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INTRODUÇÃO: 

Integração vertical é uma estratégia que consiste em permitir que determinada empresa exerça 

total controle sobre os processos da cadeia de produção, sem precisar recorrer a terceiros. De acordo 

com Coase (1937, apud GROSSMAN e HART, 1986, p. 692) as transações entre organizações 

acontecerão quando o custo de aquisição for menor do que o custo de usar o disponível no mercado, 

ou seja, terceirizar. Para Grossman e Hart (1986) a integração pode ser definida como o controle que a 

organização tem sobre seus ativos, sendo ela proprietária ou não. Quanto maior o controle, maior a 

integração vertical. 

A verticalização ainda é uma estratégia aplicada no mundo dos negócios, tendo exemplos 

emblemáticos como Tesla e Amazon na verticalização de seus produtos e serviços. No entanto novas 

formas de estruturar os processos de uma organização surgiram, como a integração horizontal e a em 

rede. Sabendo disso o artigo busca responder as perguntas: 1) Qual o impacto da verticalização na 

rentabilidade das empresas brasileiras? 2) Quais os benefícios de se assumir uma posição verticalizada? 

3) Em quais setores esse processo se prova uma vantagem competitiva sustentável? 4) Qual a 

distribuição de empresas verticalizadas por setor? 

METODOLOGIA: 

A revisão bibliográfica foi realizada, reunindo artigos clássicos para consolidação do conceito, 

bem como a utilização de artigos mais recentes comparação da evolução do entendimento de 

verticalização. 

A pesquisa da base de dados foi realizada em conjunto com o professor orientador, utilizando da 

ferramenta Eeikon Refinitiv para seleção e filtragem de empresas. Para isso, a moeda selecionada foi o 

Dólar Americano (USD), foi definido que o escopo de empresas seriam aquelas de capital aberto, com 

sede e incorporação no Brasil, possuindo operações no país. E por fim, a filtragem se deu selecionando 

os indicadores de setor de atuação, excluindo-se empresas dos setores financeiros e imobiliário (real 

estate). Tais setores são classificados segundo o TRBC, GICS, ICB, NAICS e NACE.  
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Com tal base de dados exportada, foi realizada uma conferência da filtragem, cruzando 

informações entre os indicadores, para a exclusão de quaisquer empresas dos setores supracitados. 

Por fim, o NAICS foi o indicador mais utilizado, dentre os quais o Sector Name (18 setores) e 

Subsector Name (66 subsetores) foram usados para classificação e divisão dos setores de atuação da 

empresa. E para a análise das atividades das empresas, o Industry Group Name (128 grupos), 

International Industry Name (157 nomes de indústria) e National Industry Name (173 nomes de indústria). 

Para complementar a análise, foi utilizada a ferramenta pública de Emissão de Comprovante de Inscrição 

e de Situação Cadastral (Receita Federal) em que foi possível consultar as atividades desempenhadas 

pela empresa, através de seu CNPJ, para maior entendimento no momento da classificação. 

No quesito de classificação, foi utilizado como ponto de partida o fato de estarmos analisando a 

verticalização da empresa frente a operação, considerando processos e atividades realizados, e não ao 

consumidor final e como esse percebe o produto finalizado. Por exemplo, a Empresa A e B podem 

entregar o mesmo produto, porém a Empresa A beneficia os materiais usados em seus produtos, ao 

contrário da B, assim a classificação proposta identificaria A como vertical, e B como horizontal. Após 

análise, filtragem e classificação os seguintes números foram obtidos de um total de 277 empresas.  

Classificação de acordo com Verticalização 
Tipo de empresa Quantidade 
Empresas Verticais 39 
Empresas substancialmente verticais 37 
Empresas com alguma presença de verticalização 20 
Empresas consideradas mais horizontais 181 
Total 277 

Tabela 1 - Fonte: Elaboração do autor 

Entende-se por Empresas Verticais aquelas que apresentaram todas as atividades como 

integradas verticalmente, Empresas substancialmente verticais com atividades verticais menores a 99% 

e maiores ou iguais a 50%, Empresas com alguma presença de verticalização menores a 50% e maiores 

que 20%, e Empresas consideradas mais horizontais aquelas igual ou menores que 20%. 

A base de dados consiste em 303 empresas, já excluindo o financeiro e imobiliário através da 

classificação TRBC, a qual contém as empresas separadas na etapa anterior e outras que não se 

enquadram no escopo proposto. Tal base consta dados como data de incorporação, data do IPO e outros 

indicadores financeiros, não se limitando, dentre os quais, foram selecionados os seguintes para 

estabelecer uma relação entre a verticalização e a rentabilidade da empresa, bem como seu valor é 

percebido pelo mercado e acionistas: (1) Return on Capital, Total LT Capital, Percent In the last 21 FY; 

(2) Dividend Payout Ratio, % In the last 21 FY; (3) ROA Total Assets, Percent In the last 21 FY; (4) ROE 

Common Equity % In the last 21 FY; (5) Market to Book Ratio (TOBIN Q) – Company Market Cap / Total 

Equity. 

 

 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Considerando a divisão de setores a partir do indicador NAICS Sector Name, cruzando 

informações com a classificação realizada, percebeu-se que os seguintes setores não possuem 

empresas consideradas verticalizadas: (I) Accommodation and Food Services; (II) Agriculture, Forestry, 

Fishing and Hunting; (III) Educational Services; (IV) Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction; (V) 

Other Services (except Public Administration); (VI) Transportation and Warehousing; (VII) Wholesale 

Trade. Portanto tais setores, e as empresas parte dele, não se aplicam a pesquisa por conta da falta de 

fatores a serem comparados. 

No setor Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services, 

utilizando da comparação entre as médias das empresas verticalizadas e horizontais, foi verificado que 

no período considerado as empresas verticais apresentam certa vantagem sobre as horizontais por 

conta da maior constância principalmente nos indicadores Return on Capital, ROA e ROE, em que o 

modelo se apresenta como forma de vantagem competitiva ao setor. Apesar disso, o índice de TOBIN 

Q mostra uma queda no valor médio das empresas a partir do FY8. 

Tendo tal média em mente, no setor Arts, Entertainment, and Recreation, as empresas verticais 

apresentam ROA e ROE inferior quando comparado com as horizontais. Dessa forma afirmamos que 

não há grande vantagem em se verticalizar nesse setor, observando que tais empresas se encontram 

abaixo das horizontais quase em todo o período comparado. A exceção, é o índice de TOBIN Q que 

demonstrou valores superiores até o FY5. 

Já no setor de Construction, as empresas verticais se destacam pela baixa volatilidade dos 

indicadores em comparação às horizontais, além de se encontraram superiores em momentos de baixa 

aguda das empresas horizontais. Apesar disso, para esse setor, as empresas horizontais foram aquelas 

com maiores valores no Dividend Payout Ratio, podendo ser de maior interesse a investidores. Assim, 

a vantagem percebida para esse setor é o fato da baixa oscilação proporcionada pela estrutura 

verticalizada dessas empresas. 

No setor de Health Care and Social Assistance, temos a presença de 9 empresas, sendo 3 

verticais, e 6 horizontais. Das médias tiradas de cada classificação notamos que Return on Capital, ROA 

e ROE se apresentam mais elevados para as verticalizadas no período em que se tem informação, 

porém esses mesmos indicadores apresentam queda brusca entre o FY5 e FY6 não podendo ser 

considerado sustentável. Além disso, o indicador de Dividend Payout Ratio é inferior ao das horizontais, 

com a exceção do FY 2, juntamente ao TOBIN Q, com exceção do FY 1, demonstrando a baixa 

atratividade para acionistas, considerando menor proporção de pagamento de dividendos e valor dos 

ativos aos olhos do mercado. Sendo assim, não se trata de uma vantagem competitiva do ponto de vista 

dos acionistas, mas sim para a operação, considerando os indicadores de retorno citados acima. 

O setor de Information é formado por 15 empresas, das quais 2 foram classificadas como 

verticais, 3 como substancialmente verticais, e 10 como horizontais. Comparando as médias de tais 

empresas, considerando as empresas substancialmente verticais parte da média vertical, podemos 
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verificar que, com exceção do Dividend Payout Ratio, os outros indicadores se mostram inferiores às 

empresas horizontais, com ressalva de alguns anos fiscais dentro do período. Apesar disso, tais 

indicadores apresentam tendência de crescimento, podendo ainda se mostrar um setor a se aproveitar 

da verticalização. E por fim, aos olhos dos acionistas, as empresas verticais podem ser de maior 

interesse por conta dos altos índices de pagamento de dividendos, porém as horizontais se mostram 

uma opção mais segura, sendo mais constante ao longo dos 21 anos fiscais. 

No setor de Manufacturing temos 103 empresas, das quais 20 foram classificadas como verticais, 

15 como substancialmente verticais, 2 com alguma presença vertical, e 66 horizontais. Os dois primeiros 

formaram a média verticalizada, e os dois últimos a média horizontal. Com a análise dos gráficos 

elaborados, foi possível perceber que a verticalização no setor de Manufacturing mostra-se efetiva na 

manutenção de da constância dos indicadores propostos para o estudo, com exceção de alguns outliers, 

sendo os principais deles: (1) Minupar Participações SA no FY 14 para Return on Capital (3.485,9%) e 

FY 16, 19 e 20 para TOBIN Q (-57440,76%; -113868,42% e 404561,89% respectivamente); Minerva SA 

no FY 5 para ROE (-1.672,7%); e Paranapanema SA FY 17 para ROE (-2.734,0%). Dito isso, o Dividend 

Payout Ratio ainda se mostra inferior àquelas horizontais, novamente podendo ser menos atrativa a 

investidores. 

O setor Professional, Scientific, and Technical Services, é composto por 1 empresa considerada 

vertical, 3 substancialmente verticais e 6 horizontais, apresenta uma estrutura similar ao setor de 

Information, ao passo que muitos dos indicadores, com ressalvas para o Dividend Payout Ratio, se 

mostram em par ou inferiores em comparação às empresas horizontais. Os únicos indicadores que se 

mantiveram consistentes ao longo do período estudado foram o ROE e TOBIN Q, mostrando uma força 

da verticalização no setor frente ao Equity. Apesar disso, indicadores como Return on Capital tiveram 

oscilações a partir do FY 11, e ROA a partir do FY 12. Com isso, apesar de possivelmente se tratar de 

um modelo atrativo para investidores, prova-se também volátil e normalmente abaixo do modelo 

horizontal. 

O setor de Retail Trade se mostra com baixa presença vertical, onde do total de 25 empresas, 2 

foram consideradas verticais e o restante como horizontal. Mesmo considerando a menor quantidade de 

informações a serem comparadas, é possível verificar que nos indicadores relacionados ao Equity, ou 

seja, ROE e TOBIN Q, ambos os modelos possuem valores similares, em que a média das empresas 

verticais acompanha a das horizontais um pouco abaixo. Já em outros indicadores, o cenário é invertido 

ao do setor de Manufacturing, onde a verticalização se prova mais volátil que as empresas horizontais, 

nos indicadores de Return on Capital, ROA e Dividend Payout Ratio. 

Em contra ponto a quase todos os outros setores, o setor de Utilities possui uma divisão mais 

equivalente entre empresas verticais e horizontais, apresentando 10 empresas classificadas como 

verticais, 12 como substancialmente verticais, 18 com alguma presença vertical e 7 sendo horizontais. 

Relativizando a presença de alguns valores atípicos nos indicadores, podemos afirmar que esse é um 

setor em há pequena superioridade das verticais nos indicadores de ROA, ROE e TOBIN Q, ao passo 

que no Dividend Payout Ratio, as empresas horizontais apresentam melhores números, e um Return on 
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Capital similar entre os modelos. Sendo assim, considerando o número de indicadores em que as 

verticais se sobressaíram, há vantagem competitiva nesse setor em adotar a estratégia da verticalização. 

CONCLUSÕES: 

Considerando os resultados obtidos, alguns setores se destacam como propícios à estratégia de 

verticalização, sendo Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services, 

Utilities, Manufacturing e Health Care and Social Assistance por conta da vantagem operacional, tendo 

melhores índices em Return on Capital, ROA e ROE. Ao passo que o setor de Construction se destaca 

pela estabilidade proporcionada pela verticalização. 

É possível afirmar que a verticalização acontecerá, ou há oportunidade de acontecer quando o 

custo de aquisição for menor do que o custo de usar o disponível no mercado, seja integrando produção, 

distribuição, vendas ou outros processos econômicos tecnologicamente distintos. Apesar disso, é 

importante ressaltar o aumento dos custos, sobrecarga das plantas produtivas, e perda de acesso de 

informações de fornecedores e distribuidores (HARRINGAN, 1984). 
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