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Resumo: Com o desenvolvimento de uma concepção financeira da empresa, o conceito de 
Geração de Valor ao Acionista tem se desenvolvido e consolidado. Tal conceito apregoa que 
o propósito principal da empresa é maximizar a riqueza do acionista - e seus desdobramentos, 
levam a um processo de Financeirização da Estratégia, no qual as estratégias empresariais se 
veem impactadas por dita racionalidade financeira. Assim, o objetivo deste trabalho é realizar 
pesquisa bibliométrica para explorar o campo de pesquisa da Financeirização da Estratégia, e 
com isto elaborar um panorama geral inicial da produção científica na área, para subsidiar 
futuras pesquisas no campo. 
Palavras-Chave: Financeirização da Estratégia, Geração de Valor ao Acionista, Gestão 
Baseada em Valor, Pesquisa Bibliométrica. 
 
 
1. Introdução 

Desde a década de 1980, começa a se consolidar uma “concepção financeira da 
empresa” que, conforme Di Maggio (2001) apud Marx e Soares (2008), considera a firma 
como um portfólio de ativos que deve ter seu desempenho maximizado pela gestão da 
empresa. Esta mesma concepção evolui ao longo da mesma década para o conceito de geração 
de valor ao acionista, que advoga que o único propósito efetivamente legítimo da firma é 
maximizar o valor (entendido pela geração de riqueza) a seu acionista (Fligstein, 2002). 

Considerando estes conceitos e variáveis, é legítimo assumir que o próprio processo de 
definição e execução das estratégias é impactado pela busca incessante de geração e valor ao 
acionista. Este processo fica conhecido como “financeirização da estratégia”, e para Dias e 
Zilbovicius (2006, p.1) é “um processo no qual a valorização do capital via sistema financeiro 
é apreciada em detrimento da valorização do capital via produção”. 

Assim, o objetivo deste trabalho é realizar uma pesquisa bibliométrica para explorar o 
campo de pesquisa da Financeirização da Estratégia, avaliando aspectos como principais 
trabalhos, autores, local de publicação, temas e palavras-chave de pesquisa. Busca-se, assim, 
elaborar um panorama geral da produção científica na área. 

O artigo se encontra assim estruturado: inicialmente são apresentadas rápidas sínteses 
teóricas sobre os conceitos de Geração de Valor ao Acionista e Financeirização da Estratégia. 
Depois são apresentados os dados da pesquisa bibliométrica propriamente dita. Esta foi 
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realizada em duas “etapas”, uma primeira apenas com os termos Financeirização e Estratégia, 
que não produziu os resultados esperados, e foi revisada para inserir também termos 
relacionados à financeirização. Sobre estas pesquisas são indicadas as análises de citações e 
referências, autores e instituições, referências e periódicos, temas e palavras-chave. Por fim, 
são indicadas as considerações finais e principais conclusões preliminares do trabalho. 

 
2. Referencial teórico 

Inicialmente será realizada rápida síntese teórica sobre o conceito de Geração de Valor 
ao Acionista que é um dos pólos do processo de Financeirização da Estratégia. Em seguida, o 
conceito da Financeirização será rapidamente trabalhado para propiciar o avanço da pesquisa.  
 
2.1. Geração de valor ao acionista 

De acordo com Di Maggio (2001) apud Marx e Soares (2008), no início da década de 
1980 começa a se consolidar a “concepção financeira da empresa”, segundo a qual a empresa 
é vista como um portfólio de ativos, portfólio este que deve ter seu desempenho maximizado 
pelo corpo executivo da empresa. Cada ativo deve ter seu desempenho metodológica e 
sistematicamente avaliado, e uma série de ações devem ser empreendidas para que o portfólio 
total seja cada vez mais rentável, mesmo que isto implique a eventual liquidação de um ativo.  
Ao longo da década de 80, essa modelagem financeira da empresa começa a evoluir para o 
conceito de valor para o acionista. Segundo Fligstein (2002), a principal ideia da empresa 
orientada à gestão de valor para o acionista é que o único propósito efetivamente legítimo da 
firma é maximizar o valor (entendido pela geração de riqueza) a seu acionista.  

Vasconcellos et al (2007) argumentam que o conceito de “valor” na lógica financeira 
é, de alguma forma, diferente do valor para o mundo produtivo tradicional. Enquanto para 
este último, o valor se refere à características que agregadas aos produtos melhoram sua 
qualidade em termos de suas diversas dimensões, para o primeiro o valor representa “o valor 
presente do fluxo de caixa futuro de um negócio, descontando da média ponderada do custo 
de capital menos o valor do débito. Segue o princípio de que uma empresa só adiciona valor 
para seu acionista quando o valor da ação excede o custo de capital” (Black et al, 2004 apud 
Vasconcellos et al, 2007, p. 4) 

Em outros termos, como definem Koller, Goedhart e Wessels (2010), a primeira e 
definitiva tarefa da companhia é gerar fluxos de caixa a taxas de ROIC (retorno sobre capital 
investido) maiores que seu custo de capital. 

Assim, conforme também destacam Lazonick e Sullivan (2000), existe uma mudança 
do foco da empresa: de “reter e reinvestir”, ou seja, de manter os lucros resultantes de sua 
operação dentro da própria empresa para fomentar seus negócios e expandi-los; para “reduzir 
e redistribuir”, efetuando downsizing nas empresas e, em decorrência do novo conceito de 
geração de valor, repassando estas riquezas geradas direta ou indiretamente para seus 
acionistas. 

O próprio conceito de geração de valor ao acionista, aliado ao pressuposto de que a 
função do corpo executivo da empresa é unicamente gerar tal valor, levam a construção de um 
terceiro conceito que é a Gestão Baseada em Valor (do inglês, value based management). Por 
esse conceito, toda a gestão da empresa precisa estar focada justamente na geração de valor ao 
acionista, e o alinhamento da ação entre todos os níveis da empresa é feito por uma série de 
elementos, como: plano de remuneração focado na geração de valor, um mindset (forma de 
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pensar) voltado para agregação de valor ao acionista e a criação de uma cultura de “senso de 
dono”, como se cada gestor fosse também acionista do negócio (Martin e Petty, 2001; Young 
e O´Byrne 2000). 

Dentro do conceito da Gestão Baseada em Valor, Ehrbar (1999) ao apresentar o EVA 
(uma ferramenta proprietária para a gestão de valor), menciona que este contribui para a 
gestão efetiva da empresa ao menos de duas formas: (1) cobrando das operações o custo de 
capital, o que obriga os gerentes a utilizar seus ativos com maior cuidado e diligência, 
agregando uma “última linha de despesa” antes que os gestores possam de fato julgar que suas 
operações são lucrativas; e (2) elimina algumas distorções contábeis que não se prestam ao 
julgamento gerencial do resultado financeiro, como a capitalização de investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento, a amortização de ágio, etc. 
 
2.2. Financeirização da Estratégia 

De acordo com Stockhammer (2012), o termo “financeirização” tem adquirido sentido 
na medida em que retrata diversas mudanças no relacionamento entre os setores “financeiro” 
e “real”. O sentido e aplicação do termo têm sido bastante amplos, retratando desde a 
orientação à geração de valor ao acionista retratado na subseção anterior, aumento na dívida 
imobiliária (sobretudo nos Estados Unidos), aumento do resultado decorrente de operações 
financeiras, aumento da frequência de crises financeiras e aumento da mobilidade 
internacional do capital. 

Embora trabalhos clássicos como de Adam Smith, Karl Marx, entre outros, possam ser 
entendidos como os primeiros trabalhos sobre financeirização, Stockhammer (2012) considera 
o trabalho de Arrighi (1994) como um dos primeiros a utilizar tal termo em específico. 
Segundo aquele autor, as ondas de desenvolvimento econômico são caracterizadas por 
movimentos ascendentes de crescente atividade de produção e comércio, e descendentes de 
financeirização das atividades conforme os lideres da etapa ascendente têm seu modelo 
exaurido. 

Para Dias e Zilbovicius (2006, p.1), financeirização pode ser compreendida como “um 
processo no qual a valorização do capital via sistema financeiro é apreciada em detrimento da 
valorização do capital via produção, a tal ponto que as consideradas boas práticas de 
organização e gestão da produção passam a refletir as boas práticas valorizadas do mundo 
financeiro – liquidez, volatilidade, flexibilidade – e que os próprios sistemas de produção 
tendem a ser julgados com critérios comumente utilizados em ambientes puramente 
financeiros, a esfera produtiva subordinando-se, assim, à esfera financeira”. Estes mesmos 
autores, ao traçarem uma linha evolutiva da gestão da produção, destacam um início Fordista 
no qual a produção seria a principal fonte de lucro da empresa e a efetiva geradora de valor 
agregado, e uma nova realidade no qual a produção é apenas mais uma forma de valorização 
do capital (dentre outras diversas possíveis). 

Para Andersson et al (2010), o direcionamento dos novos trabalhos em financeirização 
da estratégia é que, em uma era de geração de valor ao acionista, a conjuntura aumenta a 
pressão sobre os gestores em extrair o maior retorno possível sobre o capital empregado, 
eventualmente mudando seu modelo de negócios para aumentar o valor do acionista e 
aumentar a probabilidade de uma maior valorização das ações e acumulação de riqueza pelos 
acionistas. Andersson et al (2008, p. 263) destaca “o objetivo da estratégia corporativa, na era 
do valor para o acionista, é fortalecer os resultados financeiros operativos e aumentar a 
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probabilidade de acumulação de riqueza pelos acionistas no mercado de capitais como valor 
de mercado”. 

Assim, para Smit e Trigeorgis (2004), a busca pela criação de valor (premissa e 
produto do processo de financeirização) implica que a estratégia da empresa deveria levar em 
conta os direcionadores de valor relevantes, de forma que a combinação destes 
direcionadores, recursos e opções reais gerariam o posicionamento estratégico favorável para 
a empresa. 

Froud et al (2006) desenvolvem uma linha de argumentação acerca da estratégia de 
grandes firmas, principalmente baseada nos conceitos clássicos de economia e estratégia 
(tanto da Organização Industrial quanto da Visão por Recursos). Para os autores, a 
financeirização pode ser um conceito científico social que retrata a intrusão do mercado de 
capitais e seus efeitos sobre a estratégia das mesmas grandes firmas. Assim, os autores 
trabalham sobre duas linhas: (1) a político-econômica que busca um conjunto de relações 
generalizáveis que estruturalmente distinguiria uma economia financeirizada de uma 
economia anterior tradicional; e (2) a cultural-econômica que defende que a retórica do valor 
ao acionista coloca os gestores em uma busca utópica de crescimento e retornos sobre capital 
que tem resultados variáveis e incertos. 

Dessa forma, considerando o mencionado processo de financeirização da estratégia, o 
presente trabalho busca realizar uma pesquisa bibliométrica para explorar dito campo de 
pesquisa. As seções seguintes apresentam os resultados obtidos com este levantamento 
bibliométrico. 
 
3. Pesquisa Bibliométrica 1: Sem termos relacionados 

Os dados utilizados na análise bibliométrica foram extraídos da base de dados Web of 
Science, os quais são publicados agora pela Thompson Reuters. O processo de busca de 
documentos foi executado tendo como base nas seguintes palavras-chave: “financialization” 
OR “financialisation” AND “ strategy”. A partir deste resultado, os documentos foram 
refinados em critérios de busca de acordo com a Tabela 1. 
 

TABELA 1 – Filtros com critérios de busca 
Tipo Artigos ou trabalhos de congresso. 
Áreas de conhecimento Sem restrições 
Tempo Sem restrições 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Desta busca e refino, foram obtidas apenas 42 publicações. Para a análise dos dados 

dos documentos encontrados, foram utilizadas planilhas eletrônicas e o software VOSViewer 
(VAN ECK e WALTMAN, 2010), 

 
3.1 Análise descritiva de citações e referências 

A figura 2 ilustra o ano de publicação dos artigos, para dar indicativo da produção de 
conhecimento ao longo do tempo. Como pode ser observado, o número de publicações 
começa a crescer apenas a partir de 2006, embora como a amostra é pequena, as variações não 
são relevantes em termos absolutos. 

De forma complementar, a Figura 3 ilustra a quantidade de citações para os artigos da 
pesquisa ao longo de cada um dos anos. Da observação pode-se identificar que a maior parte 



das citações ocorre no período iniciado em 2012, totalizando 47% do total de citações e com 
uma média de 45 citações por ano. 

 

 
FIGURA 3

 
A tabela 4 apresenta as publicações que apresentam maior 

se observar que a maioria dos artigos se relaciona a temas econômicos generalistas, c
capitalismos, neoliberalismo, regime de acumulação. Nesta mesma linha, os principais 
periódicos nos quais tais publicações figuram são relacionados à Economia, Geopolítica, 
Política, entre outros. 
 

TABELA
Rank
ing 

Nro 
Citações Autores 

1 61 Williams, K 

2 26 
Lazzarato, 
Maurizio 
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as citações ocorre no período iniciado em 2012, totalizando 47% do total de citações e com 
uma média de 45 citações por ano.  

FIGURA 2 - Número de publicações por ano. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

IGURA 3 - Número de citações aos artigos da amostra por ano.

Fonte: Elaborado pelos autores. 

tabela 4 apresenta as publicações que apresentam maior número de citações
observar que a maioria dos artigos se relaciona a temas econômicos generalistas, c

capitalismos, neoliberalismo, regime de acumulação. Nesta mesma linha, os principais 
periódicos nos quais tais publicações figuram são relacionados à Economia, Geopolítica, 

ABELA 4 - Publicações com maior número de citação à amostra

Título Publicação 

From shareholder value to present-
day capitalism 

ECONOMY AND SOCIETY 
Volume: 29 Issue: 1 Pages:1

Neoliberalism in Action Inequality, 
Insecurity and the Reconstitution 
of the Social 

THEORY CULTURE & SOCIETY 
Volume: 26 Issue: 6 Pages:109

as citações ocorre no período iniciado em 2012, totalizando 47% do total de citações e com 

 

Número de citações aos artigos da amostra por ano. 

 

número de citações. Pode-
observar que a maioria dos artigos se relaciona a temas econômicos generalistas, como 

capitalismos, neoliberalismo, regime de acumulação. Nesta mesma linha, os principais 
periódicos nos quais tais publicações figuram são relacionados à Economia, Geopolítica, 

mostra 

 

ECONOMY AND SOCIETY 
Volume: 29 Issue: 1 Pages:1-12 

THEORY CULTURE & SOCIETY 
Volume: 26 Issue: 6 Pages:109-133 
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3 23 
Finlayson, 
Alan 

Financialisation, Financial Literacy 
and Asset-Based Welfare 

BRITISH JOURNAL OF POLITICS 
& INTERNATIONAL RELATIONS 
Volume: 11 Issue: 3 Pages:400-421 

4 14 
O'Neill, P; 
McGuirk, P 

Prosperity along Australia's eastern 
seaboard: Sydney and the 
geopolitics of urban and economic 
change 

AUSTRALIAN GEOGRAPHER 
Volume: 33 Issue: 3 Pages:241-261 

5 13 
Smart, A; Lee, 
J 

Financialization and the role of real 
estate in Hong Kong's regime of 
accumulation 

ECONOMIC GEOGRAPHY Volume: 
79 Issue: 2 Pages:153-171 

6 8 

Onaran, 
Ozlem; 
Stockhammer, 
Engelbert; 
Grafl, Lucas 

Financialisation, income 
distribution and aggregate demand 
in the USA 

CAMBRIDGE JOURNAL OF 
ECONOMICS Volume: 35 Issue: 4 
Pages:637-661 

7 6 
Wainwright, 
Thomas 

Tax doesn't have to be taxing: 
London's 'onshore' finance industry 
and the fiscal spaces of a global 
crisis 

ENVIRONMENT AND PLANNING 
A Volume: 43 Issue: 6 Pages:1287-
1304 

8 6 
Kaedtler, 
Juergen 

Financialisation of Capitalist 
Economies - Bargaining on 
Conventional Economic 
Rationalities 

HISTORICAL SOCIAL 
RESEARCH-HISTORISCHE 
SOZIALFORSCHUNG Volume: 36 
Issue: 4 Pages:169-191 

9 6 
Palpacuer, 
Florence 

The global sourcing patterns of 
French clothing retailers 

ENVIRONMENT AND PLANNING 
A Volume: 38 Issue: 12 Pages:2271-
2283 

10 4 Rolnik, Raquel 

Late Neoliberalism: The 
Financialization of 
Homeownership and Housing 
Rights 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
URBAN AND REGIONAL 
RESEARCH Volume: 37 Issue: 3 
Pages:1058-1066 

Fonte. Elaborada pelos autores 
 

3.2 Análises de Termos e Palavras-Chave 
A figura 5 traz a frequência das palavras-chave nos artigos obtidos por meio desta 

pesquisa bibliométrica.  Um primeiro ponto importante a destacar é que o software não é 
capaz de normalizar/padronizar as palavras-chave, como se evidencia com “Financialization” 
e “Financialisation” (apenas diferentes grafias decorrentes do inglês americano e do inglês 
britânico Como estas palavras claramente representam um mesmo tema, elas seriam a 
palavra-chave mais presente, com 25 citações, como seria de se esperar pela própria 
delimitação da pesquisa. 

As demais palavras apresentam conceitos diferentes relacionados à gestão pelo valor, 
crises econômicas, governança corporativa, neoliberalismo, capitalistmo, etc. 

 
3.3 Conclusões preliminares e a necessidade de revisão da pesquisa 

Conforme fica evidenciado pelas seções 3.1 e 3.2, a pesquisa bibliométrica original, 
apenas com os termos Financeirização e Estratégia não atinge os objetivos planejados. 

Primeiro, a amostra obtida foi extremamente pequena, resultando em pouco mais de 
40 publicações de todo o universo. Segundo, mesmo as quantidades de citações também são 
restritas, tendo o pico de 54 em 2013. Se comparado a outras pesquisas similares, que também 
tratam de campos iniciais de pesquisa, geralmente tem-se acima de 80 resultados na amostra, 



e cerca de 200 citações por ano (MAIA e ALVES FILHO, 201
2012). 

Terceiro, do que se pode depreender dos arti
geralmente recai sobre temas gerais de Economia (capitalismo, neoliberalismo, etc) e não 
sobre Estratégias Empresariais, como se planejava inicialmente para a pesquisa. Quarto, e 
corroborando, o terceiro ponto, os pró
relacionados a temas econômicos amplos, e não a Administração e Estratégia. Quinto, 
excetuando as próprias palavras
demais palavras tem frequência me
os próprios temas. 

 
Assim, a pesquisa será replicada com a utilização de palavras

garantir aderência ao foco de pesquisa. Optou
publicação pois eles sugerem, de alguma forma, que embora
financeirização das estratégias, isto não têm ocorrido baixo a este termo. Este fato será mais 
aprofundado nas análises e conclusões do estudo.
 
 
4. Pesquisa Bibliométrica 2: Com termos relacionados

O processo de busca de documentos foi 
palavras-chave: “financialization
OR "economic value added
deste resultado, os documentos foram refinados em critérios de busca de a
6. 

Tipo 
Áreas de conhecimento
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e cerca de 200 citações por ano (MAIA e ALVES FILHO, 2013; MAIA, MARTINS e MAIA, 

Terceiro, do que se pode depreender dos artigos mais citados, o foco dos trabalhos 
geralmente recai sobre temas gerais de Economia (capitalismo, neoliberalismo, etc) e não 
sobre Estratégias Empresariais, como se planejava inicialmente para a pesquisa. Quarto, e 
corroborando, o terceiro ponto, os próprios veículos de publicação também são geralmente 
relacionados a temas econômicos amplos, e não a Administração e Estratégia. Quinto, 
excetuando as próprias palavras-chave “financialization” e “financialisation”, 
demais palavras tem frequência menor à três, o que denota de alguma forma dispersão entre 

FIGURA 5 - Frequência das palavras-chave 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Assim, a pesquisa será replicada com a utilização de palavras-
o foco de pesquisa. Optou-se, contudo, por manter esses 

publicação pois eles sugerem, de alguma forma, que embora se esteja pesquisando 
das estratégias, isto não têm ocorrido baixo a este termo. Este fato será mais 

aprofundado nas análises e conclusões do estudo. 

4. Pesquisa Bibliométrica 2: Com termos relacionados 
O processo de busca de documentos foi novamente executado com base nas s

financialization” OR “financialisation” OR "shareholder value
economic value added" OR "value-based" OR "value-driven") AND “

deste resultado, os documentos foram refinados em critérios de busca de a

TABELA 6 – Filtros com critérios de busca 
Artigos ou trabalhos de congresso. 

Áreas de conhecimento Business, Public Administration, 
Management, Economics, Operations 
Research, Management Science, Business 
Finance, Industrial Engineering, Sociology.

; MAIA, MARTINS e MAIA, 

gos mais citados, o foco dos trabalhos 
geralmente recai sobre temas gerais de Economia (capitalismo, neoliberalismo, etc) e não 
sobre Estratégias Empresariais, como se planejava inicialmente para a pesquisa. Quarto, e 

prios veículos de publicação também são geralmente 
relacionados a temas econômicos amplos, e não a Administração e Estratégia. Quinto, 

financialisation”, todas as 
nor à três, o que denota de alguma forma dispersão entre 

 

-chave adicionais para 
se, contudo, por manter esses dados nesta 

se esteja pesquisando 
das estratégias, isto não têm ocorrido baixo a este termo. Este fato será mais 

com base nas seguintes 
shareholder value" OR EVA 

") AND “ strategy”. A partir 
deste resultado, os documentos foram refinados em critérios de busca de acordo com a Tabela 

Business, Public Administration, 
Management, Economics, Operations 
Research, Management Science, Business 

Engineering, Sociology. 



Tempo 

 
Desta busca e refino, foram obtidas 408 publicações

amostra da pesquisa anterior
meio de planilhas eletrônicas e 

 
4.1 Análise descritiva de citações e referências

O ano de publicação dos artigos
número de publicações tem aumentado ao longo dos últimos anos, principalmente de 200
para frente, pois este período concentra 63
publicações por ano. Contudo, esta afirmação deve 
conforme afirma Neely(2005), a base 
publicações mais recentes e recentemente existe uma tendência de aumento na quantidade de 
publicações acadêmicas. 
 

 
A Figura 8 ilustra a quantidade de citações para os artigos da pesquisa ao longo de 

cada um dos anos. Similarmente, d
citações ocorre no período iniciado em 200
média de 652 citações por ano. 

 
FIGURA 
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Sem restrições 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Desta busca e refino, foram obtidas 408 publicações, significativamente superior à 
amostra da pesquisa anterior. Com esta maior base, os dados foram novamente analisados por 

planilhas eletrônicas e do software VOSViewer . 

.1 Análise descritiva de citações e referências 
ano de publicação dos artigos é indicado na figura 7. Como pode ser observado, o 

número de publicações tem aumentado ao longo dos últimos anos, principalmente de 200
, pois este período concentra 63% do total de publicações, com uma média de 

publicações por ano. Contudo, esta afirmação deve ser colocada em perspectiva, pois 
conforme afirma Neely(2005), a base Web of Science possui mais informações sobre 
publicações mais recentes e recentemente existe uma tendência de aumento na quantidade de 

FIGURA 7 - Número de publicações por ano. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

ilustra a quantidade de citações para os artigos da pesquisa ao longo de 
Similarmente, da observação pode-se identificar que a maior parte das 

no período iniciado em 2008, totalizando 81% do total de
citações por ano.  

IGURA 8 - Número de citações aos artigos da amostra por ano.

, significativamente superior à 
Com esta maior base, os dados foram novamente analisados por 

Como pode ser observado, o 
número de publicações tem aumentado ao longo dos últimos anos, principalmente de 2008 

% do total de publicações, com uma média de 42,5 
ser colocada em perspectiva, pois 

possui mais informações sobre 
publicações mais recentes e recentemente existe uma tendência de aumento na quantidade de 

 

ilustra a quantidade de citações para os artigos da pesquisa ao longo de 
se identificar que a maior parte das 

% do total de citações e com uma 

Número de citações aos artigos da amostra por ano. 



 
A tabela 9 apresenta as publicações que 

esta reorientação da pesquisa bibliométrica, as publicações parecem mais aderentes ao 
propósito da pesquisa. Em sua maioria, os artigos lidam com o tema da geração de valor ao 
acionista, e com algumas outras aplicaç

 
TABELA

Ranking 
Nro 
Citações Autores

1 329 
Sinkula, JM; 
Baker, WE; 
Noordewier, T

2 258 
Lazonick, W; 
O'Sullivan, M

3 195 

CHATTERJEE, 
S; LUBATKIN, 
MH; 
SCHWEIGER, 
DM; WEBER, Y

4 166 
Payne, A; Frow, 
P 

5 154 
Thomsen, S; 
Pedersen, T

6 149 
Brandenburger, 
AM; Stuart, H

7 134 
Hart, SL; 
Milstein, MB
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

apresenta as publicações que demonstram maior número 
esta reorientação da pesquisa bibliométrica, as publicações parecem mais aderentes ao 
propósito da pesquisa. Em sua maioria, os artigos lidam com o tema da geração de valor ao 
acionista, e com algumas outras aplicações específicas dentro da administração. 

ABELA 9 - Publicações com maior número de citação à amostra

Autores Título Publicação

Sinkula, JM; 
Baker, WE; 
Noordewier, T 

A framework for market-based 
organizational learning: Linking 
values, knowledge, and behavior 

JOURNAL OF THE 
ACADEMY OF 
MARKETING SCIENCE 
Volume: 25 Issue: 4 
Pages:305

Lazonick, W; 
O'Sullivan, M 

Maximizing shareholder value: a 
new ideology for corporate 
governance 

ECONOMY AND SOCIETY 
Volume: 29 
35 

CHATTERJEE, 
S; LUBATKIN, 

SCHWEIGER, 
DM; WEBER, Y 

CULTURAL-DIFFERENCES 
AND SHAREHOLDER VALUE 
IN RELATED MERGERS - 
LINKING EQUITY AND 
HUMAN-CAPITAL 

STRATEGIC 
MANAGEMENT JOURNAL 
Volume: 13 Issue: 5 
Pages:319

Payne, A; Frow, 
A strategic framework for 
customer relationship 
management 

JOURNAL OF MARKETING 
Volume: 69 Issue: 4 
Pages:167

Thomsen, S; 
Pedersen, T 

Ownership structure and 
economic performance in the 
largest European companies 

STRATEGIC 
MANAGEMENT JOURNAL 
Volume: 21 Issue: 6 
Pages:689

Brandenburger, 
AM; Stuart, H 

Value-based business strategy 

JOURNAL OF ECONOMICS 
& MANAGEMENT 
STRATEGY Volume: 5 Issue: 
1 Pages:5

Hart, SL; 
Milstein, MB 

Creating sustainable value 
ACADEMY
MANAGEMENT 

 

número de citações. Com 
esta reorientação da pesquisa bibliométrica, as publicações parecem mais aderentes ao 
propósito da pesquisa. Em sua maioria, os artigos lidam com o tema da geração de valor ao 

ões específicas dentro da administração.  

Publicações com maior número de citação à amostra 

Publicação 
JOURNAL OF THE 
ACADEMY OF 
MARKETING SCIENCE 
Volume: 25 Issue: 4 
Pages:305-318 
ECONOMY AND SOCIETY 
Volume: 29 Issue: 1 Pages:13-

STRATEGIC 
MANAGEMENT JOURNAL 
Volume: 13 Issue: 5 
Pages:319-334 

JOURNAL OF MARKETING 
Volume: 69 Issue: 4 
Pages:167-176 
STRATEGIC 
MANAGEMENT JOURNAL 
Volume: 21 Issue: 6 
Pages:689-705 
JOURNAL OF ECONOMICS 
& MANAGEMENT 
STRATEGY Volume: 5 Issue: 
1 Pages:5-24 

ACADEMY OF 
MANAGEMENT 
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EXECUTIVE Volume: 17 
Issue: 2 Pages:56-67 

8 128 
Hawawini, G; 
Subramanian, V; 
Verdin, P 

Is performance driven by 
industry- or firm-specific 
factors? A new look at the 
evidence 

STRATEGIC 
MANAGEMENT JOURNAL 
Volume: 24 Issue: 1 Pages:1-
16 

9 127 
Beer, M; Nohria, 
N 

Cracking the code of change 
HARVARD BUSINESS 
REVIEW Volume: 78 Issue: 3 
Pages:133-+ 

10 107 
Hendricks, KB; 
Singhal, VR 

The long-run stock price 
performance of firms with 
effective TQM programs 

MANAGEMENT SCIENCE 
Volume: 47 Issue: 3 
Pages:359-368 

Fonte. Elaborada pelos autores 
 
Ao analisar os principais periódicos nos quais os artigos desta pesquisa são citados, 

tem-se que estes geralmente estão centrados em periódicos sobre Estratégia (Strategic 
Management Journal, Journal of Economics and Management Strategy) e sobre Gestão 
(Harvard Business Review, Management Science, Acadamy of Management) e outros sobre 
Marketing e Economia. 
 
4.2 Análise descritiva de autores e instituições 

A tabela 10 ilustra os principais autores dos trabalhos obtidos via a pesquisa 
bibliométrica. Pode-se notar, em alguma medida, dispersão acerca da produção científica 
sobre o tema, pois os autores mais profícuos não totalizam mais de 2% dos trabalhos da 
amostra, e apenas 9 autores possuem mais de 3 trabalhos no tema. 

 
TABELA 10 – Autores mais profícuos 
Autores Nro Trabalhos % 

Morgan Na 6 1% 
Rego Ll 5 1% 
Kumar V 4 1% 

Hinterhuber A 3 1% 
Leaver A 3 1% 
Luo Xm 3 1% 

Michalski G 3 1% 
Tribo Ja 3 1% 

Williams K 3 1% 
Outros 375 92% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
O software VOSViewer foi empregado para construir um diagrama das cocitações de 

autores, isto é, autores cujos trabalhos tipicamente são referenciados conjuntamente dentro 
dos artigos da área.  

Derivada da análise dos pesquisadores, as tabelas 8 e 9 apresentam as universidades 
cujos autores mais publicaram no tema, e o respectivo país no qual são sediadas. Excluindo a 
Universidade de St. Andrews localizada na Escócia, e a universidade de Montreal localizada 
no Canadá, as demais ficam localizadas na Inglaterra e conjuntamente respondem por quase 
40% da produção no tema. Se considerarmos também a Escócia, temos que o Reino Unido 
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responderia por quase metade das publicações no tema. 
Obviamente há extrema ligação entre os autores mais profícuos e as universidades, 

dado que Paula Jarzabkowski pertence ao corpo docente de Aston, e Richard Whittington ao 
corpo de Oxford. 

TABELA 8 – Instituições mais profícuas 
Organização Nro Trabalhos % 

Cranfield University 9 2% 
Harvard University 8 2% 
Indiana University 8 2% 

Wuhan University Of Technology 8 2% 
Indiana University Bloomington 7 2% 

Indiana University System 7 2% 
Insead Business School 7 2% 

Pennsylvania Commonwealth System Of Higher Education Pcshe 7 2% 
University Of Michigan System 7 2% 

Outros 340 83% 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
TABELA 9 – Países mais profícuos 

Países Nro Trabalhos % 
Estados Unidos 168 41% 

Inglaterra 53 13% 

China 44 11% 

França 32 8% 

Holanda 32 8% 

Alemanha 20 5% 

Canada 18 4% 

Espanha 13 3% 

Outros 28 7% 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
O software VOSViewer foi empregado para construir um diagrama do relacionamento 

das instituições, isto é, que universidades são referenciadas nos trabalhos de outras 
universidades. A figura 10 mostra esta rede, que gerou 4 clusters distintos (cores amarelo, 
verde, vermelho e roxo), podendo-se observar que não existe “regionalização” acerca do 
tema, pois as redes mesclam universidades americanas, britânicas, francesas em mesmos 
clusters. 

 
FIGURA 10 - Diagrama de relacionamento de universidades 



 
4.3 Análise das referências, periódicos e áreas

A figura 11 mostra a análise de cocitações das referências trazidas na pesquisa 
bibliométrica. Esta análise busca identificar a quantidade de vezes que dois trabalhos são 
citados simultaneamente em um mesmo 
e redes de pesquisa.  

De forma a se extrair maior significado dos resultados, foi estabelecido como 15 o 
número mínimo de referências aos artigos. Foram produzidos três clusters distintos; (1) o 
Verde, com trabalhos clássicos de Estratégia e Visão Baseada em Recursos, com Porter, 
Prahalad, Barney, Wernerfelt, etc.
valor, com os trabalhos de Srivastava, Gupta e (3) o Roxo, também com temas de Marketin
Geração de Valor, mas aparentemente segredados pelo espaço de tempo, pois compreendem 
trabalhos da década de 90, enquanto o cluster 2 abarca trabalhos posteriores ao ano 2000.
 

FIGURA 11
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

.3 Análise das referências, periódicos e áreas 
A figura 11 mostra a análise de cocitações das referências trazidas na pesquisa 

bibliométrica. Esta análise busca identificar a quantidade de vezes que dois trabalhos são 
citados simultaneamente em um mesmo artigo, denotando proximidade temática entre autores 

De forma a se extrair maior significado dos resultados, foi estabelecido como 15 o 
número mínimo de referências aos artigos. Foram produzidos três clusters distintos; (1) o 

om trabalhos clássicos de Estratégia e Visão Baseada em Recursos, com Porter, 
Prahalad, Barney, Wernerfelt, etc.; (2) Vermelho, ligado a temas de marketing e geração de 
valor, com os trabalhos de Srivastava, Gupta e (3) o Roxo, também com temas de Marketin
Geração de Valor, mas aparentemente segredados pelo espaço de tempo, pois compreendem 
trabalhos da década de 90, enquanto o cluster 2 abarca trabalhos posteriores ao ano 2000.

IGURA 11 - Diagrama de Cocitações (mínimo 15 referencias)

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A figura 11 mostra a análise de cocitações das referências trazidas na pesquisa 
bibliométrica. Esta análise busca identificar a quantidade de vezes que dois trabalhos são 

artigo, denotando proximidade temática entre autores 

De forma a se extrair maior significado dos resultados, foi estabelecido como 15 o 
número mínimo de referências aos artigos. Foram produzidos três clusters distintos; (1) o 

om trabalhos clássicos de Estratégia e Visão Baseada em Recursos, com Porter, 
; (2) Vermelho, ligado a temas de marketing e geração de 

valor, com os trabalhos de Srivastava, Gupta e (3) o Roxo, também com temas de Marketing e 
Geração de Valor, mas aparentemente segredados pelo espaço de tempo, pois compreendem 
trabalhos da década de 90, enquanto o cluster 2 abarca trabalhos posteriores ao ano 2000. 

Diagrama de Cocitações (mínimo 15 referencias) 

 



 
A tabela 12 apresenta os periódicos nos quais os artigos mais referenciados pelos 

trabalhos da pesquisa foram publicados. 
periódicos que veiculam as publicações, pois os cinco principais
20% das publicações.  
 

Journal Of Marketing

Harvard Business Review

Industrial Marketing Management

Journal Of The Academy Of Marketing Science

Strategic Management Journal

Journal Of Business Ethics

Journal Of Business Research

Management Decision

Outros 

 
Foi construído, na figura 13, um diagrama de cocitação

quais periódicos são tipicamente referenciados juntos. Três clusters foram obtidos: (1) o 
Roxo, com periódicos clássicos de 
Economy, American Economy Review, Journal of Finance
de estratégia e gestão (Strategic Management Journal, Academy of Management Review,
e (3) o Verde, com periódicos clássicos de 
Marketing Research) 
 

FIGURA 13
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A tabela 12 apresenta os periódicos nos quais os artigos mais referenciados pelos 
trabalhos da pesquisa foram publicados. Pode-se observar também certa dispersão nos 
periódicos que veiculam as publicações, pois os cinco principais periódicos somam apenas 

TABELA 12 - Periódicos mais citados 

Periódicos Nro Trabalhos
Journal Of Marketing 22 
Harvard Business Review 18 
Industrial Marketing Management 15 
Journal Of The Academy Of Marketing Science 14 
Strategic Management Journal 11 
Journal Of Business Ethics 7 
Journal Of Business Research 7 
Management Decision 6 

308 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Foi construído, na figura 13, um diagrama de cocitação dos periódicos, ilustrando 
quais periódicos são tipicamente referenciados juntos. Três clusters foram obtidos: (1) o 
Roxo, com periódicos clássicos de finanças e economia, como o 
Economy, American Economy Review, Journal of Finance; (2) o Vermelho com os 

Strategic Management Journal, Academy of Management Review,
e (3) o Verde, com periódicos clássicos de Marketing (como Journal of Marketing, Journal of 

IGURA 13 - Diagrama de cocitação de periódicos (min 65)

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A tabela 12 apresenta os periódicos nos quais os artigos mais referenciados pelos 
se observar também certa dispersão nos 

periódicos somam apenas 

 % 

5% 

4% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

1% 

75% 

dos periódicos, ilustrando 
quais periódicos são tipicamente referenciados juntos. Três clusters foram obtidos: (1) o 

finanças e economia, como o Journal of Political 
2) o Vermelho com os periódicos 

Strategic Management Journal, Academy of Management Review, etc); 
Journal of Marketing, Journal of 

Diagrama de cocitação de periódicos (min 65) 

 



4.4 Análises de Termos e Palavras
A figura 14 traz a frequência das palavras

pesquisa bibliométrica. Diferentemente da primeir
chave são significativamente superiores, com 31 para Valor ao Acionista, e média de 10 para 
as demais. Dentre as demais, temos temas de estratégia e gestão (
Valor (Value, Customer Value

 

 
Utilizando a função de identificação de termos do VOSViewer, que busca termos tanto 

no título quanto no resumo dos artigos, foi construído o 
termos da figura 15, sendo Estratégia e Valor os termos mais presente.
diagrama puderam ser obtidos 
temas de estratégia e negócios (
termo Valor, e (3) o Vermelho, tratando de Desempenho, Resultados e Firma
 

FIGURA 15
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.4 Análises de Termos e Palavras-Chave 
A figura 14 traz a frequência das palavras-chave nos artigos obtidos por meio desta 

Diferentemente da primeira pesquisa, as frequências de palavras
chave são significativamente superiores, com 31 para Valor ao Acionista, e média de 10 para 

Dentre as demais, temos temas de estratégia e gestão (Performance, Strategy
Value, Customer Value) e Finanças e Governança Corporativa. 

FIGURA 14 - Frequência das palavras-chave 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Utilizando a função de identificação de termos do VOSViewer, que busca termos tanto 
no título quanto no resumo dos artigos, foi construído o diagrama de relacio
termos da figura 15, sendo Estratégia e Valor os termos mais presente.
diagrama puderam ser obtidos três clusters distintos: (1) o Verde, que aparentemente 
temas de estratégia e negócios (strategy, company, business), e (2) o 
termo Valor, e (3) o Vermelho, tratando de Desempenho, Resultados e Firma

IGURA 15 - Diagrama de relacionamento de termos 

chave nos artigos obtidos por meio desta 
as frequências de palavras-

chave são significativamente superiores, com 31 para Valor ao Acionista, e média de 10 para 
Performance, Strategy), 

 

Utilizando a função de identificação de termos do VOSViewer, que busca termos tanto 
diagrama de relacionamento de 

termos da figura 15, sendo Estratégia e Valor os termos mais presente. Neste mesmo 
, que aparentemente trata 

, e (2) o Roxo, centralizado no 
termo Valor, e (3) o Vermelho, tratando de Desempenho, Resultados e Firma. 



 
5. Considerações Finais 

Retomando o objetivo 
bibliométrica sobre a Financeirização da Estratégia, para 
trabalhos, autores, local de publicação, temas e palavras
elaborar um panorama inicial sobre a referida área. A base de dados Web of Science da 
Thomson Reuters foi utilizada, em conjunto com o software VOSViewer.

A primeira tentativa, utilizando apenas as palavras
“strategy” não atinge os objetivos, pelo bai
pelo foco geral (tanto dos temas quanto dos canais de publicação) em Economia e não em 
Estratégias Empresarias. A pesquisa assim foi reorientada para incorporar também palavras
chave relacionadas à financeiriz
valor, e ferramentas como o EVA (
amostra maior e mais representativa, permitindo assim a consecução de análises alinhadas ao 
objetivo deste artigo. 

O fato mencionado no parágrafo acima talvez seja a primeira conclusão 
trabalho. Embora exista uma quantidade representativa e interessante de pesquisas sobre o 
processo de Financeirização das Estratégias, estas não estão sendo realizadas s
Financeirização propriamente dito. Tal rótulo, como visto, geralmente fica reservado para 
pesquisas relacionadas a aspectos econômicos mais amplos como capitalismo, neoliberalismo, 
etc. 

Uma vez realinhada a pesquisa, as demais conclusões (
rascunhadas com base nos dados apresentados na seção anterior.

Segundo, embora o processo de financeirização tenha suas raízes em teoria econômica 
anterior, o estudo da Financeirização da Estratégia é relativamente recente, c
produção acadêmica a partir do ano de 2008. Valendo recordar que também, do ponto de vista 
econômico, a partir deste ano ocorre o incremento das pesquisas que buscam entender e 
explicar a crise mundial originada a partir da crise do 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

objetivo original deste trabalho, este buscava realizar uma pesquisa 
sobre a Financeirização da Estratégia, para avaliar aspectos como principais 

trabalhos, autores, local de publicação, temas e palavras-chave sobre pesquisas, de forma a 
nicial sobre a referida área. A base de dados Web of Science da 

Thomson Reuters foi utilizada, em conjunto com o software VOSViewer.
A primeira tentativa, utilizando apenas as palavras-chave “

” não atinge os objetivos, pelo baixo número de publicações e citações obtidos, e 
pelo foco geral (tanto dos temas quanto dos canais de publicação) em Economia e não em 
Estratégias Empresarias. A pesquisa assim foi reorientada para incorporar também palavras
chave relacionadas à financeirização, como geração de valor ao acionista, gestão baseada em 
valor, e ferramentas como o EVA (Economic Value Added). Esta reorientação produziu uma 
amostra maior e mais representativa, permitindo assim a consecução de análises alinhadas ao 

O fato mencionado no parágrafo acima talvez seja a primeira conclusão 
trabalho. Embora exista uma quantidade representativa e interessante de pesquisas sobre o 
processo de Financeirização das Estratégias, estas não estão sendo realizadas s
Financeirização propriamente dito. Tal rótulo, como visto, geralmente fica reservado para 
pesquisas relacionadas a aspectos econômicos mais amplos como capitalismo, neoliberalismo, 

Uma vez realinhada a pesquisa, as demais conclusões (ainda preliminares)
rascunhadas com base nos dados apresentados na seção anterior. 

Segundo, embora o processo de financeirização tenha suas raízes em teoria econômica 
anterior, o estudo da Financeirização da Estratégia é relativamente recente, c
produção acadêmica a partir do ano de 2008. Valendo recordar que também, do ponto de vista 
econômico, a partir deste ano ocorre o incremento das pesquisas que buscam entender e 
explicar a crise mundial originada a partir da crise do sub-prime americana.

 

realizar uma pesquisa 
aspectos como principais 

sobre pesquisas, de forma a 
nicial sobre a referida área. A base de dados Web of Science da 

Thomson Reuters foi utilizada, em conjunto com o software VOSViewer. 
chave “financialization” e 

xo número de publicações e citações obtidos, e 
pelo foco geral (tanto dos temas quanto dos canais de publicação) em Economia e não em 
Estratégias Empresarias. A pesquisa assim foi reorientada para incorporar também palavras-

ação, como geração de valor ao acionista, gestão baseada em 
). Esta reorientação produziu uma 

amostra maior e mais representativa, permitindo assim a consecução de análises alinhadas ao 

O fato mencionado no parágrafo acima talvez seja a primeira conclusão do próprio 
trabalho. Embora exista uma quantidade representativa e interessante de pesquisas sobre o 
processo de Financeirização das Estratégias, estas não estão sendo realizadas sobre o rótulo de 
Financeirização propriamente dito. Tal rótulo, como visto, geralmente fica reservado para 
pesquisas relacionadas a aspectos econômicos mais amplos como capitalismo, neoliberalismo, 

ainda preliminares), podem ser 

Segundo, embora o processo de financeirização tenha suas raízes em teoria econômica 
anterior, o estudo da Financeirização da Estratégia é relativamente recente, com aumento de 
produção acadêmica a partir do ano de 2008. Valendo recordar que também, do ponto de vista 
econômico, a partir deste ano ocorre o incremento das pesquisas que buscam entender e 

americana. 
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Terceiro, a questão da Geração de Valor ao Acionista parece ser o tema central nas 
pesquisas relacionadas à Financeirização da Estratégia, fato que fica evidenciado tanto pela 
listagem das publicações mais citadas (tabela 9) quanto das principais palavras-chave. Além 
disso, uma série de outros temas parecem “orbitar” ao longo da Geração de Valor ao 
Acionista nas pesquisas: geração de valor sustentável, valor de marca e ativos de mercado. 

Quarto, a pesquisa na área parece ser bastante dispersa, pois não se identifica um 
autor, ou conjunto de autores, que seja extremamente expressivo na área (do inglês, um must-
read). Além disso, embora os Estados Unidos seja o pais com maior produção na pesquisa, a 
produção é bastante distribuída entre as diversas universidades, e a produção de países e 
universidades europeus e também da China é relevante. 

Quinto, os principais canais de publicação destas pesquisas também são dispersos, e 
além de periódicos voltados a finanças e à estratégia (como seria de se esperar), tal pesquisa 
também é veiculada em jornais de marketing. Neste caso, as pesquisas geralmente 
correlacionam temas específicos de marketing, como valor de marca, satisfação e lealdade de 
clientes, à geração de valor. 

Assim como qualquer trabalho de revisão bibliométrica, principalmente aqueles que se 
ocupam de fazer um mapeamento geral de área de pesquisa, este deve ser tomado com plena 
ciência de suas limitações: restrição da base de pesquisa escolhida, que não representa toda a 
produção científica da área; possibilidades de erros na padronização dos campos (ex. autores, 
periódicos etc) o que pode levar a conclusões parcialmente incorretas; e o próprio caráter 
generalista do trabalho que, em virtude de sua escolha e recorte de pesquisa, é conduzido em 
detrimento do trabalho com questões mais específicas. 
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