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RESUMO 

 

Dentro do campo de finanças, as determinantes de investimentos diretos estrangeiros e o modo 

de entrada das transações de fusões e aquisições (F&A) têm sido amplamente estudados. 

Contudo, não são muitos os trabalhos que exploram os efeitos das políticas de incentivos fiscais 

e financeiros do país anfitrião, no processo de atração de investimentos estrangeiros, e os 

impactos na estratégia de estrutura de propriedade adotada pelas multinacionais nas transações 

de F&A.  

Nesse trabalho o objetivo foi estudar os efeitos de incentivos fiscais e financeiros, concedidos 

pelo governo brasileiro no fluxo de investimento direto estrangeiro (IDE) para o Brasil, por 

meio de transações de fusões e aquisições. Sob a ótica da teoria de opções reais, o que se propõe 

nesse estudo é a verificação do efeito dessas políticas na decisão das multinacionais pela 

estratégia de estrutura de propriedade, no momento em que realizam investimento direto no 

Brasil, por meio de F&A. As políticas de incentivos do país de acolhimento agem como 

redutoras da incerteza do investimento e, portanto, na sua presença, as multinacionais estariam 

mais propensas a optar por estruturas de propriedade de maior comprometimento. 

Foram formuladas quatro hipóteses e analisadas, empiricamente, 1.513 transações de F&A de 

empresas brasileiras por multinacionais, no período de 2005 a 2015. Os resultados sugerem que 

tanto as políticas de incentivos fiscais, quanto as de incentivos financeiros, aplicadas pelo país 

anfitrião, afetam positivamente o fluxo de IDE para o Brasil. Em relação ao impacto desses 

incentivos na estratégia de estrutura de propriedade, adotados pelas multinacionais, os 

resultados indicam uma relação inversa ao esperado. 

 

 

 

 

Palavras-chave: incentivos do governo anfitrião, Investimento Direto Estrangeiro, estrutura de 

propriedade, Teoria de Opções Reais, fusões e aquisições, BNDES. 



ABSTRACT 

 

Within the field of finance, the determinants of foreign direct investment and the entry mode of 

M & A transactions have been extensively studied. However, there is not much work exploring 

the effects of the host country's fiscal and financial incentive policies on the process of attracting 

foreign investments, and these impacts on the ownership structure strategy adopted by 

multinationals in M & A transactions.  

The present study aims to study the effects of fiscal and financial incentives granted by the 

Brazilian government on the flow of foreign direct investment (FDI) to Brazil through merger 

and acquisition transactions. And, from the perspective of the Real Options theory, the study 

proposes to verify the effect of these policies in the decision of the multinationals by the strategy 

of property structure, at the moment in which they realize direct investment in Brazil through 

M & A. Host country incentive policies act as reducers in investment uncertainty, and therefore 

in their presence multinationals would be more likely to opt for more committed ownership 

structures.  

Four hypotheses have been formulated and empirically analyzed 1,513 M & A transactions of 

Brazilian companies by multinationals between 2005 and 2015. The results suggest that both 

the fiscal incentives and the financial incentive policies applied by the host country positively 

affect the flow of FDI to Brazil. In relation to the impact of these incentives on the strategy of 

property structure adopted by multinationals, the results indicate an inverse relation to what 

was expected. 

 

 

 

 

 

Keywords: host government incentives, Foreign Direct Investment, property structure, Theory 

of Real Options, mergers and acquisitions, BNDES. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Investimento Direto Estrangeiro movimentou, nos últimos 11 anos (2005-2015), 

cerca de US$16,6 trilhões no mundo. Conforme dados da UNCTAD (United Nations 

Conference on Trade and Development), o volume financeiro movimentado pelo investimento 

direto estrangeiro cresceu 92%, de 2005 para 2015, saindo de US$955 bilhões, em 2005, para 

US$ 1,76 trilhões, em 2015. Sendo que 3,5% (US$64,5 milhões) do valor movimentado, em 

2015, foram investimentos feitos no Brasil. Ainda segundo a UNCTAD (United Nations 

Conference on Trade and Development), em 2015, o Brasil foi o primeiro destino de IDE 

(Investimento Direto Estrangeiro) da América Latina e ocupou a oitava posição mundial de 

fluxos de entrada de IDE. As transações de fusões e aquisições cross-border foram de US$432 

bilhões, em 2014, para US$721 bilhões, em 2015, um aumento de 67%, segundo dados da 

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 

Organizações internacionais e consultores estrangeiros recomendam que países em 

desenvolvimento considerem o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) como uma fonte de 

financiamento externo. Eles argumentam que, por várias razões, o IDE estimula o crescimento 

econômico mais do que outros tipos de fluxos de capital. Investimentos estrangeiros diretos 

costumam ser menos voláteis e oferecem não apenas capital, mas, também, o acesso à 

tecnologia moderna e know-how (NUNNENKAMP; SPATZ, 2004). Brewer (1993) estuda a 

relação entre políticas governamentais e Investimento Direto Estrangeiro e aponta que as 

políticas governamentais podem aumentar ou diminuir as imperfeições de mercado e, portanto, 

afetam os fluxos de Investimento Direto Estrangeiro no país anfitrião. No Brasil, há trabalhos 

que estudam o papel do governo brasileiro na internacionalização das empresas brasileiras, 

porém, há pouca literatura sobre o efeito das ações do governo do fluxo oposto de capital, ou 

seja, a atração de investimento estrangeiro para o país. 

Dada a decisão de investir em um mercado estrangeiro, por meio de fusões e 

aquisições, um desafio importante das multinacionais é a escolha da estratégia da estrutura de 

propriedade. A OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) considera 

o IDE um investimento, com interesse duradouro, em uma empresa que esteja localizada em 

uma economia diferente da do investidor direto. Interesse duradouro implica em estabelecer 

uma relação de longo prazo, com grau significativo de influência na gestão da empresa, de 10% 

ou mais de participação do capital da empresa. Dessa forma, as empresas que optam pelo 
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investimento em mercados estrangeiros têm como desafio a escolha da estrutura de propriedade 

a ser adotada no momento da aquisição ou compra. 

As empresas podem optar por estabelecer todo o controle da empresa subsidiária 

(WOSs – Wholly Owned Subsidiaries), comprometendo-se com o investimento, ou podem 

optar por elevadas participações no patrimônio da empresa, ou mesmo estratégias mais flexíveis, 

como, por exemplo, a formação de uma joint venture (JV). Segundo Anderson e Gatignon 

(1986), a escolha da estrutura de propriedade é determinada pela necessidade de controle, de 

forma a minimizar o custo de transação decorrente dos ativos específicos e do oportunismo de 

potenciais parceiros. Contudo, há outra corrente, a qual sugere que a escolha da estrutura de 

propriedade é moldada pelo ambiente institucional (CHAN; MAKINO, 2007; YIU; MAKINO, 

2002). Na China, Li e Li (2010) estudaram a estratégia de estrutura de propriedade adotada 

pelas multinacionais, a qual se fundamenta na escolha entre a flexibilidade e o 

comprometimento, sob a ótica da Teoria de Opções Reais. No Brasil, Braga (2012) também 

estudou determinantes da estratégia de estrutura de propriedade escolhida pelas multinacionais, 

sendo o financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Brasileiro) uma das 

determinantes exploradas. 

Com base no que foi apresentado, o principal objetivo nesse trabalho é estudar o 

efeito das políticas de incentivos do governo brasileiro na atração de Investimentos Diretos 

Estrangeiros (IDE) para o Brasil, por meio de F&A (Fusões e Aquisições). Sob a ótica da Teoria 

de Opções Reais, outro interesse nesse trabalho é verificar o impacto dos incentivos 

governamentais na estratégia de composição da estrutura de propriedade, adotada pelas 

multinacionais, que optam pelo investimento direto no Brasil, por F&A. Dentre as variáveis 

estudadas, tem-se como objetivo explorar os incentivos fiscais concedidos pelo governo 

brasileiro e os incentivos financeiros, por meio do financiamento concedido através do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No Brasil, não há muitos estudos 

que abordam os impactos de ações do governo na atração de investimentos diretos estrangeiros 

e na estratégia de estrutura de propriedade, adotada pelas multinacionais, as quais optam por 

investir diretamente no Brasil. 

A análise empírica é baseada nas informações sobre mais de 1.500 transações de 

fusão e aquisição de empresas brasileiras por empresas multinacionais, no período de 2005 a 

2015. Os resultados empíricos fornecem suporte para as quatro hipóteses propostas no presente 

estudo. As evidências das análises realizadas corroboram com a teoria sobre o papel dos 
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incentivos do governo anfitrião como determinante da atração do fluxo de Investimento Direto 

Estrangeiro. Os resultados empíricos também sugerem que o impacto dos incentivos do governo 

brasileiro na estratégia de estrutura de propriedade, escolhida pelas empresas multinacionais, é 

significativo, porém, tem efeito contrário ao esperado. 

O trabalho está organizado em cinco partes: a primeira seção contém a Introdução 

do trabalho; na segunda seção é apresentada a base teórica, em que estão relacionados os 

determinantes de investimentos diretos estrangeiros, os incentivos fiscais e financeiros do 

governo brasileiro e a estratégia da estrutura de propriedade, além de estarem identificados os 

estudos anteriores, os quais servem de base para o desenvolvimento desse trabalho; a terceira 

seção é composta pela metodologia, na qual estão descritos os critérios utilizados para a coleta 

de dados, as variáveis envolvidas em cada um dos testes e os métodos estatísticos adotados para 

a análise dos dados; a quarta seção contempla os resultados obtidos das análises e a discussão 

sobre eles; e, na última seção, são abordadas as principais conclusões encontradas por meio dos 

estudos realizados durante a feitura desse trabalho. 
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2. BASE TEÓRICA 

 

As principais razões dos países receptores, para atraírem investimentos estrangeiros, 

estão associadas à tecnologia, habilidades de gerenciamento, criação de empregos, aumento das 

exportações, avanço na estrutura industrial, sendo o objetivo final o alcance de metas de 

desenvolvimento do país. (BUCKLEY; CASSON, 1998; NUNNENKAMP; SPATZ, 2004). 

Na literatura pesquisada, notou-se que há um forte consenso de que as 

multinacionais investem em locais específicos, principalmente, por conta dos fortes 

fundamentos econômicos nos países de acolhimento, como, por exemplo, do grande tamanho 

do mercado, do ambiente macroeconômico estável etc. (DUNNING, 1993; GLOBERMAN; 

SHAPIRO, 1999). No entanto, com a crescente integração dos mercados mundiais e a maior 

concorrência entre os países de acolhimento para atrair IDE, os fundamentos econômicos do 

país de acolhimento podem não ser suficientes para a atração de capital estrangeiro. Torna-se 

importante estudar novamente o que determina o fluxo de IDE, sendo necessário concentrar as 

análises no papel desempenhado pelas políticas governamentais de acolhimento e nos acordos 

de investimento para atrair o IDE. (BANGA, 2003). 

Dunning (1993) expandiu a teoria da internacionalização, sugerindo o paradigma 

eclético, no qual três condições precisam existir para que o Investimento Direto Estrangeiro 

aconteça. A designação dada como eclética se dá, pois integra abordagens teóricas distintas, 

convertendo-as em uma só taxonomia, comumente designada por OLI (Ownership, Locational 

e International). Segundo o autor, a produção internacional é o resultado de um processo afetado 

pelas vantagens de propriedade, internalização e localização. Para os propósitos estabelecidos 

na elaboração desse trabalho, o último elemento é caracterizado como o mais importante, e o 

fator levado em consideração quando um investidor seleciona um local para desenvolver um 

projeto. 

Há duas principais categorias de incentivo ao Investimento Direto Estrangeiro, 

oferecidos por países em desenvolvimento para a atração de IDE: incentivos fiscais e incentivos 

financeiros. Os incentivos fiscais estão relacionados com a repatriação de capital, investimento 

de capital executado no país de acolhimento, condições de exportação e importação, lucros e 

condições de emprego. O incentivo financeiro envolve subsídios governamentais e créditos 
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governamentais a taxas especiais, apoio de capital governamental e outro tipo de indústria 

específica, serviços e tratamento de apoio cambial (BANGA, 2003). 

Quase todos os países desenvolvidos tiveram a assistência de finanças estrangeiras 

para complementar suas próprias economias precárias durante os estágios iniciais de seu 

desenvolvimento. Essa conduta levou os países em desenvolvimento a reformarem suas 

políticas econômicas para atrair IDE. Atrair Investimento Estrangeiro Direto se tornou um 

elemento importante para os países anfitriões, pois o IDE é amplamente considerado como um 

amálgama de capital, tecnologia, marketing e gestão. (LOKESHA; LEELAVATHY, 2012). 

Países que personalizam seus incentivos ao Investimento Direto Estrangeiro, de 

acordo com os objetivos das empresas multinacionais que pretendem atrair, acabam tendo 

melhores resultados que aqueles países que não o fazem (LIM, 2005). Ou seja, os governos 

anfitriões que pretendem alcançar as externalidades econômicas de Investimento Direto 

Estrangeiro terão suas chances de sucesso reforçadas por meio de criação e de promoção de 

incentivos que estejam combinados com os objetivos estratégicos dos potenciais investidores. 

Brewer (1993) estuda a relação entre políticas governamentais e Investimento 

Direto Estrangeiro e afirma que as políticas governamentais podem aumentar ou diminuir as 

imperfeições de mercado e, portanto, afetam os fluxos de Investimento Direto Estrangeiro no 

país anfitrião. O autor identifica dois tipos de políticas governamentais que afetam os fluxos de 

investimentos estrangeiros no país, são eles: as políticas que influenciam o nível de 

Investimento Direto Estrangeiro e que aumentam as imperfeições de mercado (fraca defesa da 

concorrência, moeda subvalorizada e proteção da propriedade) e as políticas que podem ter 

efeitos positivos sobre o Investimento Direto Estrangeiro, mesmo que não gerem imperfeições 

de mercado (privatização do comércio, convertibilidade da moeda e redução do favoritismo 

para empresas nacionais). Ainda segundo o autor, subsídios do governo que são oferecidos aos 

investidores estrangeiros, com o foco na redução do custo de produção, por meio de projetos 

orientados para a exportação, aumentam os fluxos de Investimento Direto Estrangeiro, 

enquanto as restrições governamentais, que são impostas aos investidores estrangeiros para 

proteger as empresas nacionais contra a concorrência de multinacionais estrangeiras, diminuem 

a entrada de Investimento Direto Estrangeiro. Em ambos os casos, as políticas governamentais 

criaram imperfeições do mercado, mas, os seus efeitos sobre os fluxos de Investimento Direto 

Estrangeiro são o oposto. 
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Por meio de pesquisas, feitas com empresas norte-americanas com operações, Rolfe 

et al. (1993) avaliaram a atratividade de incentivos de 20 países anfitriões da região do Caribe. 

Os autores concluíram que, assim como a orientação mercadológica, o tamanho do investimento, 

a localização geográfica, o ano de investimento, o tipo de produto e os programas 

governamentais de incentivos também afetam a decisão de IDE. 

Loree e Guisinger (1995) estudaram o impacto das variáveis de incentivos políticos 

(tais como: benefícios fiscais, subsídios governamentais e financiamentos locais) e não 

políticos (tais como: tamanho de mercado, infraestrutura, estabilidade política, distância 

cultural) de países anfitriões, no fluxo de investimentos oriundos dos Estados Unidos. Os 

autores concluíram que as variáveis relacionadas aos incentivos produzidos pelo governo 

anfitrião são mais importantes que aqueles que não têm origem governamental, uma vez que os 

governos podem alterá-las mais rapidamente, quando comparado com as variáveis que não 

estão relacionadas aos incentivos governamentais. Os autores afirmaram também que a redução 

ou a isenção tributária do país anfitrião pode funcionar como uma atividade promocional para 

atrair Investimento Estrangeiro Direto. 

Globerman e Shapiro (1999) estudaram o impacto das políticas governamentais no 

Investimento Direto Estrangeiro do Canadá, tanto a entrada, quanto a saída de investimento do 

país. Observaram que acordos, como FTA (Canada-U.S. Free Trade Agreemen) e NAFTA 

(North American Free Trade Agreement) parecem ter aumentado, significativamente, os níveis 

de investimento direto no país. 

Brossard (1998) demonstra que as ações realizadas por agências de promoção de 

investimentos dos países anfitriões, termo, em inglês, conhecido como IPA (Investment 

Promotion Agency), reduzem o nível de incerteza do mercado. O estudo indica que esse serviço 

foi considerado o fator de promoção de IDE mais importante dentre os que foram estudados. 

Estudos realizados por Banga (2003) mostram que incentivos fiscais oferecidos 

pelos governos anfitriões atraem as entradas de Investimento Direto Estrangeiro. Os resultados 

do estudo destacam a importância das políticas governamentais na atração de IDE para países 

em desenvolvimento. 

As políticas fiscais determinam os níveis gerais de impostos, incluindo as taxas de 

impostos de renda corporativa e pessoal e, portanto, influenciam a entrada de IDE (LOKESHA; 

LEELAVATHY, 2012). Segundo os autores, qualquer mudança nas taxas de imposto sobre o 

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/09555341011023515
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rendimento das empresas, como dividendos, royalties, taxas técnicas e ganhos de capital, 

recebidos por uma empresa estrangeira, deverá influenciar os fluxos de Investimento Direto 

Estrangeiro no país anfitrião. 

A taxa de imposto foi uma das variáveis de incentivos políticos estudada por Loree 

e Guisinger (1995). Em suas análises, os autores concluem que a taxa de imposto efetiva afeta, 

universalmente, os fluxos de Investimento Direto Estrangeiro dos Estados Unidos. 

Os benefícios fiscais, proporcionados pelo governo do país anfitrião, tendem a 

impactar, de forma positiva, a atração de Investimento Direto Estrangeiro ao país. Assim, com 

base nos argumentos descritos acima, a primeira hipótese foi formulada: H1 – Sob a existência 

de políticas de incentivos fiscais governamentais, o fluxo (em volume financeiro) de 

Investimento Direto Estrangeiro no Brasil é maior, por meio de F&A. 

Em sua investigação, Banga (2003) descobriu que a disponibilidade de capital, a 

uma taxa de empréstimo barata, pode permitir aos investidores estrangeiros diretos não só 

encontrar, no país anfitrião, recursos suficientes para complementar o investimento, como 

também maximizar o retorno de seu investimento. Segundo o autor, a fácil disponibilidade de 

capital, a taxas de juros mais baixas, no país de acolhimento, atrairia os investidores diretos de 

países estrangeiros. 

Segundo Moshirian (2001), o custo de capital, traduzido pela taxa de juros, é um 

fator importante para atrair Investimento Direto Estrangeiro. O custo de capital, em locais de 

acolhimento, desempenha um papel significativo na atração de IDE. Isso implica, ainda, no fato 

de que as multinacionais dependem dos sistemas financeiros do país anfitrião para aumentar o 

capital necessário para o investimento. (RAMASAMY; YEUNG, 2010) 

Marion e Vieira (2010) afirmam que, para atrair capital estrangeiro, o governo 

brasileiro usou de políticas de liberalização financeira, cujo início da concessão de 

financiamento do BNDES se destaca entre as principais políticas de liberalização financeira. 

No Brasil, o financiamento subsidiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) foi um fator importante para a atração do capital estrangeiro no processo de 

privatização das estatais (de 1994 a 2002), embora esse não seja caracterizado como um 

programa de incentivos para a atração de IDE. Segundo a APEX (Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos), na percepção dos potenciais investidores 



21 

 

estrangeiros que visitaram o Brasil no período de 2009 a 2011, o sistema financeiro nacional e 

as linhas de crédito no país se constituem em um determinante de atratividade elevada.  

Os incentivos financeiros, concedidos pelo governo do país anfitrião, afetam, de 

forma positiva, o fluxo de Investimento Direto Estrangeiro ao país. A hipótese que resume esse 

argumento é traduzida da seguinte forma: H2 – Quanto maior o valor concedido pelo 

financiamento do BNDES, maior é o fluxo (em volume financeiro) de Investimento Direto 

Estrangeiro no Brasil, por meio de F&A. 

Uma importante questão, com a qual as multinacionais se deparam quando optam 

por investir em um país estrangeiro, é a incerteza de mercado. Esse é um fator abordado na 

maioria dos estudos sobre as opções de modo de entrada, contudo, sua definição e importância 

variam bastante, dependendo do tipo de teoria utilizada para abordar o tema. (AHSAN; 

MUSTEEN, 2011). A incerteza de mercado tem sido descrita como um estado em que a 

probabilidade de um dado resultado não pode ser determinada devido à ausência de informações, 

sobretudo, em relação a sua causa e efeito. (MILLER; SHAMSIE, 1999). 

Nas últimas décadas, decisões estratégicas, em relação à forma de entrada de 

investimentos em mercados estrangeiros, têm sido tema de muitos estudos em todo o mundo. 

A forma de entrada é classificada como um dos mais importantes tópicos na pesquisa de 

negócios internacionais. (ANDERSON; GATIGNON, 1986). Há duas abordagens teóricas 

mais proeminentes que estudam as determinantes da escolha da estrutura de controle adotada 

pelas empresas multinacionais, são elas: Teoria de Custos de Transação e Teoria de Opções 

Reais. (AHSAN; MUSTEEN, 2011; LI; LI, 2010). 

Na Teoria do Custo de Transação, a escolha da estrutura de propriedade é 

determinada com base na necessidade de controle que tem como objetivo minimizar os custos 

de transação advindos de ativos específicos e do oportunismo de potenciais parceiros 

(ANDERSON; GATIGNON, 1986; WILLIAMSON, 1985). No caso de investimentos que 

envolvem muitos ativos específicos, a Teoria do Custo de Transação pressupõe que estruturas 

com maior comprometimento deveriam ser preferidas, com o objetivo de manter o controle 

desses ativos (ANDERSON; GATIGNON, 1986) e protegê-los do risco de disseminação do 

conhecimento para possíveis concorrentes. (DAVIDSON; MCFETRIDGE, 1985). 

Segundo Yiu e Makino (2002), a decisão pela estrutura de propriedade, adotada 

pelas empresas multinacionais, pode não necessariamente refletir a necessidade de redução de 
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custos de transação, mas sim, ser uma resposta às pressões do ambiente institucional do país, 

onde o investimento será realizado.  

A Teoria de Opções Reais sugere que as empresas que optam por investimento 

estrangeiro, em um ambiente de incerteza, estão preocupadas com a estratégia de escolha entre 

flexibilidade e comprometimento. (DIXIT; PINDYCK, 1994; TRIGEORGIS, 1996). Ainda 

sobre a Teoria de Opções Reais, duas condições precisam ser satisfeitas. A primeira consiste 

no fato de que o investimento é feito em cenário de incerteza e, a segunda, é de que a reversão 

do investimento envolve algum tipo de custo. (DIXIT; PINDYCK, 1994). 

O valor da opção real é criado quando o investimento estrangeiro feito pelas 

multinacionais conta com o direito, e não a obrigação, de tomar ações futuras, como, por 

exemplo, a expansão ou a contratação de uma planta ou abandono de um projeto. A opção real 

apresenta valor quando permite o gerenciamento da flexibilidade adotada, de forma a aumentar 

o compromisso ou o controle das perdas, de acordo com o cenário de incertezas do ambiente 

de negócio. (DIXIT; PINDYCK, 1994). A flexibilidade permite, às empresas multinacionais, 

uma resposta mais rápida e suave, o que pode ser considerada uma vantagem competitiva para 

as multinacionais localizadas em mercados turbulentos. (BUCKLEY; CASSON, 1998). 

Segundo Li (2007), a Teoria das Opções Reais enriqueceu o Investimento Direto Estrangeiro 

através da introdução de uma nova maneira de pensar, na qual as multinacionais se beneficiam 

da incerteza, que não está associada apenas aos riscos de deterioração, mas, também, às 

potenciais oportunidades futuras. Para se beneficiar, estrategicamente, da incerteza, as 

multinacionais precisam criar opções reais (tais como a opção de abandono e a opção de crescer) 

para manter a flexibilidade em ajustar as decisões, bem como, para exercer essas opções em 

resposta às oportunidades ou aos desafios. (LI; RUGMAN, 2007). 

A Teoria de Opções Reais sugere que, sempre que um investimento envolve 

incertezas e quando não pode ser revertido, sem que haja custo, é importante manter as opções 

abertas e a flexibilidade no negócio. (DIXIT; PINDYCK, 1994; KOGUT; KULATILAKA, 

1994; MCDONALD; SIEGEL, 1982). Existem literaturas atuais que consideram a opção real 

na perspectiva da estratégia de estrutura de propriedade, escolhida pelas empresas, ao 

investirem em mercados estrangeiros. (LI, 2007). A flexibilidade na estrutura de propriedade 

confere, às multinacionais, a oportunidade de capitalizar, por meio de aumento do seu 

comprometimento na empresa (no caso das condições de mercado se tornarem favoráveis) e, 
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ao mesmo tempo, permite que, em caso de condições adversas de mercado, a empresa possa 

conter grandes perdas, reduzindo seu grau de comprometimento. (LI; LI, 2010).  

Conforme observado em testes empíricos, feitos por Cuypers & Martin (2010), em 

geral, as multinacionais estão mais propensas a assumir uma participação acionária menor 

quando enfrentam incertezas exógenas (taxa de câmbio, crescimento da demanda etc.) do que 

quando enfrentam incertezas endógenas (divergências culturais). 

Com o objetivo de comparar itens de ambas as teorias apresentadas, o Quadro 1 

destaca, de forma resumida, algumas das características da Teoria de Opções Reais e da Teoria 

de Custo de Transação. 

Quadro 1 – Comparação entre a perspectiva da Teoria de Custos de Transação e a Teoria de 

Opções Reais. 

 
Fonte: Adaptado de AHSAN; MUSTEEN, 2011, p. 379. 
 

 

Assim, a estrutura de joint venture não apenas serve como uma plataforma de 

expansão dos negócios, como também permite limitar as perdas quando o ambiente se torna 

desfavorável ao negócio. (BUCKLEY; CASSON, 1998; KOUVELIS et al., 2001). Dessa forma, 

é esperado que, em mercados com maior incerteza ou mercados com maior volatilidade, as 

empresas multinacionais optem por modelo de joint venture no lugar de uma estratégia de 

comprometimento total (WOS). 

As multinacionais estão expostas às incertezas, assim que elas entram em um 

mercado estrangeiro. Brossard (1998) demonstra que ações realizadas por agências de 

promoção de investimentos dos países anfitriões, termo em inglês, conhecido como IPA 

(Investment Promotion Agency), reduzem o nível de incerteza do mercado. 

Teoria de Opções Reais Teoria de Custo de Transação

Premissas
Irreversibilidade do investimento e busca por 

oportunidades
Racionalidade limitada

Estratégia foco Flexibilidade e aprendizagem Controle

Tipo de incerteza Endógenas e exógenas Comportamental

Estratégia adotada pelas 

multinacionais

Desenvolvimento de estrutura de governança, com o 

objetivo de gerenciar as incertezas e conduzir as 

vantagens competitivas. Nesse caso, em condições de 

grandes incertezas, as multinacionais devem limitar sua 

exposição ao comprometimento

Desenvolvimento de estrutura de governança para 

minimizar as incertezas. Nesse caso, em condições de 

grandes incertezas, as multinacionais tendem a internalizar 

suas atividades

Principais literaturas 

sobre modo de entrada

Brouthers; Dikova (2010); Brouthers et al. (2008); Chi; 

McGuire (1996); Cuypers & Martin (2010); Li; Li 

(2010); Li; Rugman (2007)

Anderson; Gatignon (1986); Brouthers (2002); 

Brouthers; Brouthers (2000); Delios; Henisz (2003b); 

Erramili; Rao (1993); Gatignon; Anderson (1998); Meyer 

(2001); Pak; Park (2004); Taylor et al. (1998); Zhao et 

al. (2004)
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A presença de incentivos ficais governamentais no país anfitrião reduz o nível de 

incerteza do mercado local e, desse modo, as multinacionais ficam mais propensas a adotar 

estruturas de propriedades de maior comprometimento. A hipótese que resume esse argumento 

é traduzida da seguinte forma: H3 – Sob a existência de políticas de incentivos fiscais 

governamentais, a empresa fica menos propensa a escolher estruturas de propriedade mais 

flexíveis (ou de menor comprometimento), quando comparadas às estruturas que exigem maior 

comprometimento (WOS). 

Hiratuka e Sarti (2011) estudam a importância do programa de financiamentos 

subsidiados às empresas brasileiras, as quais buscam a internacionalização, e enfatizam a 

importância do BNDES no processo de internacionalização das empresas brasileiras. Os autores 

destacam, ainda, a importância de se investigar e analisar o impacto do BNDES para as 

empresas multinacionais que investem no país, ou seja, o fluxo contrário à internacionalização. 

Apesar da relevância do BNDES no Brasil, há poucos trabalhos acadêmicos que discutem a sua 

influência na estratégia de estrutura de propriedade, adotada pelas multinacionais. 

Conforme publicado no site do BNDES, o empréstimo financeiro concedido pelo 

BNDES deve ser destinado a finalidades específicas, como, por exemplo: a compra de 

máquinas, equipamentos e outros bens, a realização do projeto de implantação/modernização 

de um negócio, o capital de giro, a exportação, entre outras. Embora o programa de subsídio do 

BNDES não tenha como objetivo primordial o financiamento de participação acionária de uma 

empresa pela outra, a sua existência tem um impacto significativo no ambiente econômico do 

país, uma vez que tem como foco principal o desenvolvimento econômico do Brasil. 

Braga (2012) sinaliza que o BNDES reduz, consideravelmente, o risco de mercado 

e, embora não o mitigue completamente, tem um impacto importante na decisão pelo nível de 

comprometimento adotado pelas multinacionais. A autora sugere que estudos futuros sejam 

realizados, com o objetivo de examinar a influência do BNDES sobre a escolha da estrutura de 

propriedade das empresas. 

No processo de desestatização, o BNDES funcionou como uma espécie de hedge 

cambial para as multinacionais compradoras das empresas estatais, uma vez que as empresas 

obtiveram crédito e geraram suas receitas em moeda local (CAVALCANTE, 2007). Entende-

se que o financiamento do BNDES, além de reduzir o custo de capital, também reduz o risco 

de uma operação de fusões e aquisições, uma vez que diminui os riscos cambiais no 
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descasamento entre passivo e ativo, que são minimizados, além de os riscos de investimento 

serem compartilhados com o banco estatal. 

Hennart et al. (2014) estudaram os fatores que influenciam a forma de entrada e a 

expansão das multinacionais no Brasil nos de 2005 a 2010 e, comparam a validade das teorias 

de internacionalização em relação a recente contribuição de Hennart (2009). O autor afirma que 

as características do mercado local são consideradas igualmente importantes na definição da 

estratégia de internacionalização de empresas multinacionais. De acordo com os autores, a 

conclusão sobre a importância das características do mercado local na definição do modo de 

entrada e na expansão das empresas multinacionais criam oportunidades significativas para 

estudos futuros, tais como se testar outras variáveis locais como por exemplo regulamento e 

financiamento. 

A atuação do BNDES visa o crescimento econômico do país. Assim, a presença de 

financiamento do BNDES reduz o valor da opção real, uma vez que, nessas condições, há menor 

probabilidade de adversidades. Com base nos argumentos anteriores, a quarta hipótese foi 

formulada, a saber: H4 – Sob a existência de financiamento subsidiado (BNDES), a empresa 

fica menos propensa a escolher estruturas de propriedade mais flexíveis (ou de menor 

comprometimento), quando comparadas às estruturas que exigem maior comprometimento 

(WOS). 

A tabela 1 apresenta as quatro hipóteses formuladas e seus respectivos sinais 

esperados. 

Tabela 1 – Resumo das hipóteses. 

 
Fonte: Elaborada pela autora durante a realização dessa pesquisa, 2016. 

 

Hipótese Descrição
Sinal 

Esperado

H1
Sob a existência de políticas de incentivos fiscais governamentais, o fluxo (em volume 

financeiro) de Investimento Direto Estrangeiro no Brasil é maior, por meio de F&A
Positivo

H2
Quanto maior o valor concedido pelo financiamento do BNDES, maior é o fluxo (em volume 

financeiro) de Investimento Direto Estrangeiro no Brasil, por meio de F&A
Positivo

H4

Sob a existência de financiamento subsidiado (BNDES), a empresa fica menos propensa a 

escolher estruturas de propriedade mais flexíveis (ou de menor comprometimento), quando 

comparadas às estruturas que exigem maior comprometimento (WOS)

Positivo

H3

Sob a existência de políticas de incentivos fiscais governamentais, a empresa fica menos 

propensa a escolher estruturas de propriedade mais flexíveis (ou de menor comprometimento), 

quando comparadas às estruturas que exigem maior comprometimento (WOS)

Positivo
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Métodos 

Para testar as hipóteses 1 e 2, a variável dependente é a participação societária da 

empresa adquirente, no momento da realização da transação de F&A. Foi utilizado o modelo 

de regressão linear múltipla, uma vez que a variável dependente é contínua. Com esse modelo, 

é possível analisar o efeito dos incentivos fiscais e do financiamento do BNDES no fluxo de 

IDE no Brasil. Para testar as hipóteses 3 e 4, foram utilizados dois modelos econométricos, o 

Logit e o Tobit. 

O modelo de regressão logística binominal (Logit) foi utilizado, pois a teoria sugere 

(LI; LI, 2010) que WOS1, JV2 majoritária e JV minoritária são escolhas distintas. Esse modelo 

prevê a probabilidade de escolha entre as variáveis categóricas, WOS, JV majoritária ou JV 

minoritária. Para a aplicação do modelo, as variáveis categóricas foram agrupadas duas a duas 

e a variável dependente foi marcada como 1, para WOS, e como 0, para JV majoritária ou para 

JV minoritária. Na análise que envolve JV majoritária e JV minoritária, a categoria JV 

majoritária foi marcada como 1. 

A regressão logística binominal (Logit) estima o impacto das variáveis 

independentes na probabilidade da estrutura de propriedade escolhida ser do tipo WOS. Já a 

estimativa,  no caso da análise entre JV majoritária e JV minoritária, é do impacto das variáveis 

independentes na probabilidade da estrutura de propriedade escolhida ser do tipo JV majoritária. 

O sinal positivo do coeficiente indica que a variável aumenta a probabilidade da estrutura do 

tipo WOS ou JV majoritária. Foi calculado o exponencial do coeficiente para mensurar o 

tamanho do efeito de cada variável independente. 

Segundo Wooldridge (2002), o modelo Tobit pode ser usado para endereçar 

questões de solução de canto. Esse modelo de regressão foi utilizado, pois 79% das transações 

apresentam o percentual de estrutura de propriedade igual a 100%, ou seja, a amostra pode ser 

considerada censurada, já que possui o 100% como limite.  

                                                 
1 Wholly Owned Subsidiaries. 
2 Joint Venture. 
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Para as hipóteses 3 e 4, foram utilizadas, nesse estudo, as metodologias (Logit e 

Tobit) aplicadas por Li e Li (2010) e por Braga (2012), o que  permitirá a comparação de alguns 

dados. 

Na tabela 2, é apresentado o resumo das hipóteses formuladas e seus respectivos 

modelos de regressão. 

 

Tabela 2 – Hipóteses e seus respectivos modelos de regressão. 

 
Fonte: Elaborada pela autora durante a realização dessa pesquisa, 2016. 

 

3.2 Amostra 

A escolha do Brasil como país-alvo de Investimento Direto Estrangeiro pode ser 

justificada em função de o país ocupar uma posição de destaque no que diz respeito ao destino 

de capital estrangeiro no mundo.  

A amostra abrange as transações de fusões e aquisições, ocorridas nos últimos 11 

anos (2005-2015), por empresas multinacionais, nas quais o Brasil foi o país de destino do 

Investimento Direto Estrangeiro. Foi utilizada a base de dados de F&A, na Thomson Reuters, 

na qual há informações sobre:  percentual de estrutura de propriedade após a conclusão da 

transação, país-origem da empresa que está realizando o IDE, país-destino do investimento 

(nesse caso, o Brasil) e valor da operação. Não foram consideradas as operações de greenfields, 

uma vez que optou-se por focar o estudo vnas transações de F&A. 

H1

Sob a existência de políticas de incentivos fiscais governamentais, o 

fluxo (em volume financeiro) de Investimento Direto Estrangeiro no 

Brasil é maior, por meio de F&A

H2

Quanto maior o valor concedido pelo financiamento do BNDES, 

maior é o fluxo (em volume financeiro) de Investimento Direto 

Estrangeiro no Brasil, por meio de F&A

H4

Sob a existência de financiamento subsidiado (BNDES), a empresa 

fica menos propensa a escolher estruturas de propriedade mais 

flexíveis (ou de menor comprometimento), quando comparadas às 

estruturas que exigem maior comprometimento (WOS)

H3

Sob a existência de políticas de incentivos fiscais governamentais, a 

empresa fica menos propensa a escolher estruturas de propriedade 

mais flexíveis (ou de menor comprometimento), quando comparadas 

às estruturas que exigem maior comprometimento (WOS)

Regressão Linear Múltipla

Logit e Tobit
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No total, foram analisadas 1.513 transações de F&A, para que se pudesse verificar 

o modo de entrada escolhido pelas multinacionais, e 640 transações de F&A, para que fosse 

possível examinar a intensidade de investimentos no Brasil (transações com informação de 

valor financeiro da operação na base da Thomson Reuters). 

 

3.3 Variáveis 

Para as hipóteses associadas à estrutura de propriedade, as variáveis estudadas 

foram anteriormente propostas e analisadas pelo trabalho de Li e Li (2010) e também pela obra 

de Braga (2012). No presente trabalho, pretende-se ampliar o período analisado por Braga 

(2012) e explorar a variável que indica o incentivo financeiro aplicado pelo governo, 

representada pelo financiamento concedido pelo BNDES. Além disso, inclui-se nesse estudo 

uma nova hipótese, a qual tem como variável independente a presença de incentivos fiscais 

concedidos pelo governo brasileiro. 

Também, diferentemente dos estudos anteriores, já apresentados, nessa 

investigação o que se busca é explorar os efeitos de incentivos do governo brasileiro, fiscal e 

financeiro, no fluxo de IDE no Brasil, por meio de F&A. Para essas duas hipóteses, foram 

consideradas, como variável de controle, somente algumas das variáveis de controle utilizadas 

nas hipóteses associadas à participação do capital estrangeiro. 

Parte das variáveis utilizadas possui seus dados segmentados em setor, como é o 

caso do PIB, dos incentivos fiscais concedidos pelo governo, da irreversibilidade do 

investimento, do volume de financiamento do BNDES, entre outras. Como não há uma 

classificação única de setores, para as diferentes fontes de informação, confeccionou-se, durante 

a elaboração desse trabalho, um sistema de equivalência para compatibilizar os setores 

disponíveis nas diferentes bases de informação. As fontes que contêm os dados segmentados 

em setores da economia são: Thomson Reuters, na qual as empresas são segmentadas com base 

classificação americana denominada SIC (Standard Industrial Classification), IBGE 

(informações do PIB), Economatica (informação de irreversibilidade e competitividade), base 

de incentivos fiscais governamentais e a base do BNDES (financiamentos concedidos). 
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Foi feito um teste com dez casos aleatórios para que se pudesse validar o De/Para 

de setores. Constatou-se que, em todos os casos, as informações estão de acordo com a 

marcação criada. 

3.3.1  Variáveis dependentes  

Fluxo de IDE no Brasil 

As hipóteses que utilizam essa variável como dependente são as H1 e H2. 

A variável de intensidade de IDE considera o fluxo financeiro das transações de 

F&A, as quais tiveram o Brasil como país-destino, ao longo dos anos estudados, de 2005 a 2015. 

O cálculo foi feito com base na informação do valor da transação, cuja unidade está em milhões, 

disponível na base de dados da Thomson Reuters. 

Estrutura de propriedade 

As hipóteses que utilizam essa variável como dependente são as H3 e H4. 

A exemplo dos trabalhos de Li e Li (2010) e Braga (2012), foram definidas duas 

variáveis dependentes para medir a escolha da estrutura de propriedade, adotada pelas 

multinacionais, em um novo Investimento Direto Estrangeiro. 

A primeira variável consiste na razão entre o percentual de capital estrangeiro em 

relação ao capital total da empresa e, portanto, trata-se de uma variável contínua, a qual pode 

assumir valores que vão de 0 a 100%. 

A segunda variável trata-se de uma variável categórica, criada a partir da variável 

contínua, como já informado, por meio de quebras envolvendo esses índices, os quais estão 

descritos a seguir: 

WOS – Participação do capital estrangeiro maior que 95%. Nível elevado de 

comprometimento (WOS). 

  JVMA – Participação do capital estrangeiro menor ou igual a 95% e maior ou igual 

a 50%. Nível intermediário de comprometimento = joint ventures (JV) de participações 

majoritárias. 
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JVMI – Participação do capital estrangeiro menor que 50%. Nível baixo de 

comprometimento = joint ventures (JV) de participações minoritárias. 

Ambas as variáveis têm como base as informações de percentual de propriedade 

pós-transação, como consta na base de dados da Thomson Reuters. 

3.3.2 Variáveis independentes 

As variáveis independentes estão relacionadas às hipóteses elaboradas e descritas 

anteriormente: 

 Presença de incentivo fiscal do governo brasileiro, por setor (hipótese 1); 

 Volume de financiamento concedido pelo governo brasileiro, por setor 

(hipótese 2); 

 Presença de incentivo fiscal do governo brasileiro, no setor da empresa-alvo 

(hipótese 3); 

 Presença de incentivo financeiro do governo brasileiro, na empresa-alvo 

(hipótese 4). 

Presença de incentivo fiscal do governo brasileiro 

Utilizou-se a RENAI (Rede Nacional de Informações sobre Investimento) como 

fonte para a pesquisa dos incentivos fiscais do governo brasileiro, os quais podem afetar a vinda 

de capital direto estrangeiro para o Brasil. Vale destacar que não foi considerado possíveis 

incentivos fiscais do governo que não estão listados na RENAI. 

Assim, levando em consideração as informações disponíveis na RENAI, foi 

elaborada uma base de dados, contendo os incentivos fiscais por setores e por ano de vigência. 

Essa base foi utilizada para identificar se, para um dado setor, em um determinado ano, havia 

ou não a presença de incentivo fiscal governamental. 

Os programas3 considerados para o período de 2005 a 2015 foram: 

 PIEE 

 PIL 

 PAC 2007-2010 

                                                 
3 Para saber mais sobre o que significa a sigla de cada programa, consultar a lista de siglas no início desse trabalho. 
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 PAC 2011-2014 

 PADIS 

 PATVD 

 REIDI 

 REPORTO 

 REPES 

 RETAERO 

 Lei da Informática 

 RETID 

Para a análise do fluxo de IDE (hipótese 1), foi criada variável dummy4 que indica 

a presença de algum incentivo fiscal no ano setor econômico da empresa alvo e no ano da 

transação. No caso de presença de incentivo fiscal a variável dummy foi marcado como 1 e no 

caso de ausência de incentivo fiscal, como 0. Para a análise da estrutura de propriedade 

(hipótese 3), conforme a base de dados, contendo 1.513 transações, foram encontradas 291 

empresas-alvo, as quais faziam parte de setores que possuíam algum tipo de incentivo fiscal 

governamental, no ano da transação. Vale destacar que três setores existentes na base de dados 

da Thomson Reuters (SIC com 2 dígitos) não contam nenhum incentivo fiscal durante o período 

analisado (de 2005 a 2015), e são eles: agropecuária, financeiro e comércio de varejo e de 

atacado. 

Como exemplos de empresa-alvo, cujo setor possuía incentivos fiscais no ano da 

transação de F&A, é possível citar a compra de 20% de participação da Six Automação S.A. 

pela IBM Corp., em 04/04/2012. Na época, o setor contava com os incentivos da Lei da 

Informática e também com o REPES5. Outro exemplo, é a aquisição de 25% do Terminal 

Corredor Norte S.A. pela americana CHS, em 24/05/2012. No ano da transação, o setor de 

transportes contava com os incentivos fiscais da PAC 2011-20146 e com os incentivos do 

programa REIDI7. 

Presença de incentivo financeiro do governo brasileiro 

                                                 
4 Essas variáveis são utilizadas para indicar a presença ou a ausência de determinada característica. 
5 Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação. 
6 Programa de Aceleração do Crescimento – 2ª fase. 
7 Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.b b 
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Foram considerados como incentivos financeiros, os financiamentos de projetos 

concedidos pelo BNDES de 2005 a 2015. A base de dados dos financiamentos está disponível 

no site do BNDES e as informações estão abertas por empresas receptoras do financiamento, 

por ano, ramo de atividade, valor financiado e período do financiamento. 

Com as informações disponíveis na base de dados da Thomson Reuters e na base 

do BNDES, foi possível identificar se a empresa-alvo possuía ou não o financiamento do 

BNDES, no período em que a transação de F&A ocorreu. Do total das 1.513 transações 

ocorridas, no período de 2005 a 2015, foram identificadas 71 transações, cuja empresa-alvo 

possuía financiamento do BNDES.  

Para encontrar essa intersecção, foi necessário analisar caso a caso, pois os nomes 

das empresas, na base de dados da Thomson Reuters, não são exatamente iguais aos nomes das 

empresas que constam na base de dados do BNDES. Foi criada a variável dummy para indicar 

a presença do financiamento do BNDES na empresa alvo, sendo que o valor 1 indica que há 

financiamento do BNDES contrato pela empresa alvo, no momento da transação, e 0 indica que 

não há. 

Como exemplo de transações de F&A, cuja empresa-alvo possuía financiamento do 

BNDES contratado, e a participação após a operação ter sido minoritária, tem-se a compra de 

30% do Banco Cooperativo Sicredi S.A. pelo banco holandês Rabobank, em 07/06/2010. A 

Sicredi adquiriu financiamento do BNDES em 2006 e em 2010, e cujos valores somavam cerca 

de R$20 milhões. Outro exemplo, é o caso da compra de 10% da Mahle Metal Leve pela Miba 

Sinter Holding GmbH & Co, em 27/12/2013. Após essa transação, a Miba Sinter passou a ter 

40% do controle da Mahle Metal Leve, a qual havia contratado o financiamento do BNDES em 

2008 e em 2010, cuja soma de valores totalizava, aproximadamente, R$60 milhões. 

Volume de financiamento concedido pelo governo brasileiro 

Como informado, o financiamento concedido pelo BNDES foi considerado um 

incentivo financeiro ao IDE, pelo país anfitrião.  

De acordo com a RENAI (Rede Nacional de Informações sobre Investimento), o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) consiste, atualmente, no 

principal instrumento de financiamento de longo prazo para a realização de investimentos em 

todos os segmentos da economia, em uma política que inclui as dimensões social, regional e 
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ambiental. O apoio do BNDES se dá por meio de financiamentos a projetos de investimentos, 

aquisição de equipamentos e exportação de bens e serviços. Além disso, o banco atua no 

fortalecimento da estrutura de capital das empresas privadas e destina financiamentos não 

reembolsáveis a projetos que contribuam para o desenvolvimento social, cultural e tecnológico. 

Conforme dados divulgados no site do BNDES, no período analisado, no presente 

estudo, (de 2005 a 2015), o total de financiamento concedido pelo banco foi de R$762,2 bilhões. 

A variável é quantitativa e apresenta a soma de todo o financiamento concedido pelo BNDES 

para um determinado setor em um determinado ano. A unidade de medida da variável está em 

milhões de reais. 

 

3.3.3   Variáveis de controle  

 

3.3.3.1   Variáveis de controle – hipóteses 1 e 2 

A escolha das variáveis de controle, para as hipóteses 1 e 2, foi feita com base em 

estudos anteriormente realizados (LI; LI, 2010; BRAGA, 2012). 

 Crescimento da indústria 

 Volatilidade da produção 

 Taxa de câmbio 

 País-origem 

Crescimento da indústria 

Um mercado em crescimento melhora as perspectivas de potencial de mercado e, 

assim, atrai fluxos de IDE. Segundo Lokesha e Leelavathy (2012), o crescimento do PIB é 

considerado um importante determinante do IDE na Índia, por exemplo. Grandes mercados 

podem acomodar mais empresas, nacionais e estrangeiras, e podem ajudar a produzir produtos 

comercializáveis para alcançar escala e escopo. Como o crescimento é um ímã para as empresas, 

uma alta taxa de crescimento no país de acolhimento tende a estimular o investimento de 

empresas estrangeiras. Assim, espera-se que os investimentos estrangeiros no Brasil aumentem 

conforme o crescimento do PIB brasileiro. 
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Seguindo a metodologia adotada por Banga (2003), foi utilizada a taxa de 

crescimento do PIB para a captura dessa variável. A taxa de crescimento foi calculada com base 

nos dados trimestrais do PIB (por setor econômico), os quais foram extraídos do site do IBGE, 

e em seu cálculo foi considerada variação da média anual. 

Volatilidade da produção 

A volatilidade da política macroeconômica cria problemas e oportunidades para as 

empresas internacionais, exigindo que elas gerenciem o risco inerente aos países voláteis, mas, 

também, apresentam a oportunidade de transferir a produção para instalações de baixo custo 

(BANGA, 2003). Segundo Loree e Guisinger (1995), a estabilidade econômica de um país 

reduz a incerteza dos investidores potenciais e, portanto, pode aumentar o nível de IED que flui 

para esse país 

Os dados de volatilidade foram calculados com base no desvio padrão anual dos 

valores trimestrais do PIB brasileiro, segmentado por setor econômico, os quais foram extraídos 

do site do IBGE. 

Taxa de câmbio 

Existem provas contraditórias sobre o impacto da depreciação da taxa de câmbio 

real no país de acolhimento, no que diz respeito aos fluxos de IDE. Os investidores estrangeiros 

podem ganhar ou perder com uma taxa de câmbio desvalorizada. Podem ganhar devido ao 

poder de compra maior nos países de acolhimento. Também podem produzir de modo mais 

barato e, portanto, exportar mais facilmente. No entanto, as empresas estrangeiras não devem 

fazer o investimento se acreditarem que a depreciação pode continuar depois que entrarem no 

país, pois isso implicaria em custos muito altos para justificar seus investimentos (TREVINO 

et al. 2002). Kyrkilis e Pantelidis (2003) identificaram que a taxa de câmbio é um determinante 

importante no fluxo de IDE para o Brasil e para Cingapura, por exemplo. Assim, é esperado 

que a taxa de câmbio desvalorizada incentive o ingresso de IDE no Brasil, uma vez que isso 

reduziria o custo do investimento para as empresas estrangeiras. 

Conforme metodologia aplicada por Belderbos e Zou (2007), Li e Li (2010) e Braga 

(2012), a volatilidade cambial foi calculada a partir da variação do coeficiente entre a taxa de 

câmbio do país da empresa adquirente (país-origem), em relação ao dólar americano, e a taxa 

de câmbio do país-destino, nesse caso, o Brasil, em relação ao dólar americano. A fonte 
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utilizada para extrair os valores de taxa de câmbio foi a base de dados da IQ Capital, no período 

de 2005 a 2015. 

País-origem 

Segundo a UNCTAD, o país com maior fluxo de investimento em países 

estrangeiros é o Estados Unidos. Na sequência, a origem do capital de investimentos 

estrangeiros encontra-se nos países da Europa. No caso da base de dados das 604 transações de 

F&A estudada no presente trabalho, 26% das empresas investidora tem o Estado Unidos como 

país-origem, enquanto que 37% das empresas investidora tem a Europa como origem. 

Dessa forma, com base na representatividade da origem das multinacionais que 

investem seus capitais em outros países, foram criados os seguintes grupos, durante a realização 

desse estudo: Estados Unidos, Europa e outros. 

A informação para a divisão dos grupos foi extraída da base de dados da Thomson 

Reuters. Para que se pudesse trabalhar a variável, foram criadas, ainda, duas variáveis dummy, 

as quais indicam se o país-origem da empresa investidora é o Estados Unidos ou a Europa. 

 

3.3.3.2  Variáveis de controle – hipóteses 3 e 4 

Cuypers e Martin (2010) observaram que investidores estrangeiros estão mais 

propensos a optar por menores participações societárias quando se deparam com fortes 

incertezas exógenas do que quando se deparam com incertezas endógenas. 

As variáveis de controle foram escolhidas, tomando como referência o trabalho de 

Braga (2012), e estão associadas à abordagem dada pela Teoria das Opções Reais.  

A teoria sobre as opções reais e os fatores externos contemplam: 

 Crescimento da indústria 

 Volatilidade da produção 

 Competitividade  

 Irreversibilidade do investimento 

 Taxa de câmbio 
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As demais variáveis de controle foram escolhidas, considerando a perspectiva de 

custos de transação, como teoria que aborda as determinantes da estratégia de estrutura de 

propriedade adotada pelas multinacionais. Segundo Williamson (1985), as empresas 

estrangeiras procuram diminuir seus custos de transação, os quais são advindos do oportunismo 

de potenciais parceiros e do risco da disseminação de conhecimentos relacionados a seus ativos 

específicos. As variáveis de controle, associadas à Teoria de Custos de Transação, são: 

 Empresas de tecnologia 

 Número de patentes do país-origem 

 País-origem 

Crescimento da indústria 

Conforme observado por Axarloglous e Kouvelis (2007), a histerese no ajuste da 

estrutura de propriedade das subsidiárias estrangeiras se torna mais fraca quando o mercado, no 

país estrangeiro, apresenta crescimento na demanda. No caso de crescimento de demanda, se a 

empresa optar por JV, não haverá captura de todo o ganho, com o potencial crescimento, uma 

vez que terá que dividir os lucros com seus parceiros e demais acionistas (BELDERBOS; ZOU, 

2007). Ainda, é possível apontar que indústrias com forte potencial de crescimento apresentam 

menor possibilidade de cenários de queda ou de situações adversas, o que torna a opção pela 

flexibilidade menos vantajosa, já que o estado de instabilidade é menor. (LI; LI, 2010). 

Levando em consideração as análises feitas, é possível concluir que, em cenários 

de forte potencial de crescimento, a opção real perde valor, uma vez que, nessas condições, há 

uma menor probabilidade de cenários adversos ocorrerem. Além disso, em mercados com forte 

potencial de crescimento, a adoção de uma estratégia com mais flexibilidade pode significar 

custo de oportunidade, já que, no caso de real crescimento, o ganho é incorporado na totalidade. 

 Seguindo a metodologia adotada por Braga (2012), o cálculo do crescimento teve 

como base a indústria, na qual a empresa faz parte, e se refere aos valores trimestrais de PIB 

por setor. Os dados do PIB foram extraídos do site do IBGE e a variável foi calculada levando 

em conta a média anual da taxa de crescimento do PIB por setor e por ano.1’ 

Volatilidade da produção 
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 Em mercados voláteis, a estrutura de propriedade do tipo joint venture confere às 

multinacionais uma opção mais flexível, quando comparada à WOS, uma vez que a joint 

venture oferece uma combinação valiosa de opção de crescimento ou de abandono do negócio. 

Assim, a estrutura de joint venture é considerada uma opção de maior valor que a WOS, pois 

serve não somente como uma plataforma de expansão dos negócios, mas, também, permite 

limitar as perdas, quando o ambiente se torna desfavorável ao negócio. (BUCKLEY; CASSON, 

1998; KOUVELIS et al., 2001). Dessa forma, é esperado que, em mercados com maior 

incerteza ou em mercados com maior volatilidade, as empresas multinacionais optem pela JV 

no lugar de uma estratégia de WOS. 

 Os dados de volatilidade foram calculados, tomando como base o desvio padrão 

anual dos valores trimestrais do PIB brasileiro, separados por indústria. Os valores foram 

extraídos do site do IBGE.  

Irreversibilidade do investimento 

Conforme apontado por Dixit e Pindyck (1994), a irreversibilidade do investimento 

também é um fator importante na estratégia de propriedade, considerando a abordagem da 

Teoria das Opções Reais. Rivoli e Salorio (1996) observaram que, quando o investimento 

estrangeiro pode ser revertido, sem que haja custo de saída, as multinacionais podem sempre 

optar pelo comprometimento, uma vez que estarão preparadas para capturar potenciais ganhos 

na totalidade, sem que haja custo adicional em uma eventual reversão do investimento. 

Diante de cenários de incerteza, quanto maior o índice de irreversibilidade de 

investimento, mais valiosas se apresentam as estratégias mais flexíveis (LI; LI, 2010). Segundo 

Campa (1993), empresas com alto custo afundado (sunk cost) apresentam, além de maior 

investimento inicial, maior dificuldade de abandono do negócio. 

A metodologia adotada, para construir a variável da irreversibilidade, teve como 

fundamento a metodologia adotada por Campa (1993), Li e Li (2010) e Braga (2012). De acordo 

com essa metodologia o cálculo leva em consideração a relação do ativo fixo para capturar o 

índice de irreversibilidade do investimento. Foram utilizados os valores do ativo fixo das 

empresas de capital aberto, as quais estão listadas no sistema Economatica. O valor foi 

calculado, tendo como referência a média dos ativos fixos de todas as empresas disponíveis no 

sistema Economatica, de acordo com o setor e o ano da transação. 
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Competitividade 

A literatura da Teoria de Opções Reais sugere que, quanto maior a exclusividade 

sobre o direto de exercer uma opção real, maior o seu valor. A competitividade de uma indústria 

reduz a exclusividade da empresa e, dessa forma, reduz o valor que uma opção real pode ter. 

(KESTER, 1984; RIVOLI; SALORI, 1996; TRIGEORGIS, 1988). Assim, em um mercado com 

elevado grau de competição, menor será a exclusividade, pela opção de ganho ou pela opção 

de abandono do negócio, uma vez que poderá ser aplicada por todas as demais empresas do 

mercado. Li e Li (2010) consideram a competitividade como uma importante força moderadora 

da propensão das empresas em criar opções de crescimento. Desse modo, em um cenário de 

incerteza, a adoção de estratégias de propriedade mais flexível é menos considerada pelas 

multinacionais, quando a indústria apresenta alto grau de competição. 

Griffith et al. (2005) afirma que, em geral, são aplicadas métricas simples para 

auferir o grau de competição de mercados, e uma dessas métricas, que é comumente utilizada 

nos estudos, é o PCM (Margem Preço Custo). Como proxy da medida de PCM e, 

consequentemente, da medida de competitividade, utilizou-se a medida de Margem Ebitda. 

Foram utilizados os valores de Margem Ebitda das empresas de capital aberto, as 

quais estão listadas no sistema Economatica. O valor foi calculado a partir da média da Margem 

Ebitda de todas as empresas disponíveis na ferramenta, de acordo com o setor e o ano da 

transação. 

Taxa de câmbio 

Kouvelis et al. (2001) analisaram como as multinacionais escolhem as diferentes 

estruturas de propriedade em resposta à taxa de câmbio e custos ajustados. Axarlogiou e 

Kouvelis (2007) observaram que as empresas multinacionais são menos propensas a aumentar 

sua participação societária na presença de altos custos de ajustamento, sendo esse efeito mais 

forte quando a volatilidade da taxa de câmbio é maior. A Teoria de Opções Reais prevê que a 

volatilidade na taxa de câmbio deve conduzir as multinacionais a adotar uma estratégia mais 

flexível, ou seja, de menor participação societária. 

Seguindo a metodologia de Belderbos e Zou (2007), Li e Li (2010) e Braga (2012), 

a medida de volatilidade cambial foi mensurada com base na variação do coeficiente entre a 

taxa de câmbio do país da empresa adquirente (país-origem), em relação ao dólar americano, e 
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a taxa de câmbio do país-destino, nesse caso, o Brasil, em relação ao dólar americano. Os 

valores da taxa de câmbio foram extraídos da base de dados da IQ Capital, no período de 2005 

a 2015. 

Empresas de tecnologia 

A Teoria de Custos de Transação sugere que, na presença de ativos específicos de 

alto valor, as empresas têm a tendência de proteger esses ativos, minimizando o potencial de 

comportamentos mais flexíveis. 

As indústrias de tecnologia intensiva, normalmente, envolvem alta especificidade 

de ativos, o que acarreta a exigência de forte proteção de propriedade intelectual do 

oportunismo dos concorrentes. (BROUTHERS, 2002; GOMES-CASSERES, 1989; 

HENNART, 1991). Assim,  empresas multinacionais preferem entrar no mercado por meio de 

elevadas participações de propriedade, com o objetivo de proteger seus ativos específicos. 

A informação de alta tecnologia foi extraída da base de dados da Thomson Reuters 

e, para essa variável, foi criada uma dummy que indica se a empresa é caracterizada ou não 

como uma empresa de alta tecnologia. No caso de alta tecnologia a dummy foi marcada como 

valor igual a 1. 

Números de patentes do país-origem 

A Teoria de Custos de Transações sugere que empresas, cujo país-origem possui 

elevada quantidade de patentes, são mais propensas a optar por estratégia de propriedade menos 

flexíveis, para proteger suas propriedades intelectuais, uma vez que patentes são indicativos de 

capacidades tecnológicas (FURMAN et al., 2002). 

A informação anual sobre a quantidade de patentes por país-origem foi extraída da 

base de dados disponibilizada no site da WIPO (World Intellectual Property Organization). 

País-origem 

Seguindo a metodologia utilizada por Braga (2012), os países-origem dos 

investimentos foram divididos em três grupos: Estados Unidos, Europa e outros. A divisão foi 

feita, levando em conta a incidência desses países como origem das multinacionais que optam 

por realizar fusões e aquisições no Brasil. Na base de dados utilizada no presente estudo o 
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Estados Unidos é o país-origem de 34% das empresas investidoras enquanto que a Europa se 

apresenta como a origem de 42% das empresas investidoras. No que diz respeito às informações 

sobre o país-origem, os dados foram coletados da base da Thomson Reuters. 

Para essa variável, foram criadas duas colunas (ou dummies): uma que indica se o 

país-origem da empresa adquirente é o Estados Unidos e outra que aponta se a empresa 

adquirente da transação tem como origem os países da Europa. 

Na tabela 3 é possível visualizar as hipóteses, suas respectivas variáveis e a amostra 

analisada em cada um dos modelos. 

Tabela 3 – Hipóteses e suas respectivas variáveis.  

 
Fonte: Elaborada pela autora durante a realização dessa pesquisa, 2016. 

 

Na tabela 4 é apresentada a descrição de cada uma das variáveis, sua respectiva 

unidade e o sinal esperado em cada um dos modelos. 

Tabela 4 – Descrição das variáveis 

 
Fonte: Elaborada pela autora durante a realização dessa pesquisa, 2016. 

 

Modelo estatístico Var. dependente Var. independente Var. de controle Amostra analisada

H1

Presença de incentivo 

fiscal do governo 

brasileiro

604 transações, sendo 114 delas 

com incentivo fiscal no setor e 

ano da transação

H2

Volume de financiamento 

concedido pelo governo 

brasileiro

604 transações

H3

 Presença de incentivo 

fiscal do governo 

brasileiro no setor da 

empesa-alvo

1.513 transações, sendo 291 

delas com incentivo fiscal no 

setor e ano da transação

H4

Presença de incentivo 

financeiro do governo 

brasileiro na empresa-alvo

1.513 transações, sendo que em 

71 delas a empresa target possuía 

financiamento do BNDES no 

momento da transação

Logit e Tobit
Estrutura de 

propriedade

> Crescimento da indústria 

> Volatilidade da produção 

> Taxa de câmbio 

> País-origem

> Crescimento da indústria 

> Volatilidade da produção 

> Competitividade 

> Irreversibilidade 

> Taxa de câmbio 

> Empresas de tecnologia 

> Nº de patentes 

> País-origem

Regressão Linear 

Múltipla

Fluxo de IDE 

no Brasil

Variável Descrição Unidade de medida

Sinal 

esperado

Regressão

Sinal 

esperado

Logit/

Tobit

Incentivo fiscal Presença de incentivo fiscal no setor da empresa alvo e ano da transação dummy (incentivo fiscal= 1) + +

Financiamento do BNDES Presença financiamento do BNDES na empresa alvo no momento da transação dummy (BNDES= 1) +

Vol. de financiamento do BNDES Valor concedido pelo BNDES no setor da empresa alvo e ano da transação R$ milhões +

Volatilidade da produção Variação anual do desvio padrão PIB brasileiro % - -

Crescimento da indústria Variação anual do PIB brasileiro % + +

Irreversibilidade Percentual de ativo fixo (de empresas de capital aberto no ano da transação) % +

Competitividade Percentual da margem ebitda (de empresas de capital aberto no ano da transação) % -

Número de patentes Quantidade de patentes do país origem da empresa adquirente no ano da transação unidade de patentes +

Empresa de Tecnologia Setor de alta tecnologia % +

Taxa de câmbio Coef. entre a taxa de câmbio do país da empresa adquirente e a taxa do Brasil % - -

País-origem Estados Unidos Estados Unidos como país origem da empresa adquirente dummy (Estados Unidos= 1)

País-origem Europa Europa como região origem da empresa adquirente dummy (Europa= 1)
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4. RESULTADOS 

 

 

 A base de dados foi analisada e, assim como observado por Braga (2012) e Li e Li 

(2010), constatou-se que a maior parte das transações é caracterizada por operações que 

envolvem 100% de comprometimento. De acordo com a base de dados utilizada, 64% das 

transações foram efetuadas por empresas que optaram pela estratégia do tipo WOS (Wholly 

Owned Subsidiaries), conforme estudo feito na China (LI; LI, 2010), por exemplo, e 55%,  em 

investigação realizada por Braga (2012), no Brasil. As transações classificadas como joint 

venture, com participação majoritária, representam 19%, sendo constatada uma porcentagem 

de 14%, em estudo realizado na China (LI; LI, 2010), e de 23%, referentes às operações 

analisadas por Braga (2012). Já em relação às transações classificadas como joint venture, com 

participação minoritária, a porcentagem obtida é de 18%, de acordo com a base utilizada para 

o presente estudo, e de 22%, número encontrado tanto no estudo feito por Li e Li (2010), quanto 

na investigação realizada por Braga (2012).O percentual médio de participação proprietária do 

Investimentos Direto Estrangeiros, analisado no presente estudo, é de 79%, comparado com 

80%, porcentagem encontrada pela pesquisa chinesa (LI; LI, 2010), e 75%, número obtido por 

meio do estudo realizado por Braga (2012).  

Assim como identificado por Braga (2012), as transações de Investimento Direto 

Estrangeiro, as quais tiveram o Brasil como país-destino, são caracterizadas por forte 

comprometimento das empresas estrangeiras, uma vez que mais da metade da base de dados 

conta com 100% de participação proprietária e, conforme descrito acima, uma média de 79% 

de participação societária. Um comportamento semelhante foi observado no estudo feito na 

China (LI; LI, 2010). 

Na tabela 5 são apresentados os resultados da análise descritiva e das correlações das 

variáveis relacionadas às hipóteses, associadas ao volume de Investimento Direto estrangeiro 

realizado no Brasil (hipóteses 1 e 2). 

Conforme o esperado, é positiva a correlação entre a presença de incentivo fiscal, no 

ano e no setor da empresa-alvo, com o volume financeiro de Investimento Direto Estrangeiro 

no Brasil. Também, de acordo com o esperado, a variável que indica o volume de financiamento 
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do BNDES, no setor da empresa-alvo e no ano da transação, apresenta correlação positiva com 

o volume financeiro das transações de Investimento Direto Estrangeiro no Brasil. 

Ao analisar os demais coeficientes, é possível verificar que o crescimento da indústria 

apresenta correlação positiva com o volume financeiro de IDE destinado ao Brasil. Diferente 

do esperado, a correlação entre volatilidade da produção e volume financeiro de IDE destinado 

ao Brasil apresenta sinal positivo. Já as demais variáveis, taxa de câmbio e país-origem, 

apresentam correlação negativa. 

Tabela 5 – Estatística descritiva e correlações das hipóteses 1 e 2 (volume financeiro das 

transações de IDE no Brasil). 

 
Fonte: Elaborada pela autora durante a realização dessa pesquisa, 2016. 
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 A análise descritiva e as correlações entre as diversas variáveis, relacionadas às 

hipóteses associadas ao percentual de estrutura de propriedade do capital estrangeiro (hipóteses 

3 e 4), são apresentadas na tabela 6. 

  Diferente do esperado, a correlação entre a presença de incentivo fiscal, no setor da 

empresa-alvo, e a participação de capital estrangeiro na empresa, após a transação, demonstra 

uma correlação negativa entre essas variáveis. Também, diferente do esperado, a correlação 

entre a presença de financiamento do BNDES, na empresa-alvo da transação, e o percentual de 

estrutura de propriedade pós-transação, é negativa.  

 Ao analisar os coeficientes de cada uma das variáveis, observa-se que a 

irreversibilidade do investimento e ter a Europa como país-origem da empresa estrangeira são 

as variáveis com as maiores correlações positivas. 
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Tabela 6 – Estatística descritiva e correlações das hipóteses 3 e 4 (% de estrutura de 

propriedade). 

 
Fonte: Elaborada pela autora durante a realização dessa pesquisa, 2016. 

 

 Para as análises das hipóteses 1 e 2, foi utilizado o modelo de regressão linear 

múltipla. A amostra examinada conta com 604 transações de F&A, no período de 2005 a 2015, 

as quais somam um total de US$99,1 bilhões. 

 Os resultados da regressão linear da hipótese 1 são apresentados na tabela 7. É 

possível verificar que a existência de incentivo fiscal do governo anfitrião, no ano e no setor da 

empresa-alvo, tem significância estatística (ρ < 0,001) e seu coeficiente é positivo. Dessa forma, 

os dados empíricos possibilitaram a verificação de como a presença de incentivo fiscal do 
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governo brasileiro impacta, de forma positiva, o fluxo de Investimento Direto Estrangeiro, por 

meio de F&A para o Brasil.  

 Conclusão semelhante foi observada no estudo realizado por Banga (2003), o qual 

verifica que incentivos fiscais, por meio de redução de taxas, atraem Investimento Direto 

Estrangeiro para o país anfitrião. As variáveis de controle (volatilidade, crescimento e país-

origem Europa) recebem suporte estatístico e esses coeficientes apresentam sinal positivo na 

atração de capital estrangeiro para o Brasil. 

Tabela 7 – Parâmetros do modelo de regressão linear aplicado para análise da hipótese 1. 

 

Fonte: Elaborada pela autora durante a realização dessa pesquisa, 2016. 
***ρ < 0,01; **ρ < 0,05; *ρ < 0,1 

 

 Na tabela 8, são apresentados os resultados do modelo de regressão linear múltipla 

da hipótese 2. Ao analisar os parâmetros, é possível verificar que o volume de financiamento 

concedido pelo BNDES, no ano e no setor da empresa-alvo, tem significância estatística (ρ < 

0,001) e seu coeficiente é positivo. Os resultados observados no modelo de regressão linear 

múltipla indicam que, quanto maior o volume financeiro concedido pelo BNDES, maior é o 

volume financeiro de Investimento Direto Estrangeiro no Brasil, conforme proposto na hipótese 

2. É importante observar que a unidade de medida do volume total concedido pelo BNDES, em 

um dado ano para um determinado setor, está em reais (o valor mínimo é de 0 reais e o máximo 

de R$ 54,8 bilhões), o que explica o valor do coeficiente da variável ser bastante baixo. 

 O efeito de incentivos financeiros, concedidos pelo país anfitrião no fluxo de IDE, 

também foi estudado por Banga (2003). O autor observa que o custo do capital refletido pelas 

coef. ρ value

Presença de incentivo fiscal 350,15 0,02
**

Volatilidade 18.876,82 0,000
***

Crescimento 8.937,43 0,000
***

Taxa de câmbio -32,35 0,440

País-origem Estados Unidos 111,66 0,388

País-origem Europa 296,70 0,012
**

R
2

0,660

R
2 

ajustado 0,659
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taxas de juros domésticas, a estabilidade macroeconômica captada pela estabilidade da taxa de 

câmbio e o déficit orçamentário em relação ao PIB, não são significativos para a atração de IDE. 

 Os resultados encontrados durante a realização da pesquisa também estão em linha 

com o estudo de Ramasamy e Yeung (2010), publicado por meio do artigo “The determinants 

of foreign direct investment in services”. Nessa investigação, os autores concluem que o custo 

do capital nos países anfitriões desempenha um papel significativo na atração de Investimento 

Direto Estrangeiro e descrevem que isso implica, ainda, na dependência dos sistemas 

financeiros do país de acolhimento, por parte das empresas, para aumentar o capital de 

investimento. 

 Semelhante ao efeito observado nos resultados obtidos para a hipótese 1, as 

variáveis de controle (volatilidade, crescimento e país-origem)  apresentam suporte estatístico 

e impactam, de maneira positiva, na atração de capital estrangeiro para o Brasil. 

Tabela 8 – Parâmetros do modelo de regressão linear aplicado para análise da hipótese 2. 

 
Fonte: Elaborada pela autora durante a realização dessa pesquisa, 2016. 
***ρ < 0,01; **ρ < 0,05; *ρ < 0,1 

 

 

 

 As hipóteses 3 e 4 foram analisadas a partir de dois modelos econométricos: Logit 

(regressão logística binominal) e Tobit (regressão proposta para tratar a amostra em que há 

acumulação de observações em ponto único de massa, na fronteira do domínio).  

 Para a aplicação da regressão logística binomial, tanto para a hipótese 3, quanto 

para a hipótese 4, o código WOS foi classificado como 1, quando analisado com as transações 

de JVMA e JVMI. Ao que se refere ao código JVMA, este foi classificado como 1, quando 

comparado como as transações de JVMI. Dessa forma, coeficientes com sinal positivo indicam 

coef. ρ value

Volume de financ. BNDES 0,0000001 0,000
***

Volatilidade 10.566,30 0,000
***

Crescimento 10.826,71 0,000
***

Taxa de câmbio -55,97 0,116

País-origem Estados Unidos -657,46 0,000
***

País-origem Europa -521,33 0,000
***

R
2

0,752

R
2 

ajustado 0,751
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que a variável aumenta as chances de empresas estrangeiras adotarem uma estratégia de maior 

comprometimento, quando optam por investir de forma direta, por meio de F&A, no Brasil. 

Foram analisadas 1.513 transações de F&A, sendo: 951 classificadas como WOS, 290 como 

JV majoritária e 272 como JV minoritária. 

 Para a hipótese 3, os resultados da análise logística binominal (Logit) são 

apresentados na tabela 9. Ao analisar os resultados obtidos na regressão logística, verifica-se 

que o coeficiente da variável, que indica a presença de incentivo fiscal, apresenta sinal negativo, 

ou seja, um comportamento inverso ao esperado na descrição da hipótese 3. Para as 3 

combinações analisadas (WOS vs JVMA, WOS vs JVMI e JVMA vs JVMI), o coeficiente da 

variável “presença de incentivo fiscal” é, estatisticamente, significativo (ρ < 0,05). 

 Assim, como base dos resultados apresentados, há o suporte estatístico para indicar 

que a presença de incentivo fiscal afeta a decisão da estratégia de estrutura de propriedade 

escolhida pelas empresas estrangeiras, contudo, a relação é inversa à indicada na hipótese 3. 

Dessa forma, na presença de incentivos fiscais, as empresas estrangeiras ficam propensas a 

escolher uma estratégia mais flexível. 

 Os resultados empíricos indicam que, com base na Teoria de Opções Reais, os 

incentivos fiscais, considerados no presente estudo, não foram suficientes para reduzir a 

incerteza de mercado, a ponto de impactar a decisão pelo comprometimento das multinacionais, 

como era esperado. 
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Tabela 9 – Parâmetros da regressão logística binominal (Logit) aplicada para a hipótese 3. 

 
Fonte: Elaborada pela autora durante a realização dessa pesquisa, 2016. 
***ρ < 0,01; **ρ < 0,05; *ρ < 0,1 

 

 

 Os resultados da análise logística binominal (Logit), utilizados para verificar a 

hipótese 4, são apresentados na tabela 10. 

 É possível verificar que o coeficiente da presença de financiamento do BNDES, na 

empresa-alvo, apresenta sinal inverso ao esperado, para as três combinações analisadas (WOS 

vs JVMA, WOS vs JVMI e JVMA vs JVMI). Vale destacar que o coeficiente dessa variável é, 

estatisticamente, significativo (ρ < 0,001) somente nas combinações: WOS vs JVMI e JVMA 

vs JVMI. 

 No estudo realizado por Braga (2012), o efeito da variável “presença do 

financiamento do BNDES” não se mostrou, estatisticamente, significativo pelo modelo de 

regressão logística, quando analisado sem a associação com as demais variáveis. A diferença 

entre os resultados pode ser explicada pelas divergências entre os dois estudos, como, por 

exemplo, a quantidade de casos observados: 1.513 transações, analisadas durante a realização 

do presente estudo, e 168 transações, casos examinados no estudo realizado por Braga (2012), 

além do período analisado em cada uma dessas investigações. 

 Os resultados obtidos, durante a realização desse estudo, recebem suporte 

estatístico, os quais que indicam que a decisão pela estratégia de estrutura de propriedade é 

afetada pela presença de financiamento do BNDES na empresa-alvo. Contudo, essa relação é 

inversa ao proposto na hipótese 4. Sendo assim, na presença de financiamento do BNDES na 

coef. e
coef.

ρ value coef. e
coef.

ρ value coef. e
coef.

ρ value

Presença de incentivo fiscal -0,513 0,599 0,016
**

-1,121 0,326 0,000
***

-0,651 0,521 0,006
***

Volatilidade -1,761 0,172 0,318 2,035 7,653 0,300 3,042 20,948 0,157

Crescimento 0,034 1,034 0,950 -0,591 0,554 0,293 -0,400 0,670 0,505

Irreversibilidade 2,231 9,313 0,002
***

3,083 21,823 0,000
***

0,450 1,568 0,597

Competitividade 0,071 1,074 0,621 -0,053 0,948 0,725 -0,210 0,811 0,271

Patentes do país-origem -0,000001 1,000 0,574 -0,000002 1,000 0,04
**

-0,000002 1,000 0,198

Empresa de tecnologia 0,772 2,163 0,006
**

1,243 3,465 0,000
***

0,417 1,517 0,219

Taxa de câmbio 0,075 1,078 0,150 0,111 1,117 0,037
**

0,025 1,025 0,691

País-origem Estados Unidos 0,386 1,471 0,143 0,669 1,952 0,004
***

0,343 1,409 0,258

País-origem Europa -0,061 0,941 0,734 0,833 2,301 0,000
***

0,898 2,455 0,000
***

Constante 0,725 0,008
***

0,194 0,469 -0,367 0,241

Positive predictive value 76.63% 78.73% 64.42%

WOS vs JV  majoritária WOS vs JV  minoritária JV  majoritária vs JV  minoritária
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empresa-alvo, as empresas estrangeiras ficam propensas a escolher uma estratégia mais flexível 

de comprometimento. 

 Embora haja divergências de resultados entre o presente estudo e o trabalho de 

Braga (2012), é importante destacar que em nenhum dos trabalhos foi encontrada uma relação 

positiva e, estatisticamente, significativa entre a influência do BNDES na estrutura de 

propriedade adotada pelas multinacionais, quando veem para o Brasil, por meio de F&A. 

 Ainda sobre esse teste, é possível afirmar que as variáveis de controle 

(irreversibilidade e empresa de tecnologia) contam com coeficientes positivos e apresentam 

significância estatística nos testes que envolvem o comprometimento total na combinação 

(WOS vs JVMA e WOS vs JVMI). 

Tabela 10 – Parâmetros da regressão logística binominal (Logit) aplicada para a hipótese 4. 

 
Fonte: Elaborada pela autora durante a realização dessa pesquisa, 2016. 
***ρ < 0,01; **ρ < 0,05; *ρ < 0,1 

 

 

 Conforme exposto no item  sobre a metodologia, utilizou-se o modelo de regressão 

censurado (Tobit), o qual é muito usado para tratar situações em que há acúmulo de observações 

num ponto de massa, na fronteira do domínio que, no caso do estudo que está sendo realizado, 

é a opção por comprometimento total (100% de capital estrangeiro após a transação). Dessa 

forma, o modelo foi aplicado para a análise das hipóteses 3 e 4. 

 Os parâmetros resultantes da análise da hipótese 3, no modelo de regressão Tobit, 

estão descritos na tabela 11. Conforme os resultados apresentados, é possível verificar que a 

presença de incentivo fiscal, no ano da transação e no setor da empresa-alvo, é, estatisticamente, 

coef. e
coef.

ρ value coef. e
coef.

ρ value coef. e
coef.

ρ value

Presença financ. BNDES -0,573 0,564 0,093
**

-1,492 0,225 0, 000
***

-0,852 0,427 0,013
**

Volatilidade -1,954 0,142 0,269 1,536 4,644 0,434 2,946 19,036 0,167

Crescimento 0,001 1,001 0,999 -0,743 0,476 0,187 -0,463 0,629 0,437

Irreversibilidade 2,236 9,360 0,002
***

2,962 19,337 0,000
***

0,180 1,198 0,831

Competitividade 0,064 1,066 0,658 -0,102 0,903 0,502 -0,239 0,787 0,214

Patentes do país-origem -0,000001 1,000 0,547 -0,000002 1,000 0,025
**

-0,000002 1,000 0,208

Empresa de tecnologia 0,391 1,478 0,096
**

0,385 1,470 0,103 -0,016 0,985 0,959

Taxa de câmbio 0,064 1,066 0,215 0,086 1,089 0,105 0,006 1,006 0,919

País-origem Estados Unidos 0,423 1,527 0,106 0,777 2,176 0,001
***

0,353 1,424 0,241

País-origem Europa -0,047 0,954 0,791 0,863 2,371 0, 000
***

0,862 2,367 0,000
***

Constante 0,707 0,01
***

0,212 0,431 -0,318 0,313

Positive predictive value 76.63% 79.13% 64.43%

WOS vs JV  majoritária WOS vs JV  minoritária JV  majoritária vs JV  minoritária
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significativa (ρ < 0,001) e impacta, de forma negativa, a decisão das empresas estrangeiras por 

estruturas com maior comprometimento de capital. Sendo assim, os resultados observados, por 

meio do modelo Tobit, indicam que o efeito da presença de incentivo fiscal na decisão pela 

estrutura de propriedade é, estatisticamente, significativo e inverso ao descrito na hipótese 3. 

Vale destacar que os resultados encontrados na aplicação do modelo Tobit estão de acordo com 

os resultados encontrados por meio do modelo Logit. 

Tabela 11 – Parâmetros do modelo Tobit aplicado para análise da hipótese 3. 

 
Fonte: Elaborada pela autora durante a realização dessa pesquisa, 2016. 
***ρ < 0,01; **ρ < 0,05; *ρ < 0,1 

 

 

 De forma geral, os resultados das análises empíricas, tanto pelo modelo Logit, 

quanto pelo modelo Tobit, sugerem que os incentivos do governo anfitrião, pesquisados e 

analisados durante o desenvolvimento dessa pesquisa, afetam, de forma negativa, a escolha das 

multinacionais por estrutura de propriedade com maior comprometimento. Com base nos 

resultados encontrados pelo modelo de Logit e também pelo modelo de Tobit, a hipótese 3 é 

rejeitada. 

  As variáveis de controle (volatilidade, crescimento e competitividade) não 

apresentam suporte estatístico, conforme observado, também, nos testes Logit e Tobit, 

realizados para a verificação da hipótese 3. Todas as demais variáveis de controle se mostram, 

estatisticamente, significativas e seus coeficientes são positivos. Conforme resultado obtido 

pela aplicação do modelo Tobit, é possível verificar que a estrutura de propriedade adotada 

coef. ρ value

Presença de incentivo fiscal-31,051 0,000
***

Volatilidade 18,296 0,708

Crescimento -7,064 0,625

Irreversibilidade 87,020 0,000
***

Competitividade -1,135 0,784

Patentes do país-origem -0,0001 0,033
**

Empresa de tecnologia 36,369 0,000
***

Taxa de câmbio 3,337 0,016
**

País-origem Estados Unidos20,822 0,002
***

País-origem Europa 16,466 0,001
***

Constante 86,359 0,000
***
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pelas multinacionais é impactada pela irreversibilidade do investimento, quantidade de patentes 

do país-origem, empresa de tecnologia, taxa de câmbio e país-origem. 

 Os resultados do modelo Tobit, para a hipótese 4, são apresentados na tabela 12 e 

indicam que a presença de financiamento do BNDES na empresa-alvo é, estatisticamente, 

significativa e afeta, de forma negativa (coeficiente negativo), a opção por estruturas de 

propriedades com maior comprometimento. Esse resultado apresenta o mesmo comportamento 

que foi observado por meio do modelo Logit, indicado anteriormente. 

A hipótese 4 é rejeitada pelo modelo de Logit e também pelo modelo de Tobit. Os 

valores encontrados no modelo aplicado indicam que a presença do BNDES na empresa-alvo 

afeta negativamente a opção pela estrutura de propriedade de maior comprometimento, feita 

pelas multinacionais. Desta forma, é possível indicar que a teoria das Opções Reais pode não 

explicar o efeito dos incentivos financeiros do país anfitrião na escolha do compromisso das 

empresas multinacionais que optarem por investir no Brasil por meio de F&A. 

 Assim, diferentemente do esperado, é possível concluir que o efeito da redução do 

custo de capital e o efeito da diminuição do risco de possíveis descasamentos cambiais entre 

passivo e ativo, proporcionados pela presença do financiamento do BNDES na empresa-alvo, 

não foram suficientes para tornar as multinacionais mais propensas a adotarem a estrutura de 

propriedade com maior comprometimento. 

  Apesar dos resultados divergirem da teoria apresentada, outros pesquisadores 

sugerem que as oportunidades de mercado, presentes no país de acolhimento, podem encorajar 

as empresas multinacionais a entrarem mais cedo do que teriam feito se não existissem estas 

oportunidades e encorajar as empresas multinacionais a assumirem uma grande parte da quota 

de risco. (BROUTHERS, 2002; TATOGLU; GLAISTER, 1998). 

Embora os resultados sejam diferentes da teoria proposta, é possível salientar que 

os resultados corroboram com o argumento do Hennart (2009), o qual aponta que a escolha 

pelo modo de entrada depende dos custos envolvidos no acesso os insumos locais do mercado 

alvo tais como mão de obra, matéria-prima, licenciamentos e distribuição. 

Ainda segundo o autor, a eficiência relativa entre os diferentes mercados anfitriões, 

a negociação dos ativos locais complementares e a forma como essas duas variáveis são 
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combinadas determinam a participação das empresas multinacionais e das empresas locais ou 

como a participação societária será compartilhada entre elas. 

Segundo Hennart et al. (2014) a dificuldade de acesso a bens de insumos 

complementares é a principal barreira para a entrada de investidores estrangeiros, os quais 

consideram a estrutura de joint ventures como forma parcial de superar tais barreiras. 

 As variáveis de controle (volatilidade, crescimento e competitividade) não 

apresentam suporte estatístico, conforme observado, também, por meio dos testes Logit e Tobit, 

realizados para a hipótese 3. Todas as demais variáveis de controle se mostram, estatisticamente, 

significativas e seus coeficientes são positivos. Dessa forma, de acordo com o resultado obtido, 

através do modelo Tobit, a estrutura de propriedade adotada pelas multinacionais é impactada 

pela irreversibilidade do investimento, quantidade de patentes do país-origem, empresa de 

tecnologia, taxa de câmbio e país-origem. 

 Assim como verificado pelo modelo Logit, as variáveis (volatilidade, crescimento 

e competitividade) não apresentam coeficientes com significância estatística (ρ < 0,1). 

Resultado semelhante foi observado no estudo realizado por Braga (2012), no qual a autora 

também não encontrou suporte estatístico nas análises dos efeitos dessas variáveis. 

Tabela 12 – Parâmetros do modelo Tobit aplicado para análise da hipótese 4. 

 
Fonte: Elaborada pela autora durante a realização dessa pesquisa, 2016. 
***ρ < 0,01; **ρ < 0,05; *ρ < 0,1 

 

 

coef. ρ value

Presença financ. BNDES -42,320 0,000
***

Volatilidade 11,003 0,822

Crescimento -10,533 0,467

Irreversibilidade 82,253 0,000
***

Competitividade -2,211 0,594

Patentes do país-origem -0,0001 0,028
**

Empresa de tecnologia 14,384 0,024
**

Taxa de câmbio 2,650 0,057
*

País-origem Estados Unidos22,944 0,001
***

País-origem Europa 16,513 0,001
***

Constante 86,958 0,000
***
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5. CONCLUSÃO 

 

 Esse estudo endereça, tecnicamente e empiricamente, o impacto dos incentivos do 

governo anfitrião no fluxo de Investimento Direto Estrangeiro no Brasil e, também, no modo 

de entrada escolhido pelas empresas estrangeiras, as quais optam por investir de forma direta 

no Brasil, por meio de fusões e aquisições. 

 Com o objetivo de verificar o efeito dos incentivos fiscais e financeiros do país 

anfitrião no fluxo de Investimento Direto Estrangeiro, por meio de F&A, no Brasil, foram 

elaboradas duas hipóteses. O resultado obtido sinaliza para a presença de incentivos fiscais e 

para o efeito positivo destes no fluxo de investimentos estrangeiros, na forma de F&A, para o 

Brasil. O resultado também permite aferir que o volume de financiamento concedido pelo 

BNDES afeta, de modo positivo, o fluxo financeiro de Investimento Direto Estrangeiro no 

Brasil, por meio de F&A. Os dados coletados durante a realização dessa investigação suportam 

as duas primeiras hipóteses elaboradas, sendo possível concluir que ambas as variáveis 

estudadas, incentivo fiscal e incentivo financeiro, afetam, de forma positiva, a atração de IDE, 

na forma de F&A, para o Brasil. 

Para verificar o efeito das políticas de incentivo do país anfitrião sobre o modo de 

entrada das multinacionais que optam pelo investimento direto através de fusões e aquisições 

no Brasil, foram elaboradas e testadas duas hipóteses que exploram o impacto dos incentivos 

fiscais e financeiros de O governo brasileiro nesta decisão, sob a perspectiva da teoria das 

Opções Reais. Tanto a hipótese relacionada ao incentivo fiscal (H3) como a hipótese 

relacionada ao incentivo financeiro (H4) foram rejeitadas. Os resultados indicam que os 

incentivos governamentais afetam negativamente a escolha de estruturas de propriedade com 

maior comprometimento, portanto, na presença de tais incentivos as empresas tendem a adotar 

uma estratégia de menor comprometimento. Vale ressaltar que os resultados encontrados para 

ambas as hipóteses divergem do esperado e, portanto, é possível indicar que a teoria das Opções 

Reais pode não explicar a relação estudada. 
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 As análises realizadas nesse estudo contribuem com informações importantes que 

podem auxiliar na definição de estratégias que o governo brasileiro pode adotar para atrair 

capital estrangeiro para o país. Do mesmo modo, os dados obtidos durante a pesquisa consistem 

em informações relevantes para as decisões a serem tomadas pelo governo brasileiro, quando o 

objetivo é afetar a estratégia de propriedade escolhida pelas multinacionais, as quais optam por 

investir no Brasil, por meio de F&A. 

 Sobre a limitação desse estudo, é possível citar a adoção do financiamento do 

BNDES como única forma de incentivo financeiro do governo brasileiro. Embora a 

representatividade seja bem menor que a do BNDES, há outros bancos nacionais que também 

possuem programas que financiam empresas brasileiras, como é o caso do Banco da Amazônia 

e do Banco do Nordeste do Brasil. Da mesma forma, o estudo não considera o efeito das ações 

do BNDESPAR8 na atração de capital estrangeiro para o Brasil e seu respectivo modo de 

entrada. Como limitação do presente estudo é possível apontar também a adoção da RENAI 

como única fonte de captura dos incentivos fiscais disponibilizados pelo governo brasileiro. 

 Nessa pesquisa procurou-se explorar as ações de incentivos fiscais e incentivos 

financeiros do governo anfitrião, contudo, há outras determinantes, também relacionadas ao 

governo anfitrião, que podem impactar na decisão das empresas estrangeiras, como é o caso do 

nível de corrupção e estabilidade econômica. Vale, ainda, destacar que nesse estudo concentra-

se a análise sobre as transações de fusões e aquisições e não a investigação sobre o 

Investimentos Direto Estrangeiro do tipo greenfield9. Assim, seria importante que estudos 

futuros abordassem as demais determinantes associadas ao país anfitrião, as quais podem afetar 

o fluxo de investimento direto, por meio de F&A, e também do tipo greenfield. Estudos futuros 

também poderiam aprofundar as análises sobre o impacto de incentivos gerados pelo governo 

anfitrião na estratégia de estrutura de propriedade adotada pelas multinacionais. 

 

 

 

                                                 
8 BNDES Participações S.A. 
9 Novos projetos de investimento. 
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