aos EUA, a quinta teve um pendor internacional, 

com um aumento considerável das operações realizadas na Europa e também na Ásia, 

embora com menos expressão. Tal como nos EUA, a actividade de fusões e aquisições a 

nível mundial abrandou a partir de 2000, tendo conhecido um novo impulso a partir de 

2003 e atingido o valor mais alto em 2006, com operações que totalizaram 3,8 biliões de 

USD8 (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Fusões e Aquisições no Mercado Mundial (em 1012 USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Montante correspondente a apenas 11 meses de actividade, de Janeiro a Novembro. 

Fonte: Dealogic, McKinsey (2007) 
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Na Europa, e desde 1985, com o impacto da introdução da moeda única e concomitante 

diminuição do risco cambial (que vieram permitir maiores facilidades de 

endividamento), o movimento de fusões e aquisições tem tido uma trajectória crescente, 

que envolve empresas de todas as dimensões. Ao mesmo tempo, a unificação política e 

económica inerentes à União Europeia vieram alterar o contexto concorrencial das 

empresas (agora muito mais alargado), pelo que se revela cada vez mais importante para 

estas adquirir um estatuto pan-europeu. Em 2007 e até Fevereiro, foram efectuadas 

1.464 operações de fusões e aquisições, na Europa, as quais permitiram um encaixe de 

123 mil milhões de euros (Dealogic) (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Fusões e Aquisições na Europa (em 109 euros) 
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das aquisições em que as empresas alvo actuavam em áreas não relacionadas com a 

adquirente foram desinvestidas enquanto menos de 20% de desinvestimentos ocorreram 

quando alvo e adquirente eram da mesma área. Nos anos 90, a actividade de 

desinvestimento justifica-se sobretudo por questões relacionadas com o papel 

disciplinador do mercado (uma vez que os movimentos de correcção relacionados com 

a anterior formação de conglomerados já tinham ocorrido)9. Mas embora o racional se 

tenha alterado, a reacção do mercado a estratégias de desinvestimento mantém-se, dado 

que, de acordo com estudos recentes de Lang e Stulz (1994), Liebeskind e Opler (1994) 

e Denis et al. (1997), o mercado tende a reagir de forma positiva a operações de 

aumento de focagem. 

Dentro do downscoping, os break-ups, que assumem uma importância crescente em 

termos financeiros (porque, por exemplo, permitem a resolução de problemas de 

performance e/ou a melhoria dos contratos de incentivos), apresentaram um 

crescimento significativo entre 1991 e 2000. De acordo com Anderson (2002), nos 

EUA, o total de equity carve-outs, spin-offs, tracking stocks, sell-offs e troca de 

participações cresceu mais de 80%, nesse período (Gráfico 3). 

Gráfico 3 - Número de desinvestimentos executados nos EUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Há operações de desinvestimento que ocorrem devido à pressão que é exercida sobre os gestores de 
empresas under-performing ou sobre-endividadas, pressão essa que provém não apenas dos (actuais) 
accionistas da empresa mas também de investidores externos activos, entre os quais business angels, 
Hedge Funds e empresas de Private Equity (que, com a sua presença no mercado, disciplinam a actuação 
dos gestores, agindo em sentido contrário aos interesses daqueles se as medidas de gestão adoptadas não 
forem consentâneas com as legítimas expectativas dos accionistas). 
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A nível específico dos equity carve-outs, spin-offs e tracking stocks, e de acordo com 

Müller (2002), o número deste tipo de operações passou de 35 em 1990 para 78 em 

2000. No mesmo período de tempo, o aumento do valor envolvido foi ainda mais 

acentuado, já que cresceu mais de 40 vezes, tendo atingido 143,6 mil milhões de USD, 

em 2000. Tal como referido em Arevalo (2001), nos EUA, o ano de 2000 foi 

especialmente activo no que respeita a spin-offs, tendo estes representado 65% dos 

break-ups. De facto, houve 96 anúncios de spin-offs, tendo sido executados 51, números 

até então jamais registados. No entanto, já em anos anteriores este mecanismo de 

reestruturação havia sido escolhido com frequência, nomeadamente com o objectivo de 

diminuir o grau de diversificação e refocar a actividade empresarial. A partir de 2000, 

assiste-se a uma diminuição da frequência, não apenas deste tipo de operações, como 

também dos equity carve-outs e dos tracking stocks (Gráfico 4). Todavia esta menor 

ocorrência não corresponde necessariamente a um menor valor envolvido. 

Gráfico 4 – Número de break-ups executados nos EUA 
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2006. Em 2007, o valor dos spin-offs completados até Junho era já de 80 mil milhões de 

USD (60 mil milhões de USD no mesmo período de 2006)10. 

No que respeita à Europa, de 1987 a 1993 apenas se haviam sido executados 21 spin-

offs (Qian e Sudarsanam (2006)), tendo sido a partir de meados dos anos 90 que a 

popularidade dos spin-offs aumentou no espaço europeu (Gráfico 5), talvez 

impulsionada pelos efeitos positivos sobre o valor encontrados nos EUA. 

Gráfico 5 – Número de spin-offs executados nos EUA e na Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Um dos maiores spin-offs nos EUA, em 2007, foi o do Grupo Altria, que se separou dos 89% da Kraft 
Foods Inc. e da unidade Duke Energy Corp, que agora se transacciona como Spectra Energy Corp.. 

Fonte: Qian e Sudarsanam (2006) e Klein e Rosenfeld (2008) 
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2222 SPIN-OFFS 

2.12.12.12.1 ASPECTOS FORMAIS, FISCAIS E CONTABILÍSTICOS  

A presente secção apresenta os formalismos que se tornam necessários para que uma 

operação possa ser considerada um spin-off bem como os diferentes tratamentos fiscais 

e contabilísticos que se aplicam a esta operação. 

À luz da legislação dos EUA, um spin-off típico é tratado pela Securities Exchange 

Commission (SEC) como uma transacção não-venda (no-sale), pelo que não tem de ser 

sujeito à revisão por parte daquele organismo nem tem de ser registado de acordo com o 

Securities Act. Contudo, para que seja considerado como “não-venda” é necessário que 

a empresa mãe cumpra, cumulativamente, as seguintes condições: (i) mostrar que existe 

uma finalidade de negócio válida para a subsidiária; (ii) fornecer informação adequada 

sobre a operação; (iii) fornecer informação adequada para transacção no mercado 

secundário. 

Para que não haja lugar ao pagamento de impostos numa operação de spin-off, isto é, 

para que se entenda que não há lugar à criação de qualquer ganho para a empresa mãe 

ou para os seus accionistas (de acordo com o entendimento da Secção 355 do Internal 

Revenue Service), é necessário que: 

• exista uma razão válida, em termos do negócio, para proceder à distribuição; 

• a distribuição das acções da subsidiária não seja utilizada como um mecanismo para 

a distribuição de resultados da empresa mãe, do spin-off ou de ambos; 

• a empresa mãe controle a unidade imediatamente antes da distribuição. Mais 

precisamente, a empresa mãe terá de deter pelo menos 80% dos direitos de voto e 

pelo menos 80% de cada um dos tipos de acções sem direito a voto que estejam 

emitidas e em circulação (outstanding); 

• a quantidade de acções da subsidiária, que é distribuída pela empresa mãe, seja em 

número suficiente para assegurar que os novos accionistas detenham o controlo da 

unidade; 

• quer a empresa mãe, quer a subsidiária permaneçam activas nos respectivos 

mercados logo a seguir à operação. 
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Ainda nos EUA, e em termos contabilísticos, as regras exigem que a transferência dos 

activos para a subsidiária seja feita ao valor por que estão registados na empresa 

originária. Tal facto possibilita que se utilizem medidas contabilísticas de performance 

sem introdução de bias na medição resultantes de reavaliações, o que torna comparável 

a performance da empresa originária com a performance combinada das empresas mãe 

e spin-off. Entretanto, a maioria dos spin-offs são contabilizados como “operações 

descontinuadas” (descontinued operations), o que implica que, nas contas da empresa 

originária e para o ano em que a decisão de proceder ao spin-off é tomada, os resultados 

da subsidiária sejam apresentados isoladamente dos resultados da restante empresa. 

 

Enquanto nos EUA os spin-offs não têm consequências fiscais e não sofrem geralmente 

entraves legais, em alguns países europeus os motivos fiscais e de regulação têm 

constituído uma barreira à execução de spin-offs. Por exemplo, até Fevereiro de 1998, 

os spin-offs eram possíveis nos Países Baixos mas as empresas tinham de respeitar e 

seguir procedimentos complexos, só tendo as barreiras legais diminuído a partir dessa 

data. Para além de que, antes de Junho de 1998, os spin-offs nos Países Baixos estavam 

sujeitos a impostos, dado que eram considerados como distribuição de rendimento ou 

capital e sujeitos a tributação em conformidade. Foi devido à pressão de empresas de 

grande dimensão que as regras foram alteradas, possibilitando que, em 1998, a empresa 

de telecomunicações KPN anunciasse o spin-off da divisão de correios TNT Post Groep 

(Veld e Veld-Merkoulova (2008)). Até 2000, outros países europeus, como a França, a 

Alemanha e a Suíça, tinham também restrições fiscais e a nível da regulação, o que 

ajuda a explicar que, de Janeiro de 1987 a Setembro de 2000, apenas tenham sido 

anunciados sete spin-offs nesses países. No Reino Unido, contudo, as regras eram 

menos restritivas já nessa altura, daí que não seja de estranhar o elevado número de 

anúncios de spin-offs, tendo Veld e Veld-Merkoulova (2004) registado 102 anúncios. 

Na Europa, a Directiva 90/434/CEE do Conselho, de 23 de Julho de 1990, relativa ao 

regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões e entradas de activos e permutas de 

acções entre sociedades de Estados-Membros diferentes, modificada pelas Directivas 

2005/19/CE e 2006/98/CE, é a directiva que regula os spin-offs. No que respeita ao 

objecto do presente estudo, a Directiva 2005/19/CE (que melhora em termos genéricos 
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o regime fiscal aplicável às referidas operações) veio alargar a alínea b) do artigo 2.º e o 

artigo 4.º da Directiva 90/434/CEE, que não abrangia as cisões em que a sociedade que 

transfere ramos de actividade não é dissolvida, como acontece com os spin-offs, de 

forma a abranger estes casos. Assim, é inserida a alínea b-a) no artigo 2.º, em que se 

apresenta a definição de “cisão parcial”, entendida como «uma operação pela qual uma 

sociedade transfere, sem ser dissolvida, um ou mais ramos da sua actividade para uma 

ou mais sociedades já existentes ou novas, deixando no mínimo um dos ramos de 

actividade na sociedade contribuidora, mediante a atribuição aos seus sócios, de acordo 

com uma regra de proporcionalidade, de títulos representativos do capital social das 

sociedades beneficiárias dos elementos do activo e do passivo e, eventualmente, de um 

pagamento em numerário não superior a 10 % do valor nominal ou, na ausência de um 

valor nominal, do valor contabilístico desses títulos». Tem-se assim que, actualmente, e 

ao abrigo do disposto no artigo 4.º na Directiva 90/434/CEE, as mais-valias nas fusões 

ou em operações similares (cisão, entrada de activos e troca de acções), que são 

determinadas pela diferença entre o valor real dos elementos do activo e do passivo 

transferido e o seu valor fiscal no momento da operação em questão, apenas serão 

tributadas quando estas mais-valias forem efectivamente realizadas. Adicionalmente, no 

artigo 8.º refere-se que os sócios que recebem as acções das subsidiárias não estão 

sujeitos a tributação - «Em caso de fusão, cisão ou permuta de acções, a atribuição de 

títulos representativos do capital social da sociedade beneficiária ou adquirente a um 

sócio da sociedade contribuidora ou adquirida, em troca de títulos representativos do 

capital social desta última, não deve, por si mesma, implicar qualquer tributação sobre o 

rendimento, os lucros ou as mais-valias do referido sócio.». Hoje em dia, com este 

enquadramento legal, as regras aplicadas na União Europeia aproximam-se mais das 

que já se verificam há alguns anos no Reino Unido e nos EUA, pelo que deixaram de 

constituir uma barreira à realização de spin-offs. 

Quanto ao tratamento contabilístico dos spin-offs na Europa, o mesmo é regulado pelas 

normas IFRS 5 e IAS 27. A IFRS 5 trata sobre activos não correntes detidos para venda 

e operações descontinuadas e dispõe, juntamente com a IAS 27, a respeito do 

tratamento contabilístico a adoptar pela empresa mãe quando decide proceder ao spin-

off de uma sua subsidiária. A IFRS 5 aplica-se, assim, à contabilização de um 

investimento numa subsidiária que se pretende que seja temporário por existir uma 
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intenção de venda num futuro próximo. Contudo, e tratando-se de activos (e passivos) 

que já tinham sido consolidados na empresa mãe previamente à decisão de proceder ao 

desinvestimento, a IAS 27 exige que a empresa mãe continue a proceder à consolidação 

dos mesmos, não obstante a subsidiária seja apresentada como um activo detido para 

venda de acordo com a IFRS 5 (essa exigência de consolidação só não aconteceria se 

fosse uma subsidiária que tivesse sido adquirida já com a intenção de alienar). A nível 

do balanço, os activos e passivos correspondentes devem ser apresentados de forma 

separada (IFRS 5.38), existindo ainda outras regras de apresentação (IFRS 5.41) que 

incluem uma descrição da natureza dos activos e passivos e dos factos e circunstâncias 

que rodeiam a alienação. A nível da Demonstração de Resultados, os lucros/ prejuízos 

das operações a descontinuar devem ser apresentados numa única linha, para que sejam 

facilmente identificados e diferenciáveis dos que estão relacionados com as demais 

operações. A nível do detalhe em proveitos, custos, resultados antes de impostos e 

impostos, há duas escolhas possíveis: efectuar uma remissão para apresentação nas 

Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados ou, em alternativa, apresentar os 

mesmos na Demonstração de Resultados só que numa secção própria e identificada 

como estando relacionada com as unidades operacionais descontinuadas, logo, de forma 

separada dos que respeitam às unidades operacionais em continuação (IFRS 5.33). 

Ainda sobre a informação que é necessário disponibilizar, a mesma abrange o detalhe 

dos cash-flows referentes às actividades operacionais, de investimento e de 

financiamento das unidades operacionais descontinuadas, sendo que o procedimento de 

apresentação é idêntico ao anterior, com as duas alternativas referidas (IFRS 5.33). 

 

2.22.22.22.2 REACÇÃO DO MERCADO  

A literatura aponta genericamente para a existência de uma reacção favorável do 

mercado na sequência do anúncio de uma operação de spin-off, mais precisamente para 

a existência de retornos supra-normais significativamente positivos do ponto de vista 

estatístico, não obstante os vários autores tenham considerado distintos períodos de 

análise e amostras. A maior parte dos estudos que têm sido realizados recorrem ao 

modelo de mercado para calcular o retorno que se deveria verificar no mercado se não 

tivesse ocorrido o anúncio, comparando subsequentemente o retorno efectivo e o 

retorno estimado a fim de apurar se eles são significativamente distintos do ponto de 
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vista estatístico. Já no que respeita aos retornos supra-normais fora do período do 

anúncio, a evidência empírica não é conclusiva. 

Apresentam-se de seguida as conclusões destes estudos a nível dos retornos supra-

normais obtidos, para o período do anúncio mas também para outras datas, 

designadamente o período que medeia entre o anúncio e a data de execução e o longo 

prazo (análise que só é possível efectuar para as operações que foram completadas). 

 

2.2.1 REACÇÃO DO MERCADO EM TORNO DO ANÚNCIO  

A grande maioria chega a resultados consistentes e similares no que respeita ao retorno 

supra-normal cumulativo médio (CAR) conseguido em torno da data do anúncio, o qual 

varia entre 2,35% e 4,82% (Tabela 5). 

Relativamente aos estudos incidentes sobre o mercado europeu, de referir ainda que 

Vroom e Frederikslust (1999) encontraram retornos supra-normais positivos para a 

amostra de 176 spin-offs de “origem legal inglesa” (2,23%) mas não encontraram 

retornos supra-normais significativos nos 34 spin-offs de “outras origens legais”. Esta 

evidência, contudo, não é suportada pelos resultados obtidos nos dois estudos 

posteriores realizados sobre spin-offs anunciados na Europa (Veld e Veld-Merkoulova 

(2001) e Qian e Sudarsanam (2007)). Qian e Sudarsanam (2007) mostram retornos 

supra-normais positivos significativos de 4,27%, em média, para as 85 empresas que 

não tinham sede no Reino Unido. Já Veld e Veld-Merkoulova (2001), que para além da 

amostra global estudaram os CAR obtidos pelas empresas com sede no Reino Unido, na 

Suécia, na Itália e na Alemanha11, obtêm um CAR significativo para cada uma das sub-

amostras, com excepção da Suécia. As 12 empresas italianas conseguem um CAR de 

4,83%, sendo o CAR das 14 empresas alemãs de 3,23%. De resto, para as 71 empresas 

com sede no Reino Unido, o CAR é significativo mas inferior (2,56%). 

                                                 
11 Apenas estudaram estes países isoladamente porque eram aqueles para que dispunham de pelo menos 
10 observações. 
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Tabela 5 - Retornos supra-normais em torno da data do anúncio, referidos por estudos anteriores 

Estudos Nº 
empresas 

na amostra 

Mercado Período de 
análise 

Janela (a) CAR 

Hite e Owers (1983) 123 EUA 1963 a 1981 –1 e 0 3,3% 

Schipper e Smith (1983) 93 EUA 1963 a 1981 –1 e 0 2,8% 

Miles e Rosenfeld (1983) 55 EUA 1963 a 1980 0 e +1 3,3% (2,5% no 
dia +1) 

Seward e Walch (1996) 78 EUA 1972 a 1987 –1 e 0 2,6% 

Johnson et al. (1994) 113 EUA 1980 a 1991 0 3,42% 

Wheatley et al. (1997) 112 EUA 1980 a 1993 -1 e 0 4% 

Daley et al. (1997) 85 EUA 1975 a 1991 -1 e 0 3,4% 

Krishnaswami e 
Subramaniam (1999) 

118 EUA 1978 a 1993 –1 a +1 3,28% 

Anslinger et al. (1999) 168 EUA   3%12 

Miles e Woolridge (1999) 199 EUA 1965 a 1996 -1 e 0 2,9% 

Desai e Jain (1999) 162 EUA 1975 a 1991 -1 a +1 3,84% 

Vroom e Frederikslust 
(1999) 

210 Europa 1990 a 1998 -1 a +1 2,54% 

Veld e Veld-Merkoulova 
(2001) 

161 Europa 
(15) 

1987 a 2000 –1 a +1 2,35% 

Qian e Sudarsanam (2007) 170 Europa 
(13) 

1987 a 2005 –1 a +1 4,82% 

(a) 0 é o dia do anúncio 

 

2.2.2 REACÇÃO DO MERCADO FORA DO PERÍODO DO ANÚNCIO  

 

. Reacção no curto prazo 

No estudo efectuado por Johnson et al. (1994), os retornos cumulativos médios antes do 

dia do anúncio do spin-off (de -10 a -1) revelaram-se positivos em 1,32% (tendo os 

autores avançado como possível explicação fugas de informação para o mercado), 

enquanto após essa data se revelaram negativos (-1,15%, de +1 a +10)13. Também 

                                                 
12 Não é indicado no estudo o método de apuramento do retorno supra-normal médio utilizado. 
13 Johnson et al. (1994) chegam a um CAR de 0,66% de -10 a -2 e a um CAR de -1,44% de +2 a +10. 
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Vroom e Frederikslust (1999) encontram um CAR positivo, de 1,44%, de -30 a -6 (em 

relação ao anúncio), e um CAR negativo, de 0,44%, nos dias +6 a +30, mas ao contrário 

de Johnson et al. (1994), os seus resultados não são significativamente diferentes de 

zero do ponto de vista estatístico. Também Hite e Owers (1983) e Schipper e Smith 

(1983) encontram um CAR negativo imediatamente a seguir ao anúncio, mais 

precisamente, Hite e Owers (1983) chegam a um CAR de –1,8% entre os dias +2 e +8 

(não há referência à significância estatística), enquanto Schipper e Smith (1983) 

obtiveram um CAR de -1,97%, não significativo, entre os dias +1 e +40. De acordo com 

a investigação levada a cabo por Wheatley et al. (1997), a persistência dos retornos 

supra-normais que se registam aquando do anúncio de spin-offs só se verifica nos casos 

em que haja existido previamente ao anúncio fornecimento de informação sobre a 

actividade das unidades objecto de desinvestimento. Com efeito, os autores reportam 

que os retornos supra-normais verificados aquando do anúncio subsistem 30 dias após o 

anúncio da operação quando informação foi disponibilizada ex-ante. Nos casos em que 

essa informação não existiu, os retornos supra-normais cumulativos desaparecem ao fim 

de cinco dias após o anúncio. Conduzindo um outro tipo de análise, que engloba 

retornos supra-normais no período -120 dias a +60 dias (em relação ao anúncio), Miles 

e Rosenfeld (1983) concluem, com base no retorno supra-normal cumulativo ajustado 

médio (CAAR) de 22,1% a que chegam para esse período de 181 dias, que o anúncio de 

um spin-off tem, em média, um efeito positivo na riqueza dos accionistas. 

Analisando os retornos supra-normais cumulativos médios num período que começa 6 

meses antes da data da distribuição e que vai até à data da distribuição, Miles e 

Woolridge (1999) concluem que esses retornos são de +6,4%. De acordo com Best et al. 

(1998), Copeland et al. (1987) e Vijh (1994) encontram, na data de execução (ex-date), 

um retorno supra-normal adicional (ao do verificado aquando do anúncio) entre 2% e 

3%. Para Hite and Owers (1983) e Vijh (1994) este facto poderá dever-se à manutenção 

de incertezas, as quais afectam a avaliação. Estes autores referem que poderão existir 

várias “datas de anúncio” nas quais são divulgadas informações relevantes14. 

                                                 
14 Também Hearth e Zaima (1986) consideram que a presença de retornos supra-normais na ex-date pode 
estar relacionada com o facto do anúncio de um desinvestimento não resolver todas as incertezas na 
avaliação devido: (i) à possibilidade que a operação venha a ser cancelada; (ii) à possibilidade que as 
condições da operação se venham a alterar; (iii) à falta de evidência sobre os benefícios da operação. 
Segundo Hearth e Zaima (1986), como os dois primeiros tipos de incertezas apontadas deixam de existir 
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. Reacção no longo prazo 

Alguns autores encontraram evidência empírica de retornos supra-normais cumulativos 

médios positivos no longo prazo. Entre estes, Cusatis et al. (1993), Daley et al. (1997), 

Desai e Jain (1999) e McConnell et al. (2001). Há ainda autores, como Michaely e 

Shaw (1995), que reportam a existência de retornos supra-normais cumulativos médios, 

mas negativos. Assim, não se verifica consenso em torno desta criação de valor para os 

accionistas, existindo inclusive estudos que colocam em causa a existência de retornos 

supra-normais no longo prazo, como é o caso dos estudos de Veld e Veld-Merkoulova 

(2001) e Qian e Sudarsanam (2007). 

De resto, e em defesa da Teoria da Eficiência do Mercado, importa referir que o próprio 

estudo de McConnell et al. (2001) considera que os resultados obtidos podem ter sido 

influenciados por alguns outliers na amostra. Adicionalmente, ainda que a imprensa 

tenha vindo a utilizar o artigo de Cusatis et al. (1993) como suporte para a detenção de 

acções de empresas objecto de spin-off15, os próprios autores não recomendam qualquer 

estratégia de investimento. Para saber até que ponto a estratégia de investimento 

implícita no estudo de Cusatis et al. (1993) produz os mesmos efeitos para outra 

amostra, McConnell et al. (2001) analisam que retornos supra-normais existem para o 

mesmo tipo de operação para o período 1989-1995. De acordo com os resultados 

obtidos, o tipo de conclusões relativas à performance (se é ou não superior) depende: (i) 

das empresas que se incluem no portfólio – influência de outliers; (ii) da metodologia 

empregue e dos benchmarks considerados; (iii) do período de detenção considerado. 

Devido a estes resultados, os autores concluem que os retornos gerados pós-operação de 

spin-off não fornecem evidência contra a hipótese de eficiência semi-forte dos 

mercados. 

A Tabela 6 indica os principais estudos efectuados sobre spin-offs que concluem pela 

existência de retornos supra-normais no longo prazo. 

                                                                                                                                               

na data de execução, esse factor poderia explicar os retornos supra-normais na ex-date. O facto de existir 
previamente à ex-date a divulgação de informação sobre as actividades da subsidiária a desinvestir pode 
contribuir para que o terceiro tipo de incerteza apontado seja pelo menos atenuado. 
15 O argumento apresentado na imprensa é que essa estratégia permite constituir um portfólio com uma 
performance superior à do portfólio de mercado. De referir que, Cusatis et al. (1993), no seu estudo que 
cobre spin-offs realizados entre 1965 e 1988, apresentam resultados da superior performance das 
empresas objecto de spin-off para os períodos de 6, 12, 24 e 36 meses que se seguem à concretização da 
operação de reestruturação. 
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Tabela 6 – Retornos supra-normais obtidos no longo prazo, referidos por estudos anteriores 

Autores 
(Estudo) 

Empresas 
analisadas 

Mercado Período 
de análise  

Janela (a) 

(meses) 

Retorno supra-
normal médio 

Cusatis et al. 
(1993 e 1994) 

141 combinada 

131 empresa mãe 

146 spin-off 

EUA 1965 a 
1990 

T a T+12 4,7% combinada 

12,5% empresa mãe 

4,5% spin-off 

    T a T+36 13,9% combinada 

18,1% empresa mãe 

33,6% spin-off 

Michaely e Shaw 
(1995) 

30 spin-off EUA 1981 a 
1988 

T a T+12 -36,6% 

    T a T+24 -59,1% 

Desai e Jain 
(1999) 

155 combinada 

155 empresa mãe 

155 spin-off 

EUA 1975 a 
1991 

T a T+12 7,7% combinada 

6,5% empresa mãe 

15,7% spin-off 

    T a T+36 19,8% combinada 

15,2% empresa mãe 

32,3% spin-off 

Anslinger et al. 
(1999) 

Spin-off EUA  T a T+24 9,7%16 

Anslinger et al. 
(2000) 

79 empresa mãe 
79 spin-off 

EUA 1988 a 
1996 

T a T+24 0,7% 

10,8% 

McConnell et al. 
(2001) 

96 empresa mãe 
96 spin-off 

EUA 1989 a 
1995 

T a T+12 13,5% empresa mãe 

7,2% spin-off 

    T a T+36 5,1% empresa mãe 

-20,9% spin-off 

Powers (2001) 187 empresa mãe 
187 spin-off 

EUA 1981 a 
1998 

T a T+12 2,5% empresa mãe 

-6,4% spin-off 
(a) T é a data de execução 

Fonte: Geersing (2007) 

Cusatis et al. (1993) analisam a cotação das empresas e concluem que, quer as empresas 

mãe, quer os spin-offs apresentam retornos supra-normais positivos no longo prazo. 

Constatam contudo que tais retornos aparecem associados à actividade de takeover, 

                                                 
16 Não é efectuada referência ao período concreto de análise, apenas que o estudo se reporta à década de 
90. 
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sendo que nos casos em que nem a empresa mãe nem a subsidiária são alvo de takeover 

não se registam retornos supra-normais positivos significativos nos três anos que se 

seguem ao anúncio do spin-off. Desai e Jain (1999) também concluem pela existência 

de retornos supra-normais positivos no longo prazo, sendo que esses retornos surgem 

mais elevados quando se trata de spin-offs não relacionados (isto é, em que a empresa 

mãe e a subsidiária pertencem a sectores de actividade distintos). Igualmente 

McConnell et al. (2001) concluem que as empresas (mãe e subsidiárias) envolvidas em 

spin-offs apresentam, no longo prazo, um BHAR superior às empresas de controlo. 

Michaely e Shaw (1995) reportam que as cotações das empresas mãe das operações de 

spin-off por eles analisadas sofreram uma queda de 70% no período de 2 anos, enquanto 

as empresas novas tiveram uma performance aquém das empresas do grupo de controlo. 

Veld e Veld-Merkoulova (2001), depois de procederem ao controlo dos efeitos 

dimensão e book-to-market, não encontram retornos supra-normais significativos nas 

empresas mãe, subsidiária e combinada, sendo que a conclusão é idêntica entre aquelas 

que refocalizam e as que não. Também Qian e Sudarsanam (2007) não encontram 

retornos supra-normais que sejam significativos do ponto de vista estatístico, nos 

períodos +1 ano, +2 anos e +3 anos após a data de execução, reportando contudo que 

são superiores para os spin-offs que melhoram a estrutura de corporate governance. 

 

2.32.32.32.3 RAZÕES INVOCADAS NA LITERATURA PARA PROCEDER A SPIN-OFFS 

São várias as razões que à priori são avançadas na literatura para proceder a spin-offs: 

(i) refocalização; (ii) redução da assimetria de informação; (iii) facilitar fusões/ 

aquisições; (iv) defesa anti-takeover; (v) transferência de riqueza e (vi) motivos fiscais e 

de regulação. 

A secção seguinte elabora sobre cada uma destas razões, dando destaque ao papel do 

corporate governance na tomada de decisões de reestruturação, pela importância que o 

mesmo assume. 
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2.3.1 APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES 

2.3.1.1 Refocalização17 

A refocalização pode proporcionar ganhos aos accionistas pela eliminação de sinergias 

negativas entre a empresa mãe e a divisão objecto de separação. Estas sinergias podem 

ter resultado de problemas associados à lógica dos conglomerados, nomeadamente à 

existência de afectação de recursos entre áreas motivada mais pela procura de rendas. 

Este é o aspecto que Rajan, Servaes e Zingales (1998), Scharfstein e Stein (1998) e 

Kaiser e Stouraitis (1999) referem nos seus estudos, tendo concluído que as empresas 

diversificadas, por comparação com empresas especializadas, tendem a sobreinvestir em 

áreas menos dinâmicas. Outras sinergias negativas podem resultar do facto da gestão 

não ser capaz de reproduzir cabalmente o papel dos mercados financeiros, conduzindo a 

uma deficiente afectação de capital entre divisões. Assim, e para Logue et al. (1996), 

em vez de ter de depender de critérios internos de afectação de recursos, com os 

potenciais problemas de subsidiação cruzada de actividades, cada um dos spin-offs 

passa a ter acesso directo ao mercado de capitais. Segundo Anslinger (1997), nos casos 

em que o financiamento de um projecto de investimento da subsidiária tenha de ser 

assegurado pela empresa mãe e possa implicar uma diminuição do valor desta, a 

capacidade de financiamento da subsidiária pode estar comprometida. Ocorrendo o 

spin-off, o facto da subsidiária poder passar a financiar isoladamente os seus projectos 

de investimento poderá ter um efeito positivo sobre as acções da mesma se a 

informação libertada disser respeito a um projecto de investimento com Valor 

Actualizado Líquido ajustado (VAL ajustado) positivo para a subsidiária mas que seria 

de VAL ajustado negativo para o resto da empresa (Schipper e Smith (1986)). A 

dispersão da atenção dos gestores é ainda outra sinergia negativa possível, podendo o 

aumento de focagem contribuir para uma melhoria da performance ao nível da 

                                                 
17 Galai e Masulis (1976), Hite e Owners (1983), Schipper e Smith (1983), Miles e Rosenfeld (1983), 
Duhaime e Grant (1984), Alexander et al. (1984), Jain (1985), Jensen (1986), Sicherman e Pettway 
(1987), Montgomery e Thomas (1988), Baysinger e Hoskisson (1989), Hoskisson e Turk (1990), Weston 
et al. (1990), Ravenscraft e Scherer (1991), Hoskisson e Johnson (1992), Cusatis et al. (1993), Liebeskind 
e Opler (1993), Walsh e Kosnik (1993), Johnson et al. (1994), Hoskisson et al. (1994), John e Ofek 
(1994), Comment e Jarrell (1995), John e Ofek (1995), Berger e Ofek (1995), Allen et al. (1995), 
Chetterjee e Kosnik (1995), Logue et al. (1996), Daley et al. (1997), Anslinger (1997), Parrino (1997), 
Dennis et al. (1997), Desai e Jain (1999), Krishnaswami e Subramaniam (1999), Burch e Nanda (2003), 
Anslinger at al. (1999), Miles e Woolridge (1999), Elder e Westra (2000), McKenna (2000), Rick Chavez 
et al. (2000), Veld e Veld-Merkoulova (2001), Allen e Wahal (2001), Chemmanur e Yan (2002), Goergen 
et al. (2005), Qian e Sudarsanam (2007) 
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eficiência na gestão dos activos pelo facto de possibilitar que os gestores se concentrem 

apenas nas actividades core para as quais estão aptos, e se libertem da gestão de 

actividades não relacionadas. De facto, Johnson et al. (1994), John e Ofek (1995) e 

Comment e Jarrel (1995) apontam a concentração dos gestores no negócio core como 

uma das principais razões avançadas pelas empresas para a realização de spin-offs. 

Contudo, a necessidade de refocalização não se coloca apenas quando se verifica uma 

fraca performance derivada de distorções na afectação de recursos. Coloca-se também 

por uma questão de clarificação estratégica. É o que acontece quando a empresa mãe e a 

unidade a desinvestir necessitam de estratégias diferentes para serem competitivas, quer 

por terem requisitos de capital distintos quer por terem características operacionais 

específicas, não complementares, pelo que a separação é a melhor solução. Outra (boa) 

razão estratégica que exige ela própria também o downscoping, e que é focada por 

Miles e Woolridge (1999), é a de pretender eliminar conflitos internos que existam, por 

exemplo, sobre decisões estratégicas, questões de sucessão ou choque de 

personalidades. O spin-off pode ser ainda a solução a adoptar quando a empresa mãe 

pretende eliminar activos que não se enquadram nos seus objectivos estratégicos. 

 

2.3.1.2 Redução da assimetria de informação18 

Uma segunda razão para proceder a um spin-off e que é frequentemente avançada pelas 

empresas e na literatura é a da eficiência informacional. 

Miller (1992) refere que existe evidência que o todo não reflecte verdadeiramente o 

valor da soma das partes, o que justificaria desinvestimentos, nomeadamente os spin-

offs. Se o todo está subavaliado é porque haverá assimetria de informação, a qual resulta 

do facto da informação e da sua análise terem custos, pelo que nem todos os 

investidores vão aceder e analisar toda a informação disponível. Ao desinvestir estar-se-

á a libertar valor, resultando o acréscimo de valor da exposição da empresa ao mercado 

                                                 
18 Schipper e Smith (1986), Bhushan (1989), Weston (1990), Aron (1991), Miller (1992), Holmstrom e 
Tirole (1993), Johnson et al. (1994), Logue et al. (1996), Logue et al. (1996), Seward e Walsh (1996), 
Habib et al. (1997), Anslinger (1997), Gilson et al. (1998), Krishnaswami e Subramaniam (1999), Nanda 
e Narayanan (1999), Zuta (1999), Vijh (1999), Elder e Westra (2000), Chemmanur e Paeglis (2000), D’ 
Souza e Jacob (2000), Billet e Vijh (2000), Schill e Zhou (2001), Sikora (2000), Levinsohn (2000), 
Gilson et al. (2001), Veld e Veld-Merkoulova (2001), Powers (2001), Langner (2002) 
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e do efeito que isso tem a nível da eficiência informacional19. Com o spin-off passa a 

existir mais informação de base, que é também mais detalhada e mais fiável. Com 

efeito, com a admissão da subsidiária ao mercado aumenta a quantidade de informação 

que se torna disponível, já que o spin-off terá de fornecer regularmente demonstrações 

financeiras e outros dados relevantes ao mercado – pelo que a informação disponível 

passa também a ser mais detalhada (Schipper e Smith (1986), Gilson et al. (2001)). A 

mesma é também mais fiável atendendo a que a informação que passa a estar disponível 

para investidores e analistas é mais credível e transparente (porque individualizada e 

auditada) do que se fosse apenas a divulgação de informação sobre uma área de negócio 

sem autonomia efectiva, já que a empresa mãe tem poder discricionário para afectar 

custos entre unidades que estejam sob o seu controlo (Powers (2001)). Como 

consequência da melhoria a nível da informação de base, a informação que é produzida 

sobre cada uma das partes por analistas e pela comunidade de investidores em geral é 

também ela mais detalhada e de melhor qualidade, uma vez que o incentivo para que 

aqueles recolham e analisem informação relevante torna-se maior: informação mais 

detalhada e mais fiável faz diminuir o custo da pesquisa e permite obter estimativas 

mais correctas em relação ao valor da empresa. Pelas mesmas razões, é de esperar que o 

número de analistas que siga a empresa aumente. Gilson et al. (1998) referem, por 

exemplo, que as casas de corretagem na sequência de break-ups têm incentivo a 

proceder a mais research e a melhorar a qualidade deste uma vez que: (i) existe o 

potencial para um aumento do volume de transacções e as empresas de corretagem 

cobram comissões sobre esse volume e, (ii) existe o potencial para um aumento da 

procura por capital externo por parte das novas empresas (muito em particular no caso 

dos spin-offs), cobrando as casas de corretagem comissões de banco de investimento. 

Adicionalmente, os custos de research para as empresas de corretagem podem ainda 

diminuir na sequência de operações de break-up, já que, e de acordo com Bhushan 

(1989), as empresas mais “focadas” não requerem tanto tempo nem expertise para 

serem analisadas como as empresas diversificadas. Em suma, na medida em que as 

estimativas produzidas por analistas e investidores se tornam melhores e mais próximas 

do valor intrínseco de cada uma das empresas, este será um incentivo para que as que se 

                                                 
19 Também Schipper e Smith (1986) e Gilson et al. (1998) referem que a melhoria a nível informacional 
pode ajudar a libertar o valor que está “escondido” na situação pré-desinvestimento. 
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considerem subavaliadas procedam ao desinvestimento já que, ao tornarem-se mais 

transparentes, o mercado irá reflectir melhor o seu valor. 

Informação sobre a política de dividendos, a estrutura de capital escolhida para o spin-

off e o comportamento da cotação da acção pode ajudar os investidores menos 

informados a avaliar melhor a empresa. Também, se o tipo de actividade levado a cabo 

pela subsidiária for avaliado pelo mercado de forma diferente da avaliação a que a 

empresa mãe é submetida, ao separar, o mercado passa a poder avaliar as duas empresas 

com base nos múltiplos que mais se lhes adequam. 

As melhorias em termos informacionais, na sequência de um spin-off, podem ainda 

permitir - com os mesmos efeitos a longo prazo sobre o valor – o acesso a 

financiamento em melhores condições, quer por parte da empresa mãe quer da 

subsidiária, bem como conduzir a um melhor desempenho dos respectivos gestores. 

Como sugerem Nanda e Narayanan (1999), se uma empresa se encontrar subavaliada 

pelo mercado, por este não conseguir observar com clareza os cash-flows gerados por 

cada divisão que a compõe, e necessite de obter financiamento externo, a empresa pode 

optar por realizar primeiro um spin-off - para que a cotação da acção passe a reflectir 

mais fielmente o verdadeiro valor da empresa - e só então desencadear o processo de 

angariação do financiamento pretendido. Por seu turno, Weston (1990) e Logue et al. 

(1996) referem que o desenho e a implementação de novos esquemas de remuneração 

dos gestores, com contratos de incentivos ligados à performance de mercado do spin-

off, tornam-se possíveis após a operação e argumentam que os gestores, devidamente 

motivados nesta base, serão levados a actuar mais em linha com os interesses dos 

accionistas20. 

 

2.3.1.3 Facilitar fusões/ aquisições21 

Miles e Woolridge (1999) chamam a atenção para o facto do spin-off ser um mecanismo 

de transferência relativamente barato para futuros adquirentes, pelo que essa pode ser a 

solução adoptada quando a empresa mãe pretende facilitar a fusão/ aquisição da sua 

                                                 
20 No mesmo sentido, Aron (1991) argumenta que a cotação das acções espelha melhor a produtividade 
dos gestores na sequência do spin-off, pelo que o spin-off pode ser utilizado como um mecanismo para 
alinhar os interesses dos gestores. 
21 Hite e Owers (1983), Schipper e Smith (1983), Miles e Woolridge (1999) 
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subsidiária. Este foi já, de resto, um dos principais motivos invocados pelas empresas 

para a realização de spin-offs (Hite e Owers (1983) e Schipper e Smith (1983)). 

Quando a subsidiária não constitui um activo estratégico e a empresa mãe pretende 

libertar-se do mesmo, ao colocar a subsidiária no mercado a empresa mãe está a enviar 

um sinal de que existe um activo disponível cujo valor não está a ser devidamente 

percepcionado enquanto parte integrante da empresa mãe. Ao deixar o mercado reflectir 

mais proximamente o valor intrínseco do mesmo, a empresa está a permitir que os seus 

accionistas beneficiem do acréscimo real de valor, até então escondido, e a prazo do 

prémio eventual que venha ser colocado em aquisição futura da ex-subsidiária. 

De acordo com a Teoria da Sinalização, se a informação que chega aos diversos agentes 

económicos é imperfeita e assimétrica, as empresas menos eficientes poderão tentar 

transmitir sinais que ocultem a situação real da empresa, esperando com isso iludir tais 

agentes. Cabe então às empresas boas (de maior valor) encontrar sinais que não sejam 

passíveis, porque onerosos, de ser utilizados pelas empresas más, de modo a que o 

mercado consiga distinguir, sem ambiguidade, as primeiras das segundas. Todavia, um 

sinal, para ser eficiente e credível, não precisa necessariamente de ter um custo 

associado. Com efeito, uma empresa boa pode distinguir-se das demais ao levar a cabo 

acções que atraiam maior escrutínio sobre si, algo que as empresas más serão 

dissuadidas de fazer por não quererem ficar expostas. Trazendo para o campo dos spin-

offs um argumento utilizado por Bhattacharya e Dittmar (2001) a propósito da análise 

de sinais com e sem custos, um spin-off pode constituir um sinal credível já que o 

anúncio chama a atenção de investidores/ analistas que depois se empenharão em 

descobrir o valor intrínseco da acção. Como já abordado na secção anterior, as empresas 

que anunciam a intenção de proceder a este tipo de reestruturação não só terão de 

fornecer mais e melhor informação ao mercado como o próprio mercado se esforçará 

para saber mais sobre a unidade a desinvestir. Assim, se uma empresa anuncia a sua 

intenção de colocar o activo “à venda” e previamente a essa venda sujeita a subsidiária 

ao escrutínio do mercado, é porque entende que o bem estará subavaliado e que será 

possível conseguir com essa sua decisão um ganho maior para os seus accionistas.  
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2.3.1.4 Defesa anti-takeover22 

Para Miles e Woolridge (1999), assim como para Schmid (2003), um spin-off poderá ser 

uma arma anti-takeover ao remover a “jóia da coroa” da empresa sob ameaça. Desta 

forma, a motivação para adquirir reduz-se e a empresa deixa de ser atractiva para 

aquisição. Miles e Woolridge (1999) apontam como exemplo o que se passou a 12 de 

Julho de 1996 com a Commercial Intertec após ter sido alvo de uma tender offer feita 

pela Union Dominion Industries (UDI). O que a empresa fez foi anunciar e levar 

efectivamente a cabo o spin-off da parte da empresa que se dedicava à produção de 

produtos de filtragem (Cuno, Inc.). O spin-off funcionou como uma pílula envenenada, 

uma vez que a UDI, se tivesse adquirido a empresa mãe ou a subsidiária depois da 

concretização do spin-off da subsidiária lucrativa, teria de pagar impostos proibitivos 

sobre ganhos de capital. A reacção da Commercial Intertec nunca poderia acontecer em 

Portugal, na medida em que a legislação portuguesa impede que a empresa objecto de 

tender offer possa proceder, após o anúncio da intenção de aquisição, a mais do que 

simples actos correntes de gestão. 

 

2.3.1.5 Transferência de riqueza23 

Outra razão que é abordada na literatura é a da transferência de riqueza dos 

obrigacionistas para os accionistas, a qual pode, ou não, deixar o valor da empresa 

intacto. De acordo com esta hipótese, o spin-off levaria a uma reestruturação de activos 

e passivos que seria benéfica para os accionistas, mas à custa de uma perda de riqueza 

dos restantes stakeholders, nomeadamente dos detentores de obrigações. 

 

2.3.1.6 Motivos fiscais e de regulação24 

Alterações na regulação podem levar a que as empresas passem a estar impedidas de 

deter participações em certas unidades, tendo de proceder ao desinvestimento das 

mesmas. Pode ainda acontecer que, para autorizar algumas operações, nomeadamente 

de fusão, o governo imponha que as empresas desinvistam certas unidades, 

                                                 
22 Miles e Woolridge (1999), Schmid (2003) 
23 Hite e Owers (1983), Miles e Rosenfeld (1983), Schipper e Smith (1983), Parrino (1997) 
24 Schipper e Smith (1983), Hite e Owners (1983), Logue et al. (1996), Krishnaswami e Subramaniam 
(1999), Langner (2002), Sikora (2000), Levinsohn (2000) 
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nomeadamente para salvaguardar questões de concorrência. Questões de regulação 

podem ainda justificar a execução deste tipo de reestruturação ao permitir que a 

empresa mãe ou o spin-off - para situações em que a empresa originária estivesse sujeita 

a regulação - saiam fora do âmbito da mesma, o que constituiria um benefício. 

Outras razões prendem-se com motivos de ordem fiscal. Por exemplo, uma empresa de 

um dado país poderá proceder ao spin-off de uma subsidiária localizada num país 

terceiro para evitar o pagamento de impostos no país da empresa mãe. Por outro lado, 

um spin-off poderá ser escolhido em detrimento de outra forma de reestruturação pelo 

facto de, cumpridos determinados requisitos, não ser necessário pagar impostos com a 

sua realização. Neste caso, a razão subjacente ao desinvestimento será provavelmente 

uma das outras já apontadas (como a refocalização ou a eficiência informacional), sendo 

o spin-off a forma adoptada, de entre as possíveis. 

 

2.3.2 PAPEL DO CORPORATE GOVERNANCE 

Infere-se do exposto que a estrutura de corporate governance deve ter um papel 

importante em todo o processo da decisão de desinvestimento. 

John e Senbet (1998) definem corporate governance como o conjunto de mecanismos 

através dos quais os stakeholders de uma firma exercem controlo sobre os gestores da 

empresa de forma a assegurar a protecção dos seus interesses. Segundo Hart (1995), os 

problemas a este nível surgem quando duas condições se verificam cumulativamente: a 

existência de um problema de agência e a existência de custos de monitorização de tal 

forma elevados que aquele problema não pode ser resolvido através de um contrato. 

Assim, apenas será possível atenuar os conflitos existentes se houver um correcto 

funcionamento conjunto dos mecanismos, internos e externos, de corporate 

governance. Integram os mecanismos internos, entre outros, a presença de 

administradores independentes e a presença de accionistas com uma participação 

significativa na empresa, enquanto os mecanismos externos assentam sobretudo no 

mercado para o controlo da empresa (o qual tem um papel disciplinador sobre os 

gestores). A importância de uns e de outros depende dos sistemas de governo 

predominantes, os quais têm origem em contextos legais, de estrutura accionista e de 

controlo diferentes. Nos países anglo-saxónicos - caracterizados por empresas que 
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evidenciam predominantemente estruturas accionistas dispersas - os sistemas de 

governo típicos são os orientados para o mercado. Por oposição, na maioria dos países 

europeus - caracterizados por empresas com estruturas accionistas fortemente 

concentradas em torno de um número reduzido de accionistas - os sistemas de governo 

típicos baseiam-se no papel dos blockholders. 

O sistema de corporate governance orientado para o mercado caracteriza-se por uma 

boa protecção legal dos investidores, mercados de capitais bem desenvolvidos, a 

prevalência de investidores institucionais, um mercado de controlo de empresas activo e 

uma focagem no valor para o accionista25. Já o sistema baseado nos blockholders 

soluciona o conflito de interesses entre gestores e accionistas por via da monitorização 

por grandes accionistas - e não por regulação ou pelo mercado de controlo de empresas. 

De acordo com Hoskisson et al. (1994), um corporate governance fraco ou inadequado 

permite que os gestores possam direccionar a aplicação dos free cash-flows para usos 

pouco coincidentes com os interesses dos accionistas. No mesmo sentido, Dennis et al. 

(1997) e Hoskisson e Turk (1990) chamam a atenção para a relação entre problemas de 

agência e diversificação. De acordo com a teoria da agência, os gestores poderão 

proceder a diversificação excessiva para proteger o seu “capital humano” (Amihud e 

Lev (1981)), como forma de se entrincheirarem (Shleifer e Vishny (1989)) ou ainda 

para aumentarem os seus benefícios (Jensen (1986) e Morck et al. (1990)). Já se a 

estrutura de governo for forte e se a decisão de desinvestimento for a que melhor serve 

os interesses dos accionistas, é de esperar que a propensão para a concretização da 

operação seja maior. Johnson (1996) refere um estudo efectuado por Chatterjee e 

Kosnik (1995) onde se conclui que as empresas que procederam a uma reestruturação 

depois de terem conseguido derrotar uma tender offer apresentavam estruturas de 

corporate governance mais fracas a nível dos mecanismos internos do que empresas 

comparáveis que não haviam procedido a qualquer reestruturação. Esta decisão porém, 

ainda que reactiva por parte dos gestores, não deixa de ser demonstrativa da importância 

do corporate governance. Seja por terem considerado que poderiam ser alvo de uma 

                                                 
25 Dado que o mesmo visa proteger os interesses de todos os accionistas, haverá uma maior predisposição 
dos investidores em financiar as empresas (La Porta et al. (2002), Himmelberg et al. (2002)), o que por 
sua vez contribui para o desenvolvimento de mercados financeiros mais eficientes (La Porta et al. (1997) 
e Mork et al. (2000)). 
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nova tentativa de aquisição (mercado de controlo de empresas a funcionar), seja por 

terem sido pressionados para agir (pelo Board of Directors ou pelos blockholders), o 

facto é que (também aqui) a decisão de desinvestimento acabou por ser despoletada pelo 

funcionamento dos mecanismos de corporate governance. Já Qian e Sudarsanam (2007) 

entendem que será de esperar que os spin-offs sejam sobretudo feitos por empresas com 

uma estrutura de corporate governance fraca, atendendo a que a expectativa de ganhos 

é maior nestas, dado a operação ir permitir resolver problemas de agência. Para os 

autores, como os spin-offs envolvem custos, só serão levados a cabo se os ganhos que 

vierem a proporcionar excederem os custos. Como as empresas com estruturas de 

governo fortes enfrentam menores problemas de agência, estas serão menos propensas a 

efectuar um spin-off. Corroborando a sua expectativa, Qian e Sudarsanam (2007) 

concluem que as empresas que procederam a spin-offs eram empresas com estruturas de 

governo mais fracas (com menos administradores independentes e menos accionistas 

institucionais), do que as empresas do mesmo sector e de dimensão semelhante que 

serviram de controlo. No entanto, já que a exposição ao mercado de controlo de 

empresas aumenta com o spin-off e os gestores deixarão de ter tanta possibilidade de 

extrair benefícios pessoais em detrimento dos interesses dos accionistas, pode 

questionar-se se empresas com estruturas de governo fracas à partida serão as mais 

propensas a reestruturar. Neste sentido e contrariamente ao estudo de Qian e 

Sudarsanam (2007), Ahn e Walker (2004) encontram evidência empírica de que os spin-

offs são efectuados por empresas com estruturas de governo mais eficientes, com maior 

participação de administradores independentes, quadros de administradores mais 

heterogéneos e menos numerosos do que empresas comparáveis. Esta evidência 

empírica é consistente com a associação de problemas de agência e a sustentação de 

estratégias de diversificação destruidoras de valor para os accionistas que foi referida 

atrás. 

 

2.42.42.42.4 RAZÕES INVOCADAS NA LITERATURA E A REACÇÃO DO MERCADO AO ANÚNCIO 

DE SPIN-OFFS 

Está geralmente associado ao anúncio de spin-offs um aumento de valor para os 

accionistas, sendo a refocalização um factor que pode explicar essa reacção dado que, 

em última instância, permite uma menor dispersão de recursos (incluindo os gestores) 
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por áreas distintas. Por outro lado, o impacto positivo a nível da eficiência 

informacional que resulta da criação de uma unidade separada e independente da 

empresa mãe pode também ser um factor indutor desse aumento de valor. A redução de 

assimetria de informação que é conseguida com a maior e melhor informação 

disponibilizada contribui para a formação de estimativas mais fiáveis, que ajudam a 

libertar o valor “escondido”. Acresce que, com o spin-off, quer a empresa mãe, quer a 

subsidiária ficam expostas ao mercado para o controlo da empresa o que, em última 

análise, gera a oportunidade para uma afectação mais eficiente dos recursos. Esta pode 

não se dever apenas a melhorias operacionais (as quais tenderiam a acontecer devido ao 

papel disciplinador que o mercado exerce e à consequente “pressão” sobre os gestores 

para tomarem decisões consentâneas com a maximização do valor para os accionistas, 

sob pena de serem despedidos) mas também à possibilidade que se abre de poder vir a 

haver uma futura transferência de activos para um adquirente que seja capaz de deles 

extrair maior valor. Adicionalmente, poderá haver ainda um aumento de valor para os 

accionistas com o anúncio do spin-off se este for utilizado como um mecanismo de 

transferência de riqueza (a favor daqueles) ou como uma forma de eliminar imposições 

a nível de regulação ou fiscais. Diversos estudos procuram analisar do ponto de vista 

empírico em que medida as razões invocadas pela literatura parecem motivar a reacção 

do mercado às operações de spin-off. 

A evidência empírica em suporte da criação de valor com a refocalização é vasta. Hite e 

Owers (1983) encontram uma reacção positiva do mercado aos 27 spin-offs que 

apontaram a especialização como o principal motivo para o desinvestimento; foi nesta 

sub-amostra que se registaram os maiores ganhos supra-normais no período de 50 dias 

antes do anúncio até ao dia da realização da operação. No mesmo sentido, Daley et al. 

(1997), Krishnaswami e Subramaniam (1999), Burch e Nanda (2003) e Desai e Jain 

(1999) concluem que a criação de valor é maior quando a empresa mãe e o spin-off 

pertencem a sectores distintos (apresentam códigos a dois dígitos da Standard Industry 

Classification distintos). Também os estudos de Comment e Jarrell (1995), de John e 

Ofek (1995) e de Berger e Ofek (1995) concluem pela existência de uma relação 

positiva entre a focagem da actividade e o valor da empresa. Veld e Veld-Merkoulova 

(2001), que analisaram 161 spin-offs de 15 países europeus, anunciados entre 1987 e 

2000, concluem pela existência de um retorno supra-normal médio positivo (2,35%) nos 
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três dias centrados à volta da data do anúncio, sendo esse retorno supra-normal de 

2,89% nas empresas que aumentam a focagem e de 1,20% nas restantes. De um ponto 

de vista diferente (i.e. focagem em termos geográficos), Veld e Veld-Merkoulova 

(2001) também encontraram evidência de criação de valor. Segundo o seu estudo, os 

retornos supra-normais são maiores nas empresas que procedem ao spin-off de divisões 

estrangeiras do que de divisões domésticas. 

Tendo em atenção o exposto, compreende-se então que, como mostram Schipper e 

Smith (1983), uma grande percentagem das empresas objecto de spin-off pertençam, 

efectivamente, a uma indústria diferente da respectiva empresa mãe. A criação de 

riqueza para os accionistas com a refocalização pode resultar, como já anteriormente 

referido, da eliminação de sinergias negativas ou de razões estratégicas. A propósito da 

primeira, as conclusões do estudo de John e Ofek (1994) indiciam que a eliminação de 

sinergias negativas entre os bens desinvestidos e os que permanecem na empresa mãe 

permitem uma melhoria da performance, traduzida em maiores margens de lucro e 

maior rendibilidade dos activos. Também Miles e Woolridge (1999) concluem que o 

spin-off, ao efectuar a separação de actividades distintas, permite aumentar, em média, a 

performance operacional da subsidiária. Daley et al. (1997) observaram melhorias na 

performance operacional dos spin-offs embora não tenham encontrado evidência 

empírica que comprovasse a existência de aumento no investimento em capital fixo nos 

anos subsequentes ao spin-off. No que respeita à performance operacional – medida 

pelo “Return on Assets” (ROA) – os autores encontram evidência de que a melhoria se 

verifica apenas nos casos em que o spin-off é levado a cabo entre-sectores e não nas 

operações intra-sectores (mesmo depois de controlar pela dimensão, o sector e a 

performance pré-spin-off). Entretanto, essa melhoria da performance operacional é 

encontrada apenas na empresa mãe (e não na subsidiária), o que os leva a concluir que 

uma tal evidência é consistente com a hipótese do “Corporate focus” mas inconsistente 

com a hipótese do “Alinhamento de incentivos” (uma vez que esta última sugere que a 

melhoria de performance deveria ocorrer mais na subsidiária já que é nesta que os 

programas de incentivos para os gestores têm mais potencial para melhorar26). Também 

                                                 
26 Não se está contudo de acordo com esta última conclusão de Miles e Woolridge (1999), no sentido em 
que se entende que a possibilidade para a melhoria dos programas de incentivos pode dar-se tanto na 
subsidiária como na empresa mãe, desde que a empresa mãe fique também concentrada numa actividade. 
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neste sentido, Desai e Jain (1999) concluem que a performance operacional no longo 

prazo, da empresa mãe e da subsidiária, é mais elevada quando se tratam de spin-offs 

não relacionados. Por seu turno, Allen et al. (1995) concluem que os ganhos obtidos 

com uma operação de spin-off que havia sido precedida por uma operação de aquisição 

da divisão agora separada reflectem a recuperação de valor porventura destruída pela 

diminuição de focagem aquando da aquisição. No que respeita às razões de foro 

estratégico associadas à refocalização, Rick Chavez et al. (2000) apontam a eliminação 

de activos não críticos para a empresa mãe como o motivo pelo qual a maior parte dos 

spin-offs se realiza, referindo que se a unidade de negócio fosse crítica provavelmente 

seria escolhida outra forma de reestruturação. 

Segundo a teoria da informação assimétrica, é mais provável que as empresas que 

escolham ser monitorizadas de forma mais intensa sejam empresas com maior valor do 

que empresas de qualidade média, pelo que será espectável existir uma reacção 

favorável do mercado ao anúncio de spin-offs pela melhoria em termos de informação. 

Best et al. (1998) analisaram a criação de valor em torno do anúncio dos spin-offs na 

perspectiva da informação que é libertada para o mercado. Os autores concluem que a 

melhoria do ambiente informacional é um factor explicativo dos retornos supra-normais 

que se verificam aquando do anúncio. Segundo eles, o que importa analisar (para 

verificar se o anúncio do spin-off contém informação) é a performance futura esperada 

aquando do spin-off e não a performance que efectivamente se tenha vindo a verificar. 

Também sobre a questão da melhor avaliação que passa a ser possível com o spin-off, 

encontram-se os estudos de Logue et al. (1996), Johnson et al. (1994), Habib et al. 

(1997), D’Souza e Jacob (2000), Billet e Vijh (2000) e Krishnaswami e Subramaniam 

(1999). Estes estudos referem a redução da assimetria de informação sobre as operações 

das unidades como um dos factores de criação de valor com os spin-offs. Krishnaswami 

e Subramaniam (1999), trabalhando sobre uma amostra de 118 spin-offs voluntários que 

foram efectuados entre Janeiro de 1979 e Dezembro de 1993 nos EUA, observaram que, 

antes da realização do spin-off, as empresas da amostra apresentavam níveis de 

assimetria de informação significativamente superiores de um ponto de vista estatístico 

                                                                                                                                               

Já se a empresa mãe ainda tiver interesses em sectores distintos, que levem a maiores possibilidades de 
subsidiação cruzada e desalinhamento dos interesses dos gestores com os dos accionistas, o comentário 
dos autores em questão será ajustado. 
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aos das empresas do grupo de controlo por eles utilizado. Utilizando a metodologia do 

estudo de eventos, os autores encontraram retornos supra-normais à volta do anúncio da 

operação de spin-off e verificaram que os retornos supra-normais médios tendiam a ser 

superiores para o quartil das empresas da amostra composto por aquelas que 

apresentavam maior assimetria de informação. Por seu turno, Gilson et al. (1998) 

concluem que a cobertura por parte de analistas e a precisão das suas previsões aumenta 

no caso de spin-offs, tendo encontrado para as transacções analisadas (ocorridas entre 

1990 e 1995) diminuições significativas nos erros de previsão de resultados (cerca de 

50% menos do ano anterior para o ano subsequente à transacção), tanto maiores quanto 

maior o número de novos analistas que as empresas conseguiram atrair. Gilson et al. 

(1998) observaram existir ainda um turnover substancial de analistas (cerca de 2/3) no 

ano após a transacção, o que poderá ser entendido como demonstrativo do facto da 

empresa passar a ser seguida por analistas especializados no sector. Também Schipper e 

Smith (1986) concluem que passam a existir mais analistas a seguir a subsidiária (bem 

como a empresa mãe - Anslinger (1997)). Ao contrário das conclusões dos estudos 

referidos, Veld e Veld-Merkoulova (2001) não encontram todavia qualquer relação 

entre o nível de assimetria de informação e o nível de retorno supra-normal. 

Hite e Owers (1983) e Schipper e Smith (1983) haviam referido que um dos principais 

motivos invocados pelas empresas para a realização de spin-offs seria facilitar 

fusões/aquisições. Cusatis et al. (1993), trabalhando sobre uma amostra compreendendo 

spin-offs realizados nos EUA no período de 1965 a 1988, concluem que os spin-offs, ao 

isolar divisões específicas e ao clarificarem o respectivo valor de mercado para os 

licitantes (quer pela refocalização da actividade quer pela diminuição da assimetria de 

informação), facilitam operações de takeover e permitem aos accionistas originais a 

realização de um valor de venda superior. Cusatis et al. (1993) concluem que uma parte 

significativa da criação de valor resultante dos spin-offs aquando da data do anúncio 

apropriava já potenciais prémios de takeover subsequentes uma vez que, de acordo com 

o seu estudo, apenas quando as empresas mãe e o spin-off se viram envolvidas em 

operações de takeover no período de três anos após a execução da operação é que a sua 

performance era superior à do mercado. Miles e Woolridge (1999) voltam a encontrar 

resultados consentâneos com o seu estudo anterior (Cusatis et al. (1993)), concluindo 

que os spin-offs que levam à separação de empresas com negócios distintos possibilitam 
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a criação de valor porque são um método de transferência de baixo custo relativo do 

controlo de activos para futuras empresas adquirentes27. Já Daley et al. (1997) chegaram 

a um resultado contrário. Baseando-se na hipótese de Cusatis et al. (1993) que o facto 

da empresa vir a ser adquirida conduziria a um retorno supra-normal médio superior, 

Daley et al. (1997) começaram por eliminar os spin-offs que tinham sido objecto de 

aquisição nos dois anos após a operação, adiantando a possibilidade disso constituir um 

enviesamento para baixo do valor criado. Contudo, aquando do recálculo dos retornos 

supra-normais em torno da data do anúncio incluindo as empresas que haviam sido alvo 

de aquisição, concluíram que os resultados anteriormente obtidos (sem essas empresas) 

não eram significativamente afectados. Também Krishnaswami e Subramaniam (1999) 

concluíram que os retornos supra-normais evidenciados pela sub-amostra que invocara 

uma posterior operação de fusão ou de aquisição como motivo para a realização do 

spin-off não eram significativamente diferentes, em termos estatísticos, dos retornos 

supra-normais registados na outra sub-amostra. 

Na generalidade dos estudos efectuados, a hipótese da transferência de riqueza não é 

confirmada. De acordo com autores como Hite e Owers (1983), Miles e Rosenfeld 

(1983) e Schipper e Smith (1983), os accionistas das empresas mãe ganham com 

anúncios de spin-offs enquanto os obrigacionistas não ficam prejudicados. Também em 

Galai e Masulis (1976), a evidência empírica não suporta a hipótese formulada de 

transferência de riqueza dos obrigacionistas para os accionistas, visto que o preço das 

obrigações não variou de forma significativa na data do anúncio. A excepção é um 

estudo de Parrino (1997) que analisa os efeitos sobre a riqueza dos obrigacionistas e 

accionistas da Marriott Corporation em 1993, na sequência da operação de spin-off. 

Neste caso em particular foi detectada uma transferência de riqueza dos obrigacionistas 

para os accionistas e uma redução do valor global da empresa (esta última ter-se-ia 

ficado a dever a custos de transacção, duplicação de custos e penalização por 

comportamento oportunista e ao ajustamento efectuado pelo mercado devido à revisão 

                                                 
27 Tradução literal do texto em inglês dos autores: «…spin-offs, by dividing a company into separate 
businesses and thereby effectively creating pure plays for prospective bidders, create value by providing a 
relatively low-cost method of transferring control of corporate assets to acquiring firms». 
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das estimativas dos investidores quanto aos custos que a empresa teria de vir 

futuramente a suportar quando se pretendesse financiar28). 

Como já referido, outra razão invocada para proceder a um spin-off é a de ultrapassar 

imposições fiscais ou de regulação. Nas amostras analisadas por Schipper e Smith 

(1983) e Hite e Owners (1983) verifica-se que em 30% dos spin-offs (o que já 

representa um peso assinalável) a motivação apontada para a sua realização foi a 

diminuição dos constrangimentos do ambiente institucional ou de regulação. Contudo, 

os autores não encontraram efeitos significativos dos aspectos da regulação ou fiscais 

sobre a criação de valor com os spin-offs. No mesmo sentido, também Krishnaswami e 

Subramaniam (1999) concluíram que a regulação não seria um factor explicativo dos 

retornos supra-normais verificados aquando dos spin-offs. 

 

A reacção positiva do mercado pode ainda estar dependente de variáveis como a 

dimensão do spin-off e o efeito clientela. Entre os autores que entenderam ser pertinente 

investigar a existência de uma relação entre os ganhos obtidos na data do anúncio e a 

dimensão do spin-off encontram-se Hite e Owers (1983), Miles e Rosenfeld (1983), 

Copeland et al. (1987), Johnson et al. (1994) e Krishnaswami e Subramaniam (1999). 

Todos eles concluíram que os retornos supra-normais tendem efectivamente a ser 

superiores nos spin-offs de maior dimensão. Também consistente com este efeito é o 

facto de Rosenfeld (1984), ao analisar apenas uma amostra composta por spin-offs de 

grande dimensão, ter chegado a um retorno supra-normal de 5,6% num período de dois 

dias em torno da data do anúncio, valor que é superior à média encontrada na 

generalidade dos estudos. 

Tabela 7 – Efeito da dimensão do spin-off no retorno supra-normal 

Autores (Estudo) Relação dimensão/ retorno supra-normal médio 

Johnson et al. (1994) Diferencial de 3% 

Hite e Owers (1983) Diferencial de 5,8% 

Miles e Rosenfeld (1983) Diferencial de 20,7% (análise efectuada não em torno do anúncio, 
mas no período –120 a +60) 

 

                                                 
28 Essa revisão de estimativas derivaria do facto dos investidores passarem a considerar como mais 
provável que a empresa voltasse a adoptar um comportamento oportunista. 
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Entretanto, o facto dos mercados financeiros não serem completos e existir o efeito 

clientela poderá fazer com que o spin-off conduza a um aumento do valor da empresa. 

Neste sentido, Hakansson (1982) refere que os spin-offs são genericamente benéficos – 

ou no pior dos casos neutros para os accionistas – porque lhes permitem um conjunto 

alternativo de oportunidades. Segundo Miles e Rosenfeld (1983), as operações de spin-

off conferem aos investidores maior flexibilidade na sua escolha entre dividendos e 

ganhos de capital. O que estes autores argumentam é que se, por exemplo, o spin-off 

tem boas oportunidades de crescimento e privilegia o reinvestimento enquanto a 

empresa mãe privilegia a oferta de um largo dividend yield, os accionistas que preferem 

ganhos de capital têm a possibilidade de deter apenas acções do spin-off enquanto os 

que preferirem dividendos podem optar por ter apenas acções da empresa mãe. 

 

Foi já referido que a estrutura de governo da sociedade poderá ter uma forte influência 

não apenas na concretização de operações de spin-off como também nos resultados 

subsequentes obtidos, pelo que se entende ser importante ainda efectuar uma breve 

apresentação das conclusões obtidas em estudos existentes que se debruçaram sobre esta 

matéria. 

Seward e Walsh (1996) argumentam que o spin-off conduz ao reforço da estrutura de 

corporate governance mas não encontraram, contudo, correspondência estatística entre 

os ganhos com os spin-offs e a melhoria na eficiência contratual. Também Qian e 

Sudarsanam (2007), embora tenham inferido a partir dos resultados encontrados que os 

ganhos em torno do anúncio de spin-offs estavam relacionados com a mitigação de 

problemas de agência, não encontraram significância estatística para o efeito negativo 

detectado entre a estrutura de governo forte e os retornos supra-normais verificados. De 

resto, no seu estudo, as únicas variáveis explicativas dos retornos supra-normais para 

que obtiveram significância estatística foram a refocalização e a dimensão relativa do 

spin-off. Já Ahn e Walker, que concluem que os spin-offs são realizados por empresas 

com estruturas de governo forte, consideram que há um efeito positivo sobre a criação 

de valor para os accionistas com este tipo de operação. Contudo, a sua constatação 

resulta de terem observado que, em média, são obtidos retornos supra-normais positivos 
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com operações de spin-off e de terem confrontado este facto com as características das 

estruturas de governo por si analisadas. 

Adicionalmente, tanto Qian e Sudarsanam (2007) como Seward e Walsh (1996) referem 

que com o spin-off ver-se-iam reforçadas as medidas de governo externas, com a 

exposição dos gestores ao mercado de controlo de empresas, bem como as medidas de 

governo internas, com a maior presença de investidores institucionais e de 

administradores independentes e com a maior participação dos gestores no capital por 

via da introdução de esquemas de incentivos equity-linked. Nesse sentido, Seward e 

Walsh (1996) encontraram sinais de uma melhoria nos mecanismos internos de 

corporate governance após o spin-off, passando o Board e as Comissões de 

Remuneração a ser maioritariamente compostos por administradores externos e a 

compensação atribuída ao Chief Executive Officer (CEO) a estar, por regra, indexada à 

performance. Já Qian e Sudarsanam (2007), de entre os mecanismos de corporate 

governance que analisaram para a empresa mãe, apenas encontraram evidência empírica 

de melhoria a nível da detenção de acções por parte de investidores institucionais. Em 

todos os outros mecanismos (participação no capital dos administradores, rácios de 

endividamento e número de analistas que seguem a empresa) não foram encontradas 

diferenças significativas. 

Ainda a propósito dos mecanismos de corporate governance, têm-se os estudos de 

Brown e Brook (1993) a respeito de investidores institucionais e o de Allen e Wahal 

(2001) sobre insiders. Brown e Brook (1993) referem que, logo a seguir ao spin-off 

assiste-se a movimentos de venda por parte de investidores institucionais, o que tem um 

efeito negativo sobre as cotações da empresa. Como já referido atrás, os investidores 

institucionais podem ter estratégias de investimento predefinidas (opção por 

determinados tipos de investimentos), para além de poderem estar sujeitos a restrições 

em relação à composição dos seus portfolios. Estes dois factos aliados podem levar a 

que os investidores institucionais procedam a rebalanceamentos das suas carteiras na 

sequência do spin-off. Por outro lado, a reacção negativa do mercado à sua saída poderá 

ser um reflexo da leitura que aquele faz, ao considerar que a diminuição da presença de 

accionistas institucionais corresponde a um enfraquecimento a nível de um importante 

mecanismo de governance. No que respeita aos insiders, Allen e Wahal (2001) 

concluem que os mesmos são, em média, vendedores das acções da empresa mãe, não 
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tendo contudo encontrado evidência que esse comportamento reflectisse informação 

privilegiada detida pelos insiders sobre o valor das empresas29 (designadamente que a 

subsidiária estava subavaliada e a empresa mãe sobreavaliada). 

 

                                                 
29 Segundo os autores, menos de 2% dos insiders são ao mesmo tempo vendedores de acções da empresa 
mãe e compradores de acções da subsidiária – contra os 3% dos ousiders. 
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3333 REACÇÃO DO MERCADO A OPERAÇÕES DE SPIN-OFF NO MERCADO 

EURONEXT 

3.13.13.13.1  ENQUADRAMENTO E RELEVÂNCIA  

Como foi referido anteriormente, a actividade de reestruturação cresceu 

significativamente nos últimos anos, tanto na Europa como nos EUA. A importância 

crescente da actividade de fusões e aquisições e de novas colocações no mercado, bem 

como a actividade de desinvestimentos que lhes está muitas vezes associada, justifica o 

aprofundar do estudo das operações de reestruturação accionista ao dispor das 

empresas. Procurou-se neste trabalho analisar em particular os spin-offs, pelas 

características específicas que apresentam por comparação com outras formas de 

reestruturação - como a não angariação de capital e a maior sujeição dos gestores ao 

mercado de controlo de empresas. A evidência empírica existente, sobretudo respeitante 

ao mercado dos EUA, tem demonstrado que existe uma reacção favorável do mercado 

bolsista ao anúncio de operações de downsizing, em geral, e de spin-offs, em particular. 

Para os numerosos estudos efectuados para o mercado dos EUA, os referidos retornos 

supra-normais médios (em torno do anúncio) situam-se entre os 2,6% e os 3,42%. Nos 

estudos efectuados para o mercado europeu, os retornos supra-normais médios obtidos 

em torno do anúncio situam-se entre os 2,35% e 4,82%. Vários autores apontam para a 

influência que determinadas características das operações têm na geração dos retornos 

supra-normais, sendo referidas as questões da dimensão do spin-off e da refocalização 

que é, ou não, conseguida. Já no período fora do anúncio, a evidência empírica não é tão 

conclusiva a respeito da existência de retornos supra-normais, seja para o período antes 

do anúncio, seja no período entre o anúncio e a execução, ou ainda no longo prazo. 

Sabendo-se que, ao optar por um break-up, a empresa mãe está, em maior ou menor 

grau, a conferir a uma sua unidade alguma independência decisional - que atinge o seu 

pico num spin-off – importa perceber que tipo de aceitação tem essa decisão no 

mercado. Paralelamente, é também relevante investigar que razões concretas para a 

reestruturação parecem determinar a reacção do mercado e que outros factores afectam 

essa mesma reacção. A resposta a estas duas questões poderá ajudar os intervenientes 

no mercado (gestores, investidores e analistas) a decidir se, e em que circunstâncias, a 

reestruturação fará sentido. O presente trabalho de investigação centrou-se, assim, na 
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problemática dos spin-offs, procurando contribuir para o esclarecimento dos dois pontos 

acima focados, atendendo às particularidades e aos contornos que este tipo de operações 

assume em concreto. 

Considerando que já existe uma vasta literatura sobre o assunto em análise para o 

mercado dos EUA, podendo também ser encontrados alguns (ainda que diminutos) 

estudos para o mercado europeu como um todo, entende-se que o presente trabalho 

poderá vir a constituir um contributo relevante ao ter-se centrado a análise no estudo 

exclusivo das operações executadas no mercado Euronext30, realidade até agora não 

estudada. O objectivo foi não apenas analisar a reacção deste mercado – mais restrito e 

coeso – a operações de spin-off mas também tentar perceber se o mesmo evidencia um 

comportamento similar aos dos outros mercados mencionados (americano e europeu), e 

muito especialmente ao do Reino Unido, através de uma confrontação com os 

resultados obtidos em operações similares aí executadas no mesmo período. De 

salientar ainda que, dada a inclusão de Portugal no mercado Euronext, o presente 

trabalho permite particularizar a análise e destacar a reacção do mercado às operações 

que tiveram a sua origem em Portugal. 

 

3.23.23.23.2  QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

A questão central a que a investigação realizada procura responder é a de saber se a 

reacção do mercado a spin-offs executados por empresas cotadas no universo Euronext, 

em geral, e em Portugal, em particular, no período compreendido entre 1 de Janeiro de 

1990 e 15 de Julho de 2008, é consentânea com a evidência empírica existente. 

Decorrente desta questão central, uma outra questão colocada pela presente investigação 

é a de saber em que medida as razões para a realização dos spin-offs afectam a reacção 

do mercado. 

Para efeitos de resposta à questão central, procedeu-se a um apuramento dos retornos 

supra-normais na amostra, à volta de três períodos perfeitamente identificáveis: a data 

do anúncio, a data de execução e um ano após a data de execução. No período em torno 
                                                 
30 Tendo sido o primeiro mercado bolsista pan-europeu (actualmente, pan-atlântico dada a entrada da 
NYSE, em 2006) e um dos maiores mercados bolsistas mundiais, a Euronext foi criada a 22 de Setembro 
de 2000, como resultado da fusão das Bolsas de Paris, Bruxelas e Amesterdão. Mais tarde foi também 
incorporado o mercado de derivados londrino e, em 2002, a Bolsa de Valores de Lisboa e Porto. 
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da data do anúncio analisaram-se os retornos supra-normais para os seguintes sub-

períodos (em dias): -10 a -5, -5 a -2, -1 a +1, -1 a 0, 0, 0 a +1, +2 a +5, +5 a +10 e +10 a 

+25 (sendo 0 a data do anúncio). Em relação ao período que respeita à data de 

execução, a análise abrangeu três dias, centrados naquela data. Já no que se refere ao 

longo prazo, o período escolhido foi um ano após a data de execução. Os resultados 

obtidos foram depois comparados com a evidência empírica existente para os mercados 

americano e europeu. 

No que se refere à geração de retornos supra-normais cumulativos médios no período 

em torno da data do anúncio - mais precisamente no sub-período -1 a +1 - procedeu-se 

ainda a uma análise mais detalhada que incluiu uma confrontação entre mercados. Por 

um lado, procurou perceber-se se o mercado nacional se comporta de forma similar a 

mercados congéneres europeus (pelo que se dividiu a amostra para o mercado Euronext 

em dois grupos, destacando o mercado português dos restantes). Por outro lado, foi 

ainda efectuada uma análise dos retornos supra-normais para a amostra constituída pelas 

empresas com sede no Reino Unido, para permitir a comparação de resultados31. Uma 

outra análise efectuada foi o estudo do efeito dimensão (peso relativo do spin-off na 

empresa mãe). A análise dos retornos supra-normais no mesmo sub-período teve 

também em atenção o tipo de performance evidenciado pela empresa mãe previamente 

ao anúncio. 

No que respeita à segunda questão de investigação, efectuaram-se dois tipos de análise. 

Por um lado, e tendo como objectivo a aferição da reacção do mercado Euronext às 

motivações subjacentes ao spin-off, confrontaram-se os retornos supra-normais 

cumulativos médios entre os dias -1 a +1 evidenciados pela amostra em função das 

razões invocadas pelas empresas ou divulgadas na imprensa escrita. Procedeu-se de 

seguida não apenas a uma comparação dos resultados encontrados com o que é 

apontado na literatura como também a uma confrontação com os resultados obtidos para 

o mercado do Reino Unido. Efectuou-se por fim uma análise conjunta dos dois 

mercados (Euronext e Reino Unido), com o objectivo de testar se porventura a 

dimensão da amostra afectaria os resultados obtidos. 

                                                 
31 Foi também efectuada a análise dos retornos supra-normais em torno da data de execução para o 
mercado do Reino Unido, com a mesma finalidade. 
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Por outro lado, os retornos supra-normais obtidos foram testados em função da pertença 

ou não da empresa mãe e subsidiária a um mesmo sector, entendida esta como uma 

medida concreta de refocalização. Também aqui se procedeu a uma comparação com os 

resultados encontrados em estudos anteriores. Acresce que esta análise permite aferir se 

os resultados obtidos reforçam ou não aqueles a que se chegou a partir da análise da 

razão invocada. 

 

3.33.33.33.3  CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DA INVESTIGAÇÃO  

O estudo da reacção do mercado aos spin-offs realizados no espaço Euronext contribui 

para enriquecer a escassa evidência empírica existente sobre o mercado europeu e 

colmatar a inexistente evidência empírica sobre o mercado português. 

Ao cingir o estudo a empresas do mercado Euronext torna-se possível por um lado 

confrontar os resultados obtidos para essas empresas com as conclusões dos estudos 

efectuados para um mercado europeu mais alargado. Por outro lado, ao expandir-se a 

amostra a spin-offs executados por empresas com sede no Reino Unido pretende-se 

aferir se, para mercados com particularidades diferentes, os resultados obtidos (através 

da aplicação de uma mesma metodologia, no mesmo período amostral) conduzem a 

conclusões similares. As especificidades de cada um dos mercados decorre da presença 

de contextos legais diferentes, de estruturas accionistas distintas, de graus diferenciados 

de desenvolvimento dos mercados financeiros, assim como de sistemas de corporate 

governance diferentes, sabendo-se, por exemplo, que no Reino Unido o mercado de 

corporate control é mais activo do que no espaço Euronext. 

Ainda no que respeita à amostra escolhida, considera-se relevante o facto de se poder 

analisar todos os spin-offs que foram executados em Portugal. Dos três estudos 

existentes e incidentes sobre o mercado europeu (Vroom e Frederikslust (1999), Veld e 

Veld-Merkoulova (2001) e Qian e Sudarsanam (2007)), apenas em um deles foi 

incluído um caso português, o spin-off da Altri, pela Cofina. Acresce que o mesmo foi 

analisado em conjunto, e sem qualquer destaque, com os demais spin-offs que 

compunham a amostra. A investigação efectuada permite colmatar essa lacuna, 

incluindo a análise dos retornos supra-normais não apenas daquele spin-off como 

também dos das outras operações congéneres concretizadas subsequentemente no 
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mercado português, fruto da análise ter por base um período amostral alargado (até 15 

de Julho de 2008). 

Outro contributo inovador da investigação realizada é a análise dos retornos supra-

normais em função do desempenho apresentado pela empresa mãe no período que 

antecede o anúncio, tendo-se dividido a amostra em empresas over-performing (i.e. com 

uma performance relativa superior à do índice sectorial) e under-performing (caso 

inverso). Como medida de performance relativa considerou-se a evolução da cotação da 

empresa em relação à evolução média da cotação das empresas europeias do mesmo 

sector. 

Um último factor distintivo reside na metodologia de análise, a qual não se limita ao 

estudo de eventos e recorre também a outros métodos estatísticos para estudar os 

relacionamentos entre variáveis32. 

 

3.43.43.43.4 HIPÓTESES 

Devido às razões avançadas no capítulo anterior são de esperar retornos supra-normais 

médios positivos aquando do anúncio de spin-offs. Esta tem sido, aliás, uma conclusão 

consensual na evidência empírica existente. Por outro lado, se os mercados forem 

eficientes, essa geração de retornos supra-normais deverá estar centrada e deverá ser 

observável apenas num período curto em torno do dia do anúncio. Esta foi, então, a 

primeira hipótese a testar, (H1). Seja por questões relacionadas com eliminação de 

sinergias negativas, clarificação da estratégia, eficiência informacional ou outras, a 

expectativa é de que o mercado reaja favoravelmente ao anúncio do spin-off. 

Uma segunda hipótese a testar (H2) foi a dos retornos supra-normais obtidos serem 

positivamente afectados pela dimensão do spin-off, em linha com as conclusões dos 

estudos de autores como Copeland et al. (1987), Johnson et al. (1994) e Krishnaswami e 

Subramaniam (1999). 

                                                 
32 Ainda que não seja comum à generalidade dos estudos, é de referir que também Johnson et al. (1994) 
procederam a alguns testes Anova, designadamente para estudar a relação entre as razões avançadas para 
a realização dos spin-offs e o CAR, assim como para analisar se o CAR é influenciado pelo facto de 
juntamente com o anúncio ter sido, ou não, disponibilizada informação sobre o impacto fiscal da 
operação. 
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Tem-se a expectativa que não é possível determinar à partida se a criação de riqueza 

para os accionistas será superior quando a operação é anunciada por uma empresa que 

tenha vindo a apresentar um desempenho superior à média do sector. Ainda que as 

empresas over-performing sejam mais passíveis de reestruturar por razões estratégicas, 

surgindo o spin-off como uma medida proactiva da gestão que visa a salvaguarda dos 

interesses dos accionistas (o que reflecte uma estrutura de corporate governance forte), 

o facto é que também os accionistas de empresas under-performing poderão ter muito a 

ganhar com o spin-off33, pelas razões anteriormente avançadas. Assim, vai-se testar a 

hipótese (H3) de os retornos supra-normais gerados aquando do anúncio de um spin-off 

não serem sensíveis à performance relativa que as empresas apresentavam antes do 

anúncio. 

Passando para uma análise em fase posterior ao anúncio, não se espera encontrar 

retornos supra-normais significativos aquando da execução da operação (H4), dado que 

em mercados eficientes a reacção do mercado à mesma deve concentrar-se em torno das 

datas em que nova informação é disponibilizada ao mercado. Sendo assim, a reacção 

deverá cingir-se, em regra, à data do anúncio, como avançado anteriormente. Isso não 

impede todavia que possam ocorrer movimentos de ajustamento na cotação se 

entretanto novos dados forem disponibilizados. 

Não são igualmente de esperar retornos supra-normais significativos no longo prazo 

(H5) dado que não será possível a uma empresa “bater” sistematicamente o mercado, o 

que está de acordo com a Teoria da Eficiência dos Mercados. 

Ainda que previamente à decisão do spin-off os interesses dos gestores de empresas 

under-performing possam estar menos alinhados com os dos accionistas (quando 

comparados com os interesses de gestores de empresas over-performing), considera-se 

que, no longo prazo, não deverá haver uma diferença significativa entre o desempenho 

dos dois tipos de empresas face ao mercado (H6). Esta hipótese é avançada por se 

considerar que a actuação dos mecanismos de corporate governance deverá levar a que, 

no longo prazo, sejam adoptadas as medidas necessárias para alinhar os interesses dos 

gestores com os dos accionistas. 

                                                 
33 Neste caso, o spin-off poderá muito possivelmente ter resultado de uma decisão reactiva dos gestores, 
que se sentiram forçados a reestruturar. 
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Uma outra hipótese a validar foi a da importância da prossecução dos objectivos de 

refocalização e redução da assimetria de informação na explicação dos retornos supra-

normais médios conseguidos em torno de um anúncio de spin-off (H7). A expectativa de 

que os retornos supra-normais sejam superiores quando a motivação para a realização 

da operação se prende com qualquer um daqueles factores relaciona-se com o grau de 

independência que o spin-off origina. Se o spin-off permite (pelo nível de separação que 

é conseguido) resolver problemas de sinergias negativas, clarificar questões estratégicas 

e/ ou mitigar questões de assimetria de informação, será então expectável que o 

mercado reaja mais favoravelmente quando estas são as razões que motivam a 

realização da operação. No seguimento desta lógica, é expectável que os retornos supra-

normais sejam maiores nos casos em que o spin-off pertence a um sector distinto do da 

empresa mãe (H8), em linha com evidência empírica existente. 

Em síntese, as hipóteses de teste consideradas foram: 

Tabela 8 – Hipóteses a validar 

H1 Retornos supra-normais positivos e concentrados em torno da data do anúncio 
  
H2 Quanto maior a dimensão relativa do spin-off maior o retorno supra-normal 
  
H3 Retornos supra-normais de empresas over-performing similares aos retornos supra-

normais de empresas under-performing à data do anúncio 
  
H4 Retornos supra-normais nulos na data de execução 
  
H5 Retornos supra-normais nulos no longo prazo 
  
H6 Retornos supra-normais de empresas over-performing idênticos aos retornos supra-

normais de empresas under-performing no longo prazo 
  
H7 Retornos supra-normais superiores quando a motivação invocada para a realização do 

spin-off se prende com a refocalização ou com a redução da assimetria de informação 
  
H8 Retornos supra-normais superiores se a empresa mãe e o spin-off pertencem a sectores 

distintos 
 

3.53.53.53.5 MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO  

Pelo exposto no enquadramento metodológico que consta do apêndice, considera-se 

ajustada a escolha pelo modelo de mercado para avaliar os retornos supra-normais 

gerados na sequência do anúncio de spin-offs. Mais precisamente, para o cálculo dos 

retornos supra-normais na empresa mãe, aquando do anúncio da operação (event date, 
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dia 0) e da execução (ex-date), recorreu-se ao Modelo de Mercado a um factor para 

obter o retorno estimado para a empresa caso não existisse o anúncio, o qual é calculado 

com base na seguinte fórmula: 

Rit = αi + βiRmt + eit 

Em que: 

Rit – retorno da empresa i no dia t 

Rmt – retorno de um índice representativo do mercado no dia t 

O índice representativo do mercado foi seleccionado, para cada empresa portuguesa, 

entre quatro possíveis: os dois representativos do mercado português (PSI 20 e PSI 

Geral), o índice do sector a que pertence a empresa mãe em Portugal e o índice do 

sector a que pertence a empresa mãe na Europa. Para as demais empresas, o índice 

representativo do mercado foi seleccionado entre três possíveis: o representativo do 

mercado a que a empresa pertence, o índice do sector a que pertence a empresa mãe no 

seu mercado e o índice do sector a que pertence a empresa mãe na Europa34. Foi 

seleccionado aquele que assegurava um maior poder explicativo da regressão, medido 

pelo coeficiente de determinação (R2). 

Da estimação da regressão acima apresentada para o período de estimação (estimation 

window) é possível obter os retornos esperados para a empresa i nos diferentes dias, 

resultando o retorno supra-normal da empresa i no dia t (ARit) da diferença entre o 

retorno efectivamente obtido pela empresa e o retorno estimado através do modelo de 

mercado: 

ARit = Rit – E(Rit) 

Procedendo ao somatório dos retornos supra-normais para todas as empresas da amostra 

num dado período de tempo t, obtêm-se os retornos médios: 

                                                 
34 Os procedimentos metodológicos adoptados para a “amostra de controlo” constituída pelas empresas 
com sede no Reino Unido são em tudo idênticos aos descritos para as empresas que integram o mercado 
Euronext. A única diferença é que não foi possível obter para todas a informação exacta do sector a que 
as mesmas pertenciam, pelo que nesses casos se optou por efectuar a regressão dos retornos (apenas) em 
relação aos índices representativos do mercado do Reino Unido (entre FTSE 100, FTSE All-share e FTSE 
AIM All-share). 
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Em que: 

N - número de empresas na amostra 

Acumulando os retornos supra-normais de todas as empresas da amostra para um dado 

intervalo de tempo obtêm-se os retornos supra-normais cumulativos médios, CAR: 
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____

 

O período de estimação vai de -220 dias a -21 dias antes do anúncio (no mesmo sentido, 

Veld e Veld-Merkoulova (2001) utilizaram uma estimation window de -220 dias a -20 

dias antes do anúncio). 

Serão conduzidos testes para aferir se o retorno supra-normal para diferentes event 

windows é significativamente diferente de zero do ponto de vista estatístico, para um 

nível de confiança entendido como aceitável (1% e 5%). Nomeadamente, testar se os 

CAR são significativamente diferentes de zero35 para os períodos indicados na secção 

das questões de investigação (-10 a -5, -5 a -2, -1 a +1, -1 a 0, 0, 0 a +1, +2 a +5, +5 a 

+10 e +10 a +25). 

Para testar a existência de retornos supra-normais positivos um ano após a execução do 

spin-off, vai-se recorrer à análise dos Buy-and-Hold Abnormal Returns (BHARs) para 

as empresas mãe, para os spin-offs e para as empresas combinadas. 

 

 

Em que: 

T – 12º mês após a execução do spin-off 

                                                 
35 Para testar se os CAR são significativamente diferentes de zero nos períodos referidos os testes a 
efectuar podem ser de médias ou de medianas. Em ambos os casos a hipótese a testar é H0: CAR=0, 
sendo que se rejeita esse hipótese se o p-value for inferior a 5%. A significância da média é aferida 
através da estatística t enquanto a significância da mediana é aferida através do teste “Wilcoxon signed 
rank”. 
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Ri,t – retorno da empresa i no mês t em relação à data de execução 

Rm,t – retorno do índice europeu do sector no mês t em relação à data de 

execução 

O BHAR do primeiro ano inclui o retorno do mês em que ocorreu a execução, contado a 

partir da ex-date (ainda que o mesmo não seja, na maioria dos casos, um mês completo) 

e os onze meses subsequentes. Este foi também o procedimento adoptado por Qian e 

Sudarsanam (2006). 

O BHAR médio é, para Barber e Lyon (1997), o estimador apropriado para efectuar 

essa análise dado que (o BHAR) «precisely measures investor experience». Contudo, e 

como chamam a atenção Mitchell e Stafford (2000), as estatísticas de teste tradicionais 

estão inflacionadas quando se utilizam BHARs. Para considerar a assimetria que existe 

nos retornos supra-normais das empresas individuais quando se estende a análise para 

além do curto prazo ao utilizar a metodologia dos BHARs, uma solução é corrigir a 

estatística de teste. 

Vai-se utilizar a estatística de teste proposta por Kooli e Suret (2007), que considera 

uma estatística de teste corrigida da assimetria. 

 

 

 Em que: 

 n – dimensão da amostra 

    - estimativa do coeficiente de assimetria 

  

 

A análise não se cingiu a modelos econométricos, tendo-se também procedido a uma 

análise estatística da amostra e efectuado testes de médias, tanto para as variáveis 

individualmente como entre sub-amostras (utilizando testes estatísticos para aferir se as 

médias são ou não estatisticamente diferentes entre sub-grupos), assim como testes de 

associação entre variáveis. 
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A nível dos testes estatísticos a que se recorreu, os mesmos dependeram do tipo de 

variáveis em análise: (1) Para comparar médias em que a variável dependente é 

quantitativa e a independente é qualitativa, vai-se recorreu-se em primeira instância ao 

teste One-Way Anova desde que estivesse reunida a condição de homogeneidade de 

variâncias (teste de Levene). Nos sub-grupos que não apresentavam homogeneidade de 

variâncias recorreu-se ao teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (dado que não se 

pode aplicar o teste One-Way Anova); (2) Para testar a correlação entre variáveis 

quantitativas utilizou-se em primeira instância o teste de Pearson, que pressupõe a 

normalidade das variáveis, havendo a necessidade de efectuar previamente o teste de 

Kolmogorov-Smirnov da normalidade (conclui-se pela não rejeição da hipótese H0 da 

normalidade com um nível de confiança de 95% se o p-value for maior do que 5%, que 

foi o nível de significância escolhido). Para as variáveis que não seguiam uma 

distribuição normal (e como não se pode aplicar o teste de Pearson), recorreu-se ao teste 

de Spearman. 

 

3.63.63.63.6  AMOSTRA  

A amostra veio a ser constituída por todas as operações de spin-off realizadas por 

empresas de países integrantes do mercado Euronext no período compreendido entre 1 

de Janeiro de 1990 e 15 de Julho de 2008. Foi condição indispensável de inclusão na 

amostra que as acções tanto das empresas mãe como das subsidiárias fossem 

transaccionadas no referido mercado. No caso do Reino Unido, e por dificuldades de 

acesso a bases de dados, a análise reportou-se apenas a spin-offs executados por 

empresas britânicas no mercado de Londres até ao final de 2005. Outros critérios ainda 

impostos para inclusão na amostra foram os seguintes: 

• a cotação das acções da empresa mãe e da subsidiária estarem disponíveis na 

Datastream; 

• as cotações diárias estarem disponíveis pelo menos 100 dias no período utilizado 

para estimação, o qual foi do dia -220 a -21 em relação à data de anúncio, e também 

para os três dias em torno da data do mesmo; 

• terem sido distribuídos aos accionistas da empresa mãe pelo menos 50% das acções 

da subsidiária; 
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• estar disponível uma data precisa para o anúncio e para a ex-date, na imprensa 

escrita, no site da empresa mãe ou em estudos anteriors; 

• o anúncio da operação não estar contaminado (1) por divulgação de resultados, (2) 

pelo anúncio simultâneo de outra operação, (3) pelo anúncio da substituição do CEO, 

(4) pelo anúncio de dividendos ou de outros assuntos com impacto sobre a empresa; 

• o spin-off não ter várias empresas mãe; 

• o spin-off não ser parte de um processo de liquidação ou de falência. 

Habitualmente não são aceites, em estudos congéneres, spin-offs em royalty trust, em 

Real Estate Investment Trust (REIT) ou em empresas pertencentes a sectores regulados. 

Contudo, dada a dimensão da amostra no presente trabalho, os mesmos foram 

considerados, não obstante se tivesse refeito a análise dos retornos supra-normais sem 

inclusão das duas empresas que integravam estes grupos. Refira-se no entanto que há 

estudos que não excluem esses sectores da análise, como é o caso de Qian e 

Sudarsanam (2007), a partir do qual foi obtida parte da amostra. 

Por razão idêntica, não foram excluídos da amostra os spin-offs em que não foi indicada 

a percentagem de acções distribuídas, ainda que assim suceda normalmente nos estudos 

sobre spin-offs. Restringiu-se porém a inclusão na amostra a operações em que se 

conseguiu apurar ter sido distribuída a maioria das acções, como indicado atrás. 

Até 2002, a informação sobre as empresas integrantes da amostra foi cedida por um dos 

autores do estudo de Qian e Sudarsanam (2007). De 2002 em diante, foi retirada da 

análise da base de dados da Euronext “Euronext New Listings” e ainda a partir da 

consulta de meios noticiosos. A informação sobre as empresas que procederam a spin-

offs no Reino Unido foi obtida através da primeira fonte (Qian e Sudarsanam (2007)). 

Para a obtenção das cotações das empresas mãe, dos spin-offs, dos índices de mercado e 

sectoriais e ainda dos yields das obrigações do tesouro (OTs) recorreu-se à Datastream. 

A obtenção de informação adicional sobre as empresas foi obtida pela consulta das 

páginas das mesmas, de sites financeiros ou de notícias na Internet. 

No mercado Euronext, e para o período definido, foram encontrados 17 anúncios de 19 

spin-offs (dado que houve o anúncio pela mesma empresa de três spin-offs em 

simultâneo) oriundos de 15 empresas mãe. Não deixa de ser supreendente o facto de 

Portugal aparecer, a par da Bélgica, como o país que mais operações de spin-off 
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anunciou (cinco). Foram encontrados apenas três anúncios de spin-offs em França, 

enquanto os Países Baixos contribuíram para a amostra com quatro anúncios (embora 

tendo executado seis). Quanto ao número de empresas mãe, Portugal aparece 

novamente em primeiro lugar exaequo com a Bélgica e os Países Baixos, com quatro 

empresas distintas a anunciar essa forma de break-up, seguindo-se a França com três. 

Duas empresas, uma Portuguesa e uma Belga, anunciaram duas operações de spin-off. 

No que respeita ao Reino Unido, a amostra foi constituída por 47 anúncios de 50 spin-

offs, oriundos de 44 empresas mãe. 

Na Tabela 15 (Anexo 1) é apresentada a composição da amostra relativa ao mercado 

Euronext por sector de actividade da empresa mãe e do spin-off, por ano de anúncio e de 

execução, e por número de dias decorridos entre a dada do anúncio e a data de 

execução. Das quinze empresas mãe, sete pertencem ao sector secundário e dez ao 

sector terciário, das quais duas são fundos de investimento imobiliários. A quinze 

empresas correspondem onze sectores de actividade distintos. Em relação aos spin-offs, 

nove pertencem ao sector secundário e dez ao sector terciário, dos quais dois são fundos 

de investimento imobiliários. Os dezanove spin-offs repartem-se entre doze sectores de 

actividade distintos. 

Tabela 9 – Spin-offs anunciados e executados, por anos 

Ano 
Spin-offs 

anunciados 
Spin-offs 

executados 
 

Ano 
Spin-offs 

anunciados 
Spin-offs 

executados 

1996 1 1  2003 1 1 

1997 1 1  2004 3 1 

1998 4 1  2005 3 3 

1999 1 4  2006 - 2 

2000 1 1  2007 2 1 

2001 - -  2008 (até 15/07) 1 2 

2002 1 1     

 

A Tabela 9 tipifica a distribuição de anúncios e operações de spin-off no decurso do 

período de análise. Constata-se que ainda que o início da análise se tenha reportado a 

1990, o facto é que, das empresas que integram o mercado Euronext, o primeiro só se 

verificou em 1996. Por outro lado, dos dezanove spin-offs, dezassete foram executados 

a partir de 1998 (inclusive). Para esse facto devem ter contribuído as alterações 
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processadas no contexto europeu em termos de legislação, que passou a ser mais 

benéfica para as empresas e para os accionistas a nível fiscal. 

Quanto à performance relativa da empresa mãe antes do anúncio (por comparação com 

a performance do índice de mercado sectorial europeu correspondente), constata-se que 

65% das empresas, onze das dezassete, apresentaram uma variação superior ao índice 

de mercado sectorial - sendo que essa performance se baseia no cálculo da variação da 

cotação entre os dias -365 a -10 em relação à data do anúncio. 

Em relação ao número de dias que media entre a data do anúncio e a data de execução 

dos spin-offs, o mesmo varia entre 47 e 364, sendo o número médio de 126, o que 

excede quatro meses. 

A fim de proporcionar uma noção da dimensão das diferentes empresas que integram a 

amostra, o Gráfico 6 apresenta a distribuição da mesma por valor do activo, em 

milhares de USD, no ano anterior ao anúncio no caso das empresas mãe (informação 

disponível para quinze anúncios) e no ano da execução no caso dos spin-offs 

(informação disponível para doze anúncios). No caso das empresas mãe (Gráfico 6.a), o 

activo varia entre 468 milhões de USD e 17.156 milhões de USD, o que conduz a um 

valor médio de 4.850 milhões de USD. No caso dos spin-offs (Gráfico 6.b), o activo 

varia entre 69 milhões USD e 6.090 milhões USD, o que conduz a um valor médio de 

1.398 milhões USD. Ambas as distribuições apresentam uma grande variabilidade. 

Gráfico 6  - Dimensão das empresas mãe e dos spin-offs 

 

 

 

 

 

 

Mas mais do que a dimensão das diferentes empresas importa analisar a dimensão 

relativa do spin-off, medida pela proporção do activo da subsidiária no ano da execução 

no activo da empresa mãe no ano anterior ao anúncio. Para as 14 empresas para que foi 
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possível dispor de informação, constata-se que a dimensão relativa média e mediana36 

são de 31,8% e 24,4%, respectivamente, apresentando a distribuição uma grande 

variabilidade37. 

Em cerca de 82% dos dezassete anúncios de spin-offs a refocalização foi uma das 

motivações mencionada. Apenas em seis spin-offs (35%) a redução da assimetria de 

informação foi avançada como motivação. Outras motivações estiveram presentes 

também em seis anúncios de spin-offs. A forte presença da refocalização está de acordo 

com a literatura existente que aponta esta como uma das razões mais fortes para 

efectuar um spin-off. Já o facto de apenas em 35% dos anúncios estar presente a 

motivação da redução da assimetria de informação não deixa de causar alguma 

estranheza já que esta é, a par da refocalização, uma das razões explicativas mais 

referidas nos estudos existentes para a decisão de proceder ao spin-off. 

 

3.73.73.73.7 VARIÁVEIS DEPENDENTES E INDEPENDENTES 

Os dados utilizados para proceder ao cálculo dos retornos supra-normais em torno do 

anúncio da operação e na data de execução foram as cotações das empresas mãe, as 

cotações do índice de mercado seleccionado para a estimation window escolhida e as 

taxas de juro sem risco. Para proceder ao cálculo dos retornos supra-normais no longo 

prazo foram empregues as cotações das empresas mãe e as cotações do índice de 

mercado sectorial europeu correspondente, desde a data da execução até um ano após a 

mesma. Como não foi possível obter informação sobre as empresas do mesmo sector 

que as da amostra que mais se aproximassem em termos de capitalização de mercado, 

para servirem de grupo de controlo, optou-se por utilizar um índice representativo do 

sector como um todo para inferir se existia evidência estatística que comprovasse a 

existência de retornos supra-normais no longo prazo na sequência do anúncio de spin-

offs. A escolha pelo índice europeu e não o de cada país pretendeu conferir maior 

dimensão à amostra de controlo e diluir o efeito de eventuais outliers. 

                                                 
36 Existem sete empresas em que a dimensão relativa do spin-off é igual ou inferior à mediana e sete 
empresas em que é superior. 
37 Em Johnson et al. (1994) a dimensão do spinoff – medido como a proporção do valor do spinoff no 
valor da empresa conjunta – varia de 0,2% a 84%, sendo a mediana de 13,9%. 
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As variáveis que foram objecto de testes de médias/ associação com os retornos supra-

normais são indicadas na Tabela 10. De referir ainda que, sempre que uma variável 

quantitativa foi convertida numa variável qualitativa acrescentou-se um “2” à 

designação da variável (por exemplo, da variável quantitativa “AR” para a variável 

qualitativa “AR2”). A divisão foi efectuada por comparação com o valor da mediana (a 

variável assume o valor “1” se a variável quantitativa apresenta um valor igual ou 

inferior à mediana e “2” caso contrário). 

Tabela 10 – Definição das variáveis objecto de testes de médias/ associação 

Variável Definição  

AR CAR entre -1 e +1  

PesoSubsidiária 
Peso do activo da subsidiária no ano da execução no 
activo da empresa mãe no ano anterior ao anúncio 

 

BHAR BHAR da empresa mãe um ano após a execução  

Sectoresdistintos 
Empresa mãe e spin-off pertencem, ou não, a um 
sector diferente (classificação da Datastream) 

 1 – Sim 
 2 - Não 

Refocalização A refocalização foi, ou não, avançada como razão 
 1 – Sim 
 2 - Não 

MaisInformacao 
A redução da assimetria de informação foi, ou não, 
avançada como razão 

 1 – Sim 
 2 – Não 

OutraMotivacao 
Outras motivações, para além de refocalização e/ou 
redução da assimetria de informação foram, ou não, 
avançadas como razão 

 1 – Sim 
 2 – Não 

ValorizIndEU 

A cotação da empresa mãe apresenta uma variação 
superior/ inferior à do índice de mercado sectorial a 
nível europeu, no período compreendido entre 365 
dias antes do anúncio e 10 dias antes do anúncio 

 1 – Sim 
 2 – Não 

Mercado 
Empresas portuguesas/ de outros países do mercado 
Euronext 

 1 – Portuguesas 
 2 - Outras 

ZonaEconomica 
Empresas do mercado Euronext/ empresas do 
mercado do Reino Unido 

 1 – Euronext 
 2 – Reino Unido 
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3.83.83.83.8   EVIDÊNCIA EMPÍRICA  

3.8.1 ANÁLISE DOS RETORNOS SUPRA-NORMAIS EM TORNO DO ANÚNCIO  

A análise dos CAR para os períodos definidos permite concluir que existem retornos 

supra-normais médios significativos - de um ponto de vista estatístico - apenas para os 

períodos -1 a +1 e 0 a +1 e que os mesmos são positivos (Tabela 11). Esta evidência é 

consentânea com a evidência empírica anterior, sendo o retorno supra-normal médio no 

período -1 a +1 de 2,58%, validando assim a hipótese (H1). De salientar que o CAR 

obtido se aproxima mais do valor inferior do intervalo encontrado tanto para os estudos 

efectuados sobre o mercado americano (2,6% a 3,42%) como para os estudos relativos 

ao mercado europeu (2,35% a 4,82%). 

Tabela 11 – CAR em torno do anúncio - mercado Euronext, 17 observações 

   Estatística de teste38 p-value Nível de significância  
de 5% / 1% 

CAR -10 a -5 0,78% 0,93 0,3668 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR -5 a -2 0,23% 0,27 0,7920 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR -1 a +1 2,58% 3,87 0,0014 Rej H0 / Rej H0 

CAR -1 a 0 0,87% 0,97 0,3458 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR 0 0,81% 0,81 0,4302 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR 0 a 1 2,52% 2,39 0,0298 Rej H0 / Não rej H0 

CAR 2 a 5 -0,55% -0,63 0,5391 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR 5 a 10 1,12% 1,13 0,2748 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR 10 a 25 1,15% 1,18 0,2539 Não rej H0 / Não rej H0 

 

Em relação aos retornos supra-normais médios obtidos pelas empresas portuguesas que 

integram a amostra, os mesmos foram de 2,02%, sendo os das restantes empresas de 

2,81%. Ainda assim, essa diferença não é relevante do ponto de vista estatístico (Tabela 

16, Anexo 2). Já no que respeita aos 47 anúncios efectuados pelas empresas do mercado 

do Reino Unido chegou-se a um retorno-supra normal médio entre os dias -1 e +1 de 

                                                 
38 Apesar de apenas se fazer referência no texto à significância do retorno supra-normal médio medido 
pela estatística t, também se procedeu ao teste da significância da mediana, tendo-se para tal recorrido ao 
teste de Wilcoxon. Os resultados são consistentes com os obtidos pelos testes das médias. Por exemplo, 
no caso do cálculo efectuado entre os dias -1 e +1, o AR mediano é de 1,98%, sendo que se rejeita a 
hipótese de igualdade de medianas dado que o p-value é de 0,0029. 
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4,72%, que é significativo a um nível de significância de 1% (Tabela 17, Anexo 2). 

Como o CAR obtido para as empresas que pertencem ao mercado do Reino Unido é 

superior (em relação ao retorno supra-normal médio das empresas que integram o 

mercado Euronext), testou-se se essa diferença era estatisticamente relevante. Juntando 

pela primeira vez neste estudo as amostras39 e separando-as em dois sub-grupos, 

procedeu-se ao teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, concluindo-se pela não 

rejeição da hipótese de igualdade de médias entre os sub-grupos (Tabela 18, Anexo 2). 

Ao refazer a análise para os quinze anúncios, excluindo as duas empresas que são 

REITs, as conclusões mantêm-se, com alteração apenas a nível da não rejeição da 

hipótese H0 para o período 0 a +1, que apenas é significativa para um nível de 

significância de 10% (e já não de 5%), sendo o retorno supra-normal médio nos três 

dias em torno da data do anúncio de 2,42% (Tabela 19, Anexo 2). O retorno supra-

normal médio das empresas portuguesas não se alterou, tendo o das restantes empresas 

diminuído para 2,62% mas sendo ainda assim superior, continuando a diferença a não 

ser significativa do ponto de vista estatístico. 

 

3.8.2 DIMENSÃO  

Pretendeu-se testar a existência ou não de correlação entre a dimensão relativa do spin-

off e o retorno supra-normal médio entre -1 e +1. Da aplicação do teste de Pearson 

conclui-se pela existência de uma correlação positiva considerável, para um nível de 

significância de 6,4% (Tabela 20, Anexo 2). Ou seja, quanto maior a dimensão relativa 

do spin-off maior o retorno supra-normal obtido pela empresa mãe entre -1 e +1, o que 

está em consonância com evidência empírica obtida em estudos anteriores. Por 

existirem poucas variáveis quantitativas, a variável PesoSubsidiária foi reclassificada 

numa variável qualitativa, tendo-se de seguida aplicado o teste One-Way Anova. A 

partir do resultado obtido rejeita-se a hipótese H0 de igualdade de médias entre os sub-

grupos, sendo o p–value de 0,012 (Tabela 21, Anexo 2), o que reforça o resultado que o 

teste de Pearson já indiciava e valida a hipótese (H2). 

                                                 
39 A amostra do mercado Euronext ficou reduzida de dezassete a apenas doze, dado que se retiraram os 
spin-offs executados depois de 2005, para que ambos os sub-grupos se referissem ao mesmo período 
amostral. 
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3.8.3 EMPRESAS OVER-PERFORMING/ UNDER-PERFORMING E CAR 

No caso da valorização face ao índice de mercado sectorial europeu, o retorno supra-

normal cumulativo médio no período -1 a +1 é superior nas empresas que apresentaram 

uma valorização superior. Mais precisamente, o “AR” foi de 3,03%, enquanto para as 

outras empresas o “AR” foi de 1,76%. Importa, contudo, verificar se essa diferença é 

significativa do ponto de vista estatístico. Aplicando o teste One-Way Anova, como o p-

value é maior do que 5%, não se rejeita a hipótese de igualdade de médias entre as sub-

amostras (Tabela 22, Anexo 2), ou seja, conclui-se que as empresas over-performing 

não apresentam retornos supra-normais superiores aos das empresas under-performing, 

sob o ponto de vista estatístico, em linha com a hipótese formulada (H3). 

 

3.8.4 ANÁLISE DOS RETORNOS SUPRA-NORMAIS NA DATA DE EXECUÇÃO  

Analisando os retornos supra-normais médios na data de execução e no período 

compreendido entre o dia anterior e o dia seguinte à data de execução, conclui-se que os 

mesmos não são significativos a um nível de confiança de 95%, confirmando a hipótese 

avançada (H4). Os valores são influenciados por algumas empresas da amostra que 

apresentam retornos supra-normais elevados, sendo o retorno supra-normal mediano na 

data de execução de -0,17% e entre o dia anterior e o dia seguinte à data de execução de 

0,01%. 

Tabela 12 – CAR na data de execução - mercado Euronext 

   Estatística 
de teste 

 p-value Nível de significância  
de 5% / 1% 

CAR ex-date 1,73% 1,40 0,1812 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR do dia anterior ao dia a 
seguir à ex-date 

2,66% 1,43 0,1719 Não rej H0 / Não rej H0 

 

Também para a amostra do mercado do Reino Unido não se encontraram retornos 

supra-normais significativos sob o ponto de vista estatístico em torno da data de 

execução (Tabela 23, Anexo 2). 
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3.8.5 ANÁLISE DOS RETORNOS SUPRA-NORMAIS NO LONGO PRAZO  

Para além de analisar o diferencial de retornos entre as empresas e o respectivo índice 

de mercado sectorial, efectuou-se também uma análise econométrica para tentar 

concluir da existência de retornos supra-normais significativos no longo prazo. 

Utilizando a metodologia descrita anteriormente, foram analisados os BHARs, não se 

tendo encontrado evidência empírica para a existência de retornos supra-normais a 

partir dos BHARs um ano após a execução da operação (Tabela 13), validando a 

hipótese avançada (H5). Este resultado é consentâneo com a Teoria da Eficiência do 

Mercado e está em linha com os obtidos nos estudos de Veld e Veld-Merkoulova (2001) 

e Qian e Sudarsanam (2007). Para as empresas combinadas (dezassete empresas mãe e 

dezanove spin-offs), o BHAR médio é de 7,42%. Contudo, não se rejeita a hipótese do 

retorno supra-normal ser zero, pois a estatística de teste ajustada é de 1,03. O mesmo 

acontece com o retorno supra-normal das empresas mãe, que é inferior ao BHAR da 

empresa combinada e não diferente de zero do ponto de vista estatístico. Já o BHAR 

médio dos spin-offs é superior ao das empresas mãe, mas continua a não ser rejeitada a 

hipótese do retorno supra-normal ser zero. 

Tabela 13 – BHAR 

   Estatística de 
teste corrigida 

 Estatística 
de teste 

p-value Nível de significância  
de 5% / 1% 

Empresa mãe + 
spin-off 

7,42% 1,03 0,92 0,3654 Não rej H0 / Não rej H0 

Empresa mãe 7,16% 0,83 0,69 0,4982 Não rej H0 / Não rej H0 

Spin-off 7,66% 0,71 0,61 0,5481 Não rej H0 / Não rej H0 

 

3.8.6 EMPRESAS OVER-PERFORMING/ UNDER-PERFORMING E BHAR 

Aplicando o teste One-Way Anova para aferir da igualdade das médias entre empresas 

proactivas e reactivas a nível dos BHAR, concluiu-se que não existe uma diferença 

significativa entre os retornos supra-normais dos dois sub-grupos (Tabela 24, Anexo 2). 

Ou seja, as empresas que eram proactivas antes do anúncio não apresentaram, no longo 

prazo, uma valorização superior do ponto de vista estatístico à das empresas que eram 

reactivas no mesmo período, provavelmente devido ao funcionamento dos mecanismos 

de governo da sociedade, o que está de acordo com a hipótese avançada (H6). 
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3.8.7 MOTIVAÇÃO PARA PROCEDER AO SPIN-OFF 

Para analisar a importância da motivação apontada para proceder ao spin-off sobre os 

retornos supra-normais, a amostra (composta por 17 anúncios) foi primeiramente 

caracterizada segundo três critérios consoante a motivação referida foi a refocalização, a 

redução da assimetria de informação ou outra motivação (Tabela 14). 

Tabela 14 – “AR” por razão invocada 

 
Razão invocada 

AR médio 
17 anúncios 

 

AR médio 
15 anúncios 
(sem REITs) 

Refocalização   

 Inclui refocalizar (14) 2,37% 2,42% 

 Não inclui refocalizar (3) 3,59% 2,40% 

Redução da assimetria de informação   

 Inclui redução da assimetria de informação (6) 3,18% 3,18% 

 Não inclui redução da assimetria de informação (11) 2,26% 1,92% 

Outra motivação   

 Inclui outra motivação (6) 0,54% 0,54% 

 Não inclui outra motivação (11) 3,43% 3,36% 

 

Analisou-se depois se haveria uma diferença significativa nos retornos supra-normais 

entre empresas, à data do anúncio, por cada uma das razões apontadas40. Dado que o p-

value é, nos três casos, superior a 5% (e mesmo a 10%), conclui-se que as diferenças 

não são significativas. Assim, o “AR” médio das empresas em que a refocalização foi 

indicada como a razão sujacente ao desinvestimento não é distinto, do ponto de vista 

estatístico, do retorno supra-normal cumulativo médio das que não indicaram essa como 

a motivação para proceder ao spin-off (Tabela 25, Anexo 2). O mesmo se aplica em 

relação à redução da assimetria de informação e à outra motivação (Tabelas 26 e 27, 

Anexo 2). No caso da refocalização importa referir que não apenas as diferenças não 

são significativas como também o “AR” médio por sub-grupos é contrário à hipótese 

avançada. Contudo, este é o caso em que a influência de outliers mais se fará sentir por 

                                                 
40 No que respeita à motivação avançada, dada a dimensão da amostra, não é possível comparar, através 
de uma análise estatística que seja válida, se há diferenças significativas do ponto de vista estatístico entre 
os spin-offs anunciados por empresas portuguesas e os anunciados pelas demais empresas do mercado 
Euronext. 
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ser reduzido o número de empresas que não apontaram a refocalização como motivação 

para o spin-off (apenas três). Já quando a caracterização da amostra foi efectuada 

segundo os critérios de “MaisInformação” ou “OutraMotivação”, embora não se 

conclua pela existência de diferenças significativas entre os retornos supra-normais 

cumulativos médios, já a relação de grandeza entre sub-grupos é mais coerente. 

Especialmente marcante é o facto de o retorno supra-normal médio ser 

consideravelmente alto quando, subjacente à reestruturação, a motivação invocada 

apenas respeitou à refocalização e/ou à redução da assimetria de informação (Tabela 

14). Com efeito, o CAR foi de 3,43% neste sub-grupo enquanto foi somente de 0,54% 

quando também foram avançadas outras motivações. 

Ao refazer os cálculos excluindo as duas empresas que são REITS, as conclusões 

alteram-se em relação à significância estatística das diferenças de médias entre sub-

grupos quando a caracterização é efectuada por “OutraMotivação”, dado que o p-value 

obtido é de 0,095 (Tabelas 28 a 30, Anexo 2). Esta conclusão é consistente com a 

importância que é dada na literatura às questões da refocalização e da eficiência 

informacional, dado que quando são também avançadas outras motivações para o spin-

off a criação de riqueza para os accionistas parece ser menor. 

Efectuando o mesmo tipo de análise mas agora para os 47 casos respeitantes ao 

mercado do Reino Unido, as conclusões são em termos genéricos idênticas às obtidas 

para o mercado Euronext (Tabelas 31 a 33, Anexo 2). 

Por último, e dado o número de observações existente, juntaram-se as amostras 

respeitantes aos dois mercados (Euronext e Reino Unido) para testar com um maior 

número de casos se há diferenças significativas nos retornos supra-normais entre 

empresas por cada uma das razões apontadas. Tal como havia sucedido aquando da 

análise dos 15 anúncios no mercado Euronext (retirando as duas empresas que são 

REITs), concluiu-se que há diferenças significativas entre as sub-amostras quando a 

razão invocada era “outra motivação”41 (Tabela 36, Anexo 2). Em média, o “AR” foi de 

-0,01% se haviam sido avançadas outras motivações e de 4,99% quando não haviam 

                                                 
41 Quando a caracterização foi efectuada segundo os outros dois critérios voltou a não se encontrar 
evidência estatística de diferenças de retornos supra-normais entre sub-grupos (Tabelas 34 e 35, Anexo 
2). 
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sido indicadas outras razões que não a refocalização e/ou a redução da assimetria de 

informação. 

Infere-se assim desta análise que as questões da refocalização e da eficiência 

informacional são decisivas para a criação de riqueza para os accionistas, validando a 

hipótese (H7). 

 

3.8.8 SECTORES A QUE PERTENCEM A EMPRESA MÃE E O SPIN-OFF 

De acordo com as hipóteses avançadas anteriormente, seriam de esperar retornos supra-

normais superiores com o anúncio de spin-offs em empresas que procedem à divisão de 

subsidiárias pertencentes a um sector de actividade distinto. Contudo, não se encontrou 

evidência empírica nesse sentido, já que os testes One-Way Anova efectuados levam a 

que não se rejeite a hipótese de igualdade de médias entre sub-grupos: a média dos 

retornos supra-normais das catorze empresas que separam unidades que pertencem a 

sectores de actividade distintos não é diferente da média dos retornos supra-normais das 

restantes três empresas (Tabela 37, Anexo 2). Assim, não se verifica a hipótese 

avançada (H8). Contudo, esta conclusão pode, mais uma vez, estar influenciada pela 

dimensão da amostra, sobretudo pelo número diminuto de casos em que empresa mãe e 

spin-off pertencem ao mesmo sector de actividade, o que leva a que o efeito de 

eventuais outliers se faça sentir com maior acuidade. 
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4444 CONCLUSÕES 

Os spin-offs inserem-se nas actividades de reestruturação de portfólio, sendo operações 

de desinvestimento que envolvem uma forma de reestruturação accionista. Ao contrário 

dos sell-offs, nos spin-offs (e genericamente nos break-ups) ocorre uma reafectação de 

activos originando uma nova configuração dos negócios. No caso concreto dos spin-

offs, uma unidade da organização estabelece-se como uma empresa independente que 

passa a ser transaccionada no mercado, tal como a empresa mãe, recebendo os 

accionistas desta acções da nova empresa numa base pro-rata. Por comparação com 

outros break-ups, é nos spin-offs que o nível de separação conseguido em relação à 

empresa mãe é mais elevado, sendo também por isso nestes que a eliminação de 

sinergias negativas, a clarificação estratégica e a resolução de problemas de assimetria 

de informação é maior. De resto, estas têm sido avançadas na literatura como as 

principais razões que justificam a criação de riqueza associada a estas operações e que é 

validada por vasta evidência empírica. A popularidade dos spin-offs fez-se sentir 

primeiro nos EUA, a partir do início dos anos 90. Já na Europa, e provavelmente por 

influência dos efeitos positivos registados sobre o valor reportados nos EUA, os spin-

offs só começaram a surgir com maior intensidade a partir de meados desta década. 

O presente estudo centrou-se nos spin-offs executados no mercado Euronext no período 

compreendido entre 1 de Janeiro de 1990 e 15 de Julho de 2008. A questão central a que 

se procurou responder foi a de saber se a reacção do mercado a operações de spin-offs é 

consentânea com a evidência empírica existente. Decorrente desta questão central, uma 

outra questão colocada foi a de saber ainda em que medida as razões invocadas para a 

realização dos spin-offs afectam a reacção do mercado. 

No que respeita à primeira questão conclui-se que os retornos supra-normais médios só 

são significativos (a um nível de significância de 1%) no período -1 a +1 em relação ao 

dia do anúncio. Este resultado, que está em sintonia com os resultados obtidos em 

estudos anteriores, demonstra que o mercado reage favoravelmente ao conteúdo 

informativo do anúncio com base na expectativa de uma melhor performance que venha 

a ser atingida com o spin-off. Conclui-se ainda que o retorno supra-normal nas empresas 

portuguesas não é diferente do ponto de vista estatístico do CAR obtido para as 

restantes empresas que compõem a amostra. A criação de riqueza para os accionistas 
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também não aparenta ser distinta quando a comparação é efectuada entre operações 

anunciadas no mercado Euronext e as que ocorreram no Reino Unido, ainda que à 

partida pudesse haver alguma expectativa nesse sentido pelos diferentes 

enquadramentos existentes. Já o factor dimensão parece justificar diferenças entre 

retornos supra-normais, na medida em que estes tendem a ser superiores para os spin-

offs de grande dimensão. Este resultado é consentâneo com a evidência existente que 

aponta a dimensão da subsidiária como uma condição crítica para o sucesso da 

reestruração. A nível da geração de retornos supra-normais quer na data de execução do 

spin-off quer no longo prazo, as conclusões são favoráveis à Teoria da Eficiência dos 

Mercados, dado que não foram encontrados retornos supra-normais significativamente 

diferentes de zero do ponto de vista estatístico. Adicionalmente, o nível de performance 

evidenciado pelas empresas antes do anúncio não é um factor explicativo dos retornos 

supra-normais obtidos no longo prazo, o que muito possivelmente ficará a dever-se ao 

funcionamento dos mecanismos de corporate governance, que levam as empresas que 

antes se apresentavam como under-performing a ajustarem-se. 

Em linha com a literatura existente, e no que respeita às razões apontadas para a 

concretização dos spin-offs e o seu impacto a nível da reacção do mercado, o presente 

estudo parece validar (ainda que parcialmente) a importância das motivações de 

refocalização e de redução da assimetria de informação na expectativa de criação de 

valor para os accionistas. Com efeito, os retornos supra-normais gerados em torno da 

data do anúncio mostram-se superiores nos casos em que, subjacente ao anúncio do 

spin-off, não estava presente qualquer outra razão avançada (pela empresa ou pelos 

media), que não as já mencionadas, para a realização da operação. As conclusões são 

semelhantes tanto para o mercado Euronext como para o do Reino Unido, sendo de 

registar que o p-value passa inclusive a ser inferior a 5% quando se juntam as duas 

amostras, o que confere maior validade estatística. Já a separação de uma unidade 

pertencente a um sector distinto do da empresa mãe não parece permitir aos accionistas 

obter um retorno superior ao que é obtido quando ambas integram o mesmo sector, o 

que é contrário à hipótese formulada. Este resultado pode, contudo, ter sido afectado 

pelo reduzido número de casos de empresas que pertencem ao mesmo sector, já que o 

impacto de eventuais outliers é mais forte. 
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A reduzida dimensão da amostra é aliás a principal limitação do presente estudo, ainda 

que a mesma coincida com a população para o período de tempo analisado. Refira-se no 

entanto que facto idêntico não tem sido impeditivo da realização de outros estudos 

similares, como o de Haushalter e Mikkelson (2001), que analisaram os retornos supra-

normais de 13 tracking stocks. Certamente que seria interessante expandir a análise a 

uma amostra mais vasta, nomeadamente a outros mercados europeus. Todavia tal não 

foi possível por dificuldades de acesso a informação. Da mesma forma teria sido 

interessante a inclusão na análise de variáveis adicionais que permitissem medir as 

razões avançadas na literatura para a realização de spin-offs, bem como alargar o estudo 

ao impacto do corporate governance nos retornos supra-normais, o que não se efectuou 

mais uma vez por impossibilidade de acesso a bases de dados especializadas. 

Considera-se porém que o presente estudo dá um contributo positivo por lançar luz 

sobre o mercado Euronext em particular e simultaneamente colmatar a inexistência de 

evidência empírica sobre o mercado português. Por outro lado, ao efectuar a 

confrontação de resultados com os obtidos para o mercado do Reino Unido, o estudo 

contrapõe duas realidades específicas, com características distintas (em termos do 

enquadramento legal, das estruturas accionistas, do controlo e dos esquemas de 

governance dominantes). Daqui resulta uma maior clarificação, face aos estudos 

existentes, sobre em que medida esses diferentes enquadramentos afectam a reacção do 

mercado a operações de spin-off. 
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5555 APÊNDICE – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

As abordagens clássica e comportamental distinguem-se, na base, na maneira como os 

indivíduos fazem as suas escolhas. Para a Teoria Financeira Clássica os agentes tomam 

as suas decisões com base em expectativas racionais. À margem desta linha encontram-

se as Teorias Comportamentais, com estudos como os de Neumann e Morgenstern 

(1944) e os de Kahneman e Tversky (1979). Para Statman (1999), o campo das finanças 

comportamentais tenta incorporar as imperfeições dos agentes que actuam nos 

mercados e são susceptíveis de cometer erros cognitivos relacionados com a propensão 

a risco em situações de perda, a aversão ao arrependimento, ao autocontrole imperfeito 

e às preferências descritas não só por indicadores de utilidade (como retorno e risco) 

mas também por indicadores de valor. 

A Teoria das Expectativas Racionais, que é utilizada na modelização da formação das 

expectativas em relação a eventos futuros, foi inicialmente proposta por John F. Muth 

em 1961. De acordo com esta teoria, as expectativas que os agentes formam 

correspondem às melhores estimativas do futuro (a previsão óptima) dada toda a 

informação disponível e assume que os resultados que estão a ser previstos não diferem 

sistematicamente dos resultados de equilíbrio. É assumido que os agentes não cometem 

erros sistemáticos quando prevêem o futuro e que desvios do equilíbrio são apenas 

aleatórios. Assim, P’ = P* + u, em que P* é o preço de equilíbrio, P’ é o preço esperado 

e u é o erro de previsão, sendo que o valor médio de u é zero e u é independente de P*. 

A Teoria das Expectativas Racionais tem, então, como implicações que sempre que 

exista uma alteração no movimento de uma variável haverá uma mudança na maneira 

como são formadas as expectativas em relação a essa variável e que, em média, os erros 

de previsão das expectativas serão zero e não poderão ser antecipados. 

A Teoria das Expectativas Racionais é a base para a hipótese da eficiência do mercado e 

a Teoria da Eficiência dos Mercados42. Por outras palavras, a Teoria da Eficiência dos 

Mercados é a aplicação das expectativas racionais à determinação dos preços dos 

activos financeiros. De acordo com esta Teoria, o preço actual dos activos financeiros 

reflecte toda a informação disponível porque num mercado eficiente são eliminadas 

                                                 
42 Esta teoria é advogada em estudos como Fama (1965), Samuelson (1965) e Fama (1970). 
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todas as oportunidades de lucro. Existem três versões distintas da Teoria da Eficiência 

dos Mercados. Os mercados podem ser eficientes na forma fraca, semi-forte ou forte, 

sendo que há vários estudos que concluem para que o mercado seja eficiente na forma 

semi-forte, segundo a qual os preços correntes reflectem toda a informação pública 

disponível, ajustando-se os preços de forma imediata às notícias boas ou más 

publicadas. 

Há contudo vários estudos que têm contestado a validade da Teoria da Eficiência do 

Mercado, referindo que os preços apenas lentamente se ajustam à informação divulgada, 

apontando ainda outro tipo de anomalias nos retornos. Num paper de 1997, Fama 

insurge-se contra esses estudos, refutando os diferentes argumentos utilizados. Para 

Fama (1970), a eficiência de mercado tem de ser testada juntamente com um modelo 

que permita calcular os retornos (normais) esperados. O problema, como aponta o autor, 

é que todos os modelos serão sempre descrições incompletas dos padrões sistemáticos 

nos retornos médios durante um determinado período amostral. Este problema inerente 

à modelização é menos grave nos estudos de eventos que se centram numa janela curta 

(poucos dias) porque os retornos diários expectáveis estão próximos de zero e, logo, têm 

pouca influência na estimação dos retornos supra-normais. A metodologia do estudo de 

eventos, introduzida por Fama, Sisher, Jensen e Roll, em 1969, tem por isso sido 

utilizada para analisar como é que a cotação das acções responde à divulgação de nova 

informação. Para além da questão da incapacidade de um modelo em descrever 

completamente os retornos esperados, Fama (1997) identifica outro problema, que é o 

facto do período amostral produzir desvios sistemáticos das previsões do modelo. 

Igualmente relevante para a defesa da Teoria da Eficiência do Mercado é o facto de 

aparentes anomalias identificadas serem o mero resultado da metodologia seleccionada, 

já que a alteração de metodologia leva ao desaparecimento de muitas anomalias de 

longo prazo. Assim, e ainda que admita a possibilidade de surgirem modelos 

comportamentais que ajudem a explicar anomalias específicas que sejam detectadas e 

que refira que a Teoria Comportamental tem um papel importante, Fama (1998) reforça 

que não se pode rejeitar com facilidade a Teoria da Eficiência do Mercado. Para o autor, 

de resto, a Teoria Comportamental deveria centrar-se não em tentar rebater a Teoria da 

Eficiência do Mercado mas sim em tentar prever com correcção o preço dos activos 

financeiros e em utilizar indicadores de valor para complementar a análise meramente 
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com base em características utilitárias, devendo apresentar um modelo alternativo que 

explique melhor o comportamento dos preços dos activos e que resista aos inúmeros 

testes empíricos. Mas até ao momento não foi apresentado qualquer modelo credível 

substituto do modelo de eficiência do mercado e autores das finanças comportamentais 

como Michaely et al. (1995) admitem não ser capazes de explicar porque é que o 

mercado em algumas circunstâncias parece sobre-reagir e às vezes sub-reagir. Para 

Fama (1998) isso explica-se pela aleatoriedade defendida pela Teoria da Eficiência do 

Mercado. Ou seja, o valor esperado dos retornos supra-normais é zero, mas a 

aleatoriedade gera aparentes anomalias que se dividem, aleatoriamente, entre sobre- e 

sub-reacção43. 

 

                                                 
43 De facto, casos de sobre-reacção são tão frequentes como os de sub-reacção. Como exemplos dos 
primeiros podem-se apontar os estudos de Ritter (1991) sobre Initial Public Offers IPO, Loughran e Ritter 
(1995) e Mitchell e Stafford (1997) sobre Seasoned Equity Offerings (SEO). Como exemplo dos 
segundos os estudos de Ball e Brown (1968), o de Titman (2001) sobre o efeito momentum e o de Desai e 
Jain (1997) sobre split de acções. 
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7777 ANEXOS 

7.17.17.17.1 ANEXO 1 - CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

Tabela 15 – Caracterização da amostra 

Mercado 
Sector da 

empresa mãe 
Ano de 
anúncio 

Sector do 
spin-off 

Ano de 
execução 

Dias entre anúncio 
e execução 

França PERSG 1996 MEDIA 1996 117 

Países Baixos GNRET 1997 SUPSV 1997 150 

Países Baixos TELFL 1998 INDTR 1998 115 

Países Baixos REITS 1998 REITS 1999 364 

Bélgica FDRGR 1999 SFTCS 1999 244 

Bélgica ELTNC 2000 TECHD 2000 73 

Países Baixos INDTR 2002 CHMCL 2002 67 

Bélgica INDTR 2003 INDTR 2003 112 

Bélgica INDTR 2004 INDTR 2004 167 

Portugal MEDIA 2004 GNIND 2005 154 

França OILES 2004 RLISV 2005 154 

Bélgica CHMCL 2005 INDMT 2005 66 

Portugal FDRGR 2005 CNSTM 2006 77 

França REITS 2005 FNSVS 2006 67 

Portugal TELFL 2007 MEDIA 2007 47 

Portugal FDRGR 2007 FNSVS 2008 81 

Portugal GNIND 2008 INDMT 2008 82 
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7.27.27.27.2 ANEXO 2 – TESTES ESTATÍSTICOS 

Tabela 16 - CAR em torno do anúncio - Portugal e restantes países 

Tabela 17 - CAR em torno do anúncio - Reino Unido 

   Estatística de teste p-value Nível de significância  
de 5% / 1% 

CAR -10 a -5 0,72% 0,91 0,3666 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR -5 a -2 -0,11% -0,18 0,8611 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR -1 a +1 4,72% 3,20 0,0025 Rej H0 / Rej H0 

CAR -1 a 0 5,32% 3,91 0,0003 Rej H0 / Rej H0 

CAR 0 4,93% 3,69 0,0006 Rej H0 / Rej H0 

CAR 0 a 1 4,33% 2,86 0,0064 Rej H0 / Rej H0 

CAR 2 a 5 1,26% 1,12 0,2681 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR 5 a 10 -0,51% -0,41 0,6862 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR 10 a 25 0,60% 0,43 0,6716 Não rej H0 / Não rej H0 

 
Tabela 18 - CAR em torno do anúncio – mercado Euronext e Reino Unido 

ZonaEconomica N Mean Rank AR

1 12 28,17 Chi-Square ,172
2 47 30,47 df 1
Total 59 Asymp. Sig. ,679

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: ZonaEconomica

Kruskal-Wallis Test

Ranks Test Statistics a,b

AR

 

Tabela 19 - CAR em torno do anúncio - mercado Euronext, 15 observações 

   Estatística de teste p-value Nível de significância  
de 5% / 1% 

CAR -10 a -5 1,31% 1,56 0,1417 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR -5 a -2 0,36% 0,37 0,7181 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR -1 a +1 2,42% 3,36 0,0046 Rej H0 / Rej H0 

CAR -1 a 0 0,84% 0,82 0,4238 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR 0 0,43% 0,40 0,6934 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR 0 a 1 2,01% 1,99 0,0667 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR 2 a 5 -0,25% -0,28 0,7813 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR 5 a 10 0,94% 0,86 0,4025 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR 10 a 25 0,77% 0,73 0,4786 Não rej H0 / Não rej H0 

AR AR

Levene Statistic df1 df2 Sig. Sum of Squares df Mean Square F Sig.

,739 1 15 ,404 Between Groups 2,204 1 2,204 ,277 ,606
Within Groups 119,166 15 7,944
Total 121,369 16 

Test of Homogeneity of Variances  ANOVA 
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Tabela 20 - Dimensão relativa do spin-off - análise quantitativa 

AR PesoSubsidiaria AR PesoSubsidiaria

17 14
Pearson 
Correlation

1,000 ,507

Mean 2,581765% ,317721 Sig. (2-
tailed)

,064

Std. Deviation 2,7541951% ,2491887 N 17,000 14
Absolute ,135 ,164 Pearson 

Correlation
,507 1,000

Positive
,135 ,164

Sig. (2-
tailed)

,064

Negative -,099 -,146 N 14 14,000

,556 ,612

,917 ,848

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).Kolmogorov-Smirnov Z

Most Extreme 
Differences

Correlations

AR

Asymp. Sig. (2-tailed)

a. Test distribution is Normal.

PesoSubsidiari
a

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N

Normal 

Parametersa

 

Tabela 21 - Dimensão relativa do spin-off - análise qualitativa 

AR AR

Levene Statistic df1 df2 Sig. Sum of Squares df Mean Square F Sig.

,028 1 12 ,870 Between Groups 33,357 1 33,357 8,809 ,012

Within Groups
45,440 12 3,787

Total
78,797 13

ANOVATest of Homogeneity of Variances

 

Tabela 22 - CAR em torno do anúncio - empresas over-performing/ under-performing 

AR AR

Levene Statistic df1 df2 Sig. Sum of Squares df Mean Square F Sig.

,064 1 15 ,804 Between Groups 6,236 1 6,236 ,813 ,382
Within Groups 115,133 15 7,676
Total 121,369 16

Test of Homogeneity of Variances ANOVA

 
Tabela 23 - CAR na data de execução - Reino Unido 

   Estatística de teste p-value Nível de significância  
de 5% / 1% 

CAR ex-date -0,19% -0,23 0,8182 Não rej H0 / Não rej H0 

CAR do dia anterior 
ao dia a seguir à ex-
date 

0,04% 0,02 0,9870 Não rej H0 / Não rej H0 

 

Tabela 24 - BHAR - empresas over-performing/ under-performing 

Valorização Valorização

Levene Statistic df1 df2 Sig. Sum of Squares df Mean Square F Sig.

,828 1 15 ,377 Between Groups 544,548 1 544,548 ,287 ,600

Within Groups 28504,359 15 1900,291
Total 29048,907 16

Test of Homogeneity of Variances ANOVA
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Tabela 25 - Motivação para a operação - refocalização, 17 anúncios 

AR AR

Levene Statistic df1 df2 Sig. Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1,869 1 15 ,192 Between Groups 13,638 1 13,638 1,899 ,188
Within Groups 107,731 15 7,182
Total 121,369 16

Test of Homogeneity of Variances ANOVA

 

Tabela 26 - Motivação para a operação - redução de assimetria de informação, 17 anúncios 

AR AR

Levene Statistic df1 df2 Sig. Sum of Squares df Mean Square F Sig.

,002 1 15 ,965 Between Groups 3,282 1 3,282 ,417 ,528
Within Groups 118,088 15 7,873
Total 121,369 16

ANOVATest of Homogeneity of Variances

 

Tabela 27 - Motivação para a operação - outra motivação, 17 anúncios 

AR AR

Levene Statistic df1 df2 Sig. Sum of Squares df Mean Square F Sig.

,137 1 15 ,716 Between Groups 12,018 1 12,018 1,648 ,219
Within Groups 109,352 15 7,290
Total 121,369 16

Test of Homogeneity of Variances ANOVA

 

Tabela 28 - Motivação para a operação - refocalização, 15 anúncios 

Refocalização N Mean Rank AR

1 14 7,50 Chi-Square 2,625
2 1 15,00 df 1
Total 15 Asymp. Sig. ,105

b. Grouping Variable: Refocalização

Kruskal-Wallis Test

Ranks Test Statistics a,b

AR

a. Kruskal Wallis Test

 

Tabela 29 - Motivação para a operação - redução de assimetria de informação, 15 anúncios 

AR AR

Levene Statistic df1 df2 Sig. Sum of Squares df Mean Square F Sig.

,381 1 13 ,547 Between Groups 4,736 1 4,736 ,592 ,455
Within Groups 103,938 13 7,995
Total 108,674 14

Test of Homogeneity of Variances ANOVA

 

Tabela 30 - Motivação para a operação - outra motivação, 15 anúncios 

AR AR

Levene Statistic df1 df2 Sig. Sum of Squares df Mean Square F Sig.

,408 1 13 ,534 Between Groups 21,638 1 21,638 3,232 ,095
Within Groups 87,036 13 6,695
Total 108,674 14

Test of Homogeneity of Variances ANOVA
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Tabela 31 - Motivação para a operação - refocalização, Reino Unido 

AR AR

Levene Statistic df1 df2 Sig. Sum of Squares df Mean Square F Sig.

,694 1 45 ,409 Between Groups ,002 1 ,002 ,000 ,996

Within Groups 4701,963 45 104,488
Total 4701,965 46

Test of Homogeneity of Variances ANOVA

 

Tabela 32 - Motivação para a operação - redução de assimetria de informação, Reino Unido 

AR AR

Levene Statistic df1 df2 Sig. Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1,297 1 45 ,261 Between Groups 123,193 1 123,193 1,211 ,277

Within Groups 4578,772 45 101,750
Total 4701,965 46

Test of Homogeneity of Variances ANOVA

 

Tabela 33 - Motivação para a operação - outra motivação, Reino Unido 

AR AR

Levene Statistic df1 df2 Sig. Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1,241 1 45 ,271 Between Groups 120,074 1 120,074 1,179 ,283

Within Groups 4581,891 45 101,820
Total 4701,965 46

Test of Homogeneity of Variances ANOVA

 

Tabela 34 - Motivação para a operação - refocalização, 59 anúncios 

AR AR

Levene Statistic df1 df2 Sig. Sum of Squares df Mean Square F Sig.

,543 1 57 ,464 Between Groups ,480 1 ,480 ,006 ,940

Within Groups 4836,898 57 84,858
Total 4837,378 58

Test of Homogeneity of Variances ANOVA

 

Tabela 35 - Motivação para a operação - redução de assimetria de informação, 59 anúncios 

AR AR

Levene Statistic df1 df2 Sig. Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1,238 1 57 ,271 Between Groups 143,681 1 143,681 1,745 ,192

Within Groups 4693,697 57 82,346
Total 4837,378 58

Test of Homogeneity of Variances ANOVA
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Tabela 36 - Motivação para a operação - outra motivação, 59 anúncios 

OutraMotivacao N Mean Rank AR

1 8 18,75 Chi-Square 3,971

2 51 31,76 df 1
Total 59 Asymp. Sig. ,046

b. Grouping Variable: OutraMotivacao

Kruskal-Wallis Test

Ranks Test Statistics a,b

AR

a. Kruskal Wallis Test

 

Tabela 37 - Sectores das empresas mãe e spin-offs 

AR AR

Levene Statistic df1 df2 Sig. Sum of Squares df Mean Square F Sig.

2,054 1 15 ,172 Between Groups ,201 1 ,201 ,025 ,877
Within Groups 121,168 15 8,078
Total 121,369 16

ANOVATest of Homogeneity of Variances

 

 


