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“Decisões de investimento sob incerteza:  

Implicações para fusões e aquisições transfronteiriças 

Um estudo sobre 16 países da Zona Euro “ 

 

Esta dissertação estuda a relevância que as fusões e aquisições têm assumido no mundo 

empresarial. Nomeadamente, o objetivo é examinar como a interação de diferentes 

condições ao nível do país, perante um ambiente de incerteza global, pode alterar a forma 

como as empresas procuram novas oportunidades de investimento por meio das fusões e 

aquisições transfronteiriças.  

A análise incide sobre todas as fusões e aquisições transfronteiriças anunciadas em dezasseis 

países da Zona Euro. Foram utilizadas diversas medidas na definição das variáveis com a 

finalidade de analisar as diferenças entre as capacidades macroeconómicas, regulamentares e 

tecnológicas. 

Os resultados demonstraram que uma maior volatilidade do PIB do país alvo tornou-se 

menos dissuasiva para os compradores após a crise (H1), enquanto as diferenças na inflação 

(H2) não foram significativas.  Embora as empresas após a crise mostrem uma diferença 

positiva nas capacidades tecnológicas e uma maior frequência e valor dos negócios em 

comparação com as empresas no período pré-crise, os resultados não são significativos, ou 

seja, não foram encontrados resultados de suporte a H3. Ao avaliar a distância geográfica 

(H4), os resultados encontrados não permitem concluir de forma sólida o impacto da 

variável. 

 

Palavras-chave: Fusões e Aquisições Transfronteiriças; Crise financeira; Incerteza Global; 

Volatilidade; Investimento.  
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“Investment decisions under uncertainty:  

Implications for cross-border mergers and acquisitions 

A study about 16 countries of Euro Area” 

 

This dissertation studies the relevance that mergers and acquisitions have in the business 

world. For instance, the goal is to examine how the interaction of different conditions in the 

country level, in an environment of global uncertainty, can change the way companies seek 

new investment opportunities, through cross-border mergers and acquisitions. 

The analysis focuses on all cross-border mergers and acquisitions announced in sixteen 

countries in the Euro Area. Several measures were used to define the variables to analyze the 

differences between macroeconomic, regulatory and technological capabilities. 

The results showed that a greater volatility of the target country's GDP became less deterrent 

for buyers after the crisis (H1), while differences in inflation (H2) were not significant. 

Although post-crisis companies show a positive difference in technological capabilities and 

a higher frequency and value of business compared to companies in the pre-crisis period, the 

results are not significant, that is, they were not found H3 support results. When evaluating 

the geographic distance (H4), the results found do not allow us to solidly conclude the impact 

of the variable. 

 

Keywords: Cross Border Mergers and Acquisitions; Financial crisis; Global Uncertainty; 

volatility; Investment. 
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1. Introdução 

Vivemos numa era de expansão onde o mercado está em constante mudança, assim, a fim 

de obter a maximização da criação de valor para os stakeholders é necessário estar à frente dos 

principais concorrentes. As fusões constituem medidas estratégicas de diversificação e 

expansão de atividades com vista essencialmente ao incremento da capacidade competitiva e 

à obtenção de sinergias financeiras. 

Períodos de elevada recessão económica geram diversas alterações nas condições 

económicas, nacionais e globais, criando inúmeros desafios para todas as empresas. Essas 

alterações modificam a forma como as empresas atuam no mercado, sendo que, algumas 

procuram novas oportunidades de investimento por meio das fusões e aquisições (F&A’s), 

nomeadamente, fusões e aquisições transfronteiriças. 

Assim, no contexto da relevância que as fusões e aquisições têm assumido como uma forma 

de investimento no mundo empresarial, procuro retratar como as empresas que procuram 

uma expansão global se ajustam às alterações económicas, através da frequência e valor da 

atividade de fusões e aquisições transfronteiriças. Irwin et al. (2022) utilizando uma amostra 

antes e depois da crise financeira de 2008-2009 exploraram as implicações dos fatores 

económicos, considerando a influência da incerteza e do conhecimento. Adotaram uma 

abordagem de configuração e propuseram que as mudanças com base na incerteza 

macroeconómica podem afetar as preferências por parte das empresas e as suas escolhas 

relativamente ao investimento em F&A’s transfronteiriças. Concluíram que a volatilidade das 

condições macroeconómicas, nomeadamente, a volatilidade do crescimento do PIB, as 

diferenças nas taxas de inflação e regulamentos diminuem a atividade de F&A’s 

transfronteiriças, tanto em termos de frequência como de valor, durante períodos marcados 

pela incerteza global. 

Seguindo o estudo de Bruno Monteiro (2012) e, uma vez que, os países em análise pertencem 

à zona integrada económica e financeira, a Zona Euro, iremos considerar que não existem 

diferenças significativas ao nível da distância cultural. De acordo com Venkateswaran e Rejie 

George (2020) a distância cultural representa um papel complexo na análise das F&A’s e, por 

tal, é necessário um estudo adicional para avaliar o impacto dos fatores individuais na tomada 

de decisões de atividades de F&A’s.  
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A maioria dos estudos sobre aquisições, independentemente do contexto geográfico, 

concentraram-se em negócios concluídos, uma vez que os autores estão principalmente 

interessados nos resultados após a aquisição das empresas envolvidas segundo King, Dalton, 

Daily, Covin (2004). 

Através da análise das fusões e aquisições transfronteiriças que se realizaram entre 2004 e 

2015 em 16 países da Zona Euro os contributos deste trabalho prendem-se com os de Irwin 

et al. (2022), ou seja, fornecer novos insights sobre como as empresas mudam as suas decisões 

de investimento de negócios estratégicos com base em mudanças no país e nos fatores 

económicos globais.  

A dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma: No capítulo 2 é apresentada uma 

breve revisão da literatura existente relativa às fusões e aquisições transfronteiriças; no 

capítulo 3 as hipóteses, dados e metodologia utilizados; no capítulo 4 os resultados obtidos; 

no capítulo 5 as conclusões. 
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2. Revisão da literatura 

Fusão e aquisição (F&A) não dispõem da mesma terminologia, mas geralmente são usadas 

de forma conjunta e similar. Na aquisição, uma organização adquire uma parte ou toda de 

outra organização. Enquanto na fusão, duas ou mais organizações constituem uma 

organização (Alao, 2010). 

O volume de fusões e aquisições cresceu acentuadamente nas últimas décadas, estudos destas 

operações têm sido ativamente desenvolvidos nas áreas da gestão e finanças de acordo com 

Haleblian et al. (2009).  

Erel et al. (2011) afirmam que as fusões e aquisições podem ser de dois tipos, domésticas ou 

internacionais, sendo que ambas ocorrem tendo em vista um objetivo comum, a criação de 

valor, por via da maximização dos lucros ou da criação de utilidade para as empresas 

intervenientes e para os seus acionistas. 

Segundo Boone e Mulherin (2007) é possível decompor os processos de aquisição em duas 

fases, a fase privada e pública, ou seja, antes e depois de um anúncio público. O processo de 

uma aquisição privada inicia-se quando a empresa vendedora começa um negócio de forma 

privada contratando empresas de consultoria e considerando potenciais licitantes e termina 

quando um licitante preferencial é escolhido, após a conclusão de certas atividades (por 

exemplo, contactar potenciais licitantes, divulgar informações não públicas sob um acordo 

confidencial e negociar). Por sua vez, o processo de uma aquisição pública começa com um 

anúncio público e termina em resolução (conclusão ou abandono) após a conclusão de 

determinadas atividades (por exemplo, divulgação de informações detalhadas e atualizadas, 

realização de due diligence e negociação).  

De acordo com Dang et al. (2018), as aquisições maioritárias podem proporcionar algumas 

vantagens em relação às aquisições minoritárias e de controlo total. Em primeiro lugar, dado 

um nível de controlo efetivo, uma aquisição maioritária pode proporcionar uma 

oportunidade para o adquirente recolher mais informações, avaliar melhor o potencial do 

alvo e os ganhos esperados antes de adquirir uma participação de controlo total. Em segundo 

lugar, as aquisições maioritárias podem ser preferidas pois aumentam a motivação dos 

adquirentes para investir em relações de mercado de produtos, levando a um aumento da 

competitividade e do poder de mercado dos alvos, em vez de serem obrigados a desmarcar 
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o alvo após aquisições com controlo total. Terceiro, Contractor et al. (2014) descobriram que 

as aquisições maioritárias podem reforçar os incentivos de gestão dos alvos. 

Reddy et. al. (2014) defende que a crise financeira de 2008 ocorreu em dois momentos. O 

primeiro, derivado pelas políticas de liquidez macroeconómica global e o segundo devido ao 

quadro ineficiente de incentivos dos agentes do mercado financeiro (má regulamentação, 

incentivos e padrões governamentais) - Blundell-Wignall e Atkinson (2009). Segundo esse 

mesmo autor, as operações de compra e venda de F&A’s transfronteiriças foram 

adversamente afetadas após dois anos da crise financeira global de 2007-2008. De acordo 

com a teoria fire-sale do IDE em relação aos 27 países da União Europeia, Weitzel et al. (2014) 

afirmam que a crise teve um efeito amortecedor nos fluxos das fusões e aquisições 

transfronteiriças. 

Coeurdacier et al. (2009) afirmam que nos mercados europeus, o grau de proteção e as 

barreiras comerciais afetam negativamente as aquisições no sector dos serviços entre países 

e que o facto dos países aderirem à União Europeia favorece tanto as fusões horizontais, 

como verticais. A liberalização dos movimentos internacionais de capitais, os novos 

incentivos ao investimento e a integração económica promoveram o rápido aumento e a 

disseminação das F&A’s transfronteiriças nos últimos anos. 

No caso da integração regional, embora a incerteza e o risco político do país de origem 

tenham afetado a escolha das aquisições nos primeiros dias da União Europeia, estas 

tornaram-se insignificantes depois de a União Europeia ter tomado medidas críticas para a 

integração regional como concluíram Moschieri, Ragozzino e Campa (2014).  

O estudo de En Xie, K.S. Reddy, Jie Liang (2017), sugere que as leis institucionais e o sistema 

legal de um país, as normas contabilísticas e fiscais, o desempenho económico, o 

desenvolvimento dos mercados financeiros, a proteção dos investidores, os fatores 

geográficos, políticos e culturais afetam a incidência, a escolha da propriedade e a 

probabilidade de concluir de forma diferente as aquisições transfronteiriças em diferentes 

cenários institucionais.  

Erel et al. (2011) analisaram os determinantes das fusões e aquisições, como a localização do 

país alvo e as características fiscais, macroeconómicas e financeiras. Concluíram que as 

empresas com maior valorização monetária têm uma maior probabilidade de serem empresas 
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adquirentes, assim como, empresas monetariamente mais desfavoráveis têm uma maior 

probabilidade de serem alvo de aquisição e que as fronteiras nacionais acrescentam um 

elemento extra ao cálculo das fusões, porque estão associadas a um conjunto adicional de 

barreiras que podem impedir as fusões. Por exemplo, as diferenças culturais ou geográficas 

podem aumentar os custos de combinação de duas empresas e, deste modo, os autores 

constataram que a probabilidade de uma empresa adquirir outra num país vizinho é mais 

elevada do que adquirir uma empresa num país distante.  

Na mesma ótica, Weston, Chung e Hoag (1998) defendem que o conhecimento convencional 

sugere que as economias desenvolvidas atraem investimentos de elevado valor, e investem 

valores significativos noutras economias desenvolvidas porque têm características 

institucionais e um desenvolvimento de mercado semelhante. 

A aceleração da globalização, após a primeira década do século XXI, e a utilização 

generalizada das aquisições transfronteiriças como o veículo de investimento direto 

estrangeiro (IDE) mais significativo estimularam diversos autores a alargar a sua atenção às 

aquisições transfronteiriças (Di Giovanni, 2005).  

Tanto os países desenvolvidos como os países em desenvolvimento tornaram-se mais 

abertos aos fluxos de capitais transfronteiriços, como evidenciado pela desregulamentação 

do investimento direto estrangeiro (IDE), generosos incentivos financeiros e a adoção de 

tratados bilaterais, indicando que o IDE se tornou um motor central da integração 

económica global (Pandya, 2016).  

As transações comerciais ocorrem entre fronteiras nacionais, deste modo, é lógico estudar o 

impacto do ambiente geográfico na incidência de transações de fusões e aquisições 

transfronteiriças (Green e Meyer, 1997). As vantagens de localização diferem em relação ao 

nível de desenvolvimento do país anfitrião como concluíram Dunning (1977); Dunning  

(1998);  Dunning e Lundan (2008).  
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3. Hipóteses, Dados e Metodologia 

3.1 Objetivos e hipóteses de investigação 

Existem numerosos exemplos na literatura existente de diferenças nas condições económicas 

ao nível do país que influenciam a atividade de fusões e aquisições transfronteiriças. O nosso 

objetivo é examinar como a interação de diferentes condições ao nível do país perante um 

ambiente de incerteza global, nomeadamente, a crise financeira de 2008, pode alterar a forma 

como as empresas procuram novas oportunidades de investimento por meio das F&A’s 

transfronteiriças. 

Conforme Reddy et al. (2016) durante crises económicas globais as empresas podem optar 

por assumir menos riscos, o que afeta as F&A’s transfronteiriças, pois são inerentemente 

mais arriscadas do que desenvolver internamente ou investir em fusões e aquisições 

domésticas. No entanto, à medida que a economia global se recupera inicia-se outro ciclo de 

crescimento, a atividade de F&A’s transfronteiriças mostra uma tendência positiva. As 

empresas procuram oportunidades de crescimento em diversos países com base nas 

flutuações do crescimento do PIB que ocorrem durante períodos dinâmicos de acordo com 

Irwin et al. (2022). Assim, tendo por base o referido em cima, iremos analisar a seguinte 

hipótese: 

Hipótese 1: Após a crise global, a variação do crescimento do PIB do país adquirente terá 

um impacto menor na frequência e valor das fusões e aquisições transfronteiriças do que no 

período antes da crise. 

Seguindo Irwin et al. (2022) como reflexo das tendências económicas ao nível do país, a 

inflação (ou deflação) da moeda de um país e suas implicações relacionadas com as taxas de 

câmbio entre moedas podem servir como indicadores e impulsionadores das operações de 

fusões e aquisições. Quando o valor da moeda de um país aumenta, espera-se que as 

empresas naquele país se consigam envolver em mais atividades de F&A’s transfronteiriças 

uma vez que a sua moeda está inflacionada (Erel et al. 2011). 

Hipótese 2: Após a crise global, a diferença positiva nas taxas de inflação entre o país 

adquirente e o país alvo terá um efeito menor sobre a frequência e o valor das fusões e 

aquisições transfronteiriças do que antes da crise. 
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Ao longo dos últimos 30 anos, o desenvolvimento da inovação tecnológica através de fusões 

e aquisições transfronteiriças têm captado uma atenção crescente na investigação e prática 

empresarial. De acordo com Campanella et al. (2016) no atual ambiente empresarial 

hipercompetitivo e contemporâneo, as empresas procuram cada vez mais valor para as suas 

operações através de conceitos e canais que abracem o que realmente interessa aos seus 

clientes.  

Bertrand e Capron (2015) mostraram que o aumento da produtividade e as aquisições 

transfronteiriças funcionam como complementos um do outro. De acordo com Vivarelli 

(2014) o aumento da mão de obra qualificada global demonstrou a forma como o aumento 

das competências técnicas pode aumentar a produtividade laboral. Estes tipos de mudanças 

na força de trabalho global refletem-se na forma como as empresas avaliam os seus próprios 

talentos e procuram tirar partido das capacidades tecnológicas localizadas noutros países. Na 

mesma ótica, Shimizu et al. (2004) defendem que uma empresa que procura expandir as suas 

capacidades tecnológicas pode procurar internacionalmente empresas que possuem 

conhecimentos e competências diferentes das disponíveis no mercado nacional. 

À vista disso, consideramos na análise das flutuações dos fatores económicos nacionais e 

globais que afetam as decisões estratégicas de investimento empresarial internacional, as 

Despesas em Investigação e Desenvolvimento (I&D), reforçando o estudo de Belchior et al. 

(2012). 

Hipótese 3: Após a crise global, a diferença positiva entre as despesas em investigação e 

desenvolvimento do país adquirente e do país alvo aumentam positivamente o tamanho do 

efeito para uma maior frequência e o valor das fusões e aquisições transfronteiriças, de forma 

que as despesas em investigação e desenvolvimento tenham uma maior influência do que no 

período antes da crise. 

Segundo Malhotra, Lin, Farrell (2016) durante períodos de elevada incerteza global as 

empresas podem procurar diminuir o risco e evitar a incerteza transnacional causada pela 

distância cultural, distância geográfica e pela distância institucional. Por exemplo, o aumento 

da incerteza transnacional resulta em mais operações de F&A’s na medida que as empresas 

optam pela propriedade total ou por altos níveis de controlo durante tempos de incerteza.  

Erel, et al. (2011) defendem que a probabilidade de uma empresa adquirir outra num país 

vizinho é mais elevada do que adquirir uma empresa num país distante. Gulamhussen et al. 
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(2016) defendem que a distância geográfica gera custos de gestão de atividades que diminuem 

a sua lucratividade, consequentemente, reduzem as atividades de fusões e aquisições.  

De acordo com os autores, acima mencionados, decidimos testar a seguinte hipótese: 

Hipótese 4: Após a crise global, a distância geográfica irá aumentar positivamente o 

tamanho do efeito, de modo que os países com distâncias geográficas superiores irão ter um 

aumento na frequência e o valor das fusões e aquisições transfronteiriças em comparação 

com o período antes da crise. 

3.2 Constituição da Amostra 

A informação para constituição da amostra foi retirada da base de dados Zephyr. Foram 

selecionadas todas as operações, completas, durante o período de 2004 a 2015.  A análise 

incide apenas sobre as fusões e aquisições transfronteiriças entre dezasseis países da Zona 

Euro, nomeadamente, Alemanha, Áustria, Bélgica, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, 

Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Holanda e Portugal. 

Da informação obtida, apenas foram consideradas operações em que o método de aquisição 

foi uma aquisição ou fusão e cuja percentagem de posse final é de 100%. Para aquisições 

maioritárias, Maksimovic e Phillips (2001) defendem que estas são mais frequentes quando 

os concorrentes esperam um aumento nos ganhos de valor através da maximização da 

produção conjunta. 

Após aplicação dos critérios, bem como, exclusão das operações que não continham a 

informação completa para análise, a amostra conta com 1152 observações como podemos 

observar na tabela 1.  

Tabela 1: Número total de fusões e aquisições por par de países  

As colunas representam os países das empresas alvo, enquanto as linhas representam os países das empresas 

adquirentes. Os valores representam as fusões e aquisições transfronteiriças para cada par de países. Os valores 

da diagonal são nulos uma vez que não foram consideradas fusões e aquisições domésticas. 
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Para efeitos da tabela e daqui em diante irão ser associadas siglas aos diversos países. 

Nomeadamente, Áustria (AT), Bélgica (BE), Alemanha (DE), Estónia (EE), Espanha (ES), 

Finlândia (FI), França (FR), Grécia (GR), Irlanda (IE), Itália (IT), Letónia (LV), Lituânia (LI), 

Holanda (NL), Portugal. (PT), Eslovénia (SI) e Eslováquia (SK). 

En Xie, K.S. Reddy e Jie Liang (2017) afirmam que a crise teve um efeito amortecedor nos 

fluxos transfronteiriços das fusões e aquisições. Países com menor procura económica e 

maior risco de incumprimento receberam um maior volume de fluxos de capital do que os 

países com menor crédito interno. 

Observando o gráfico 1, número total de aquisições e fusões por ano, é visível uma tendência 

de crescimento entre 2004 e 2007. No período subsequente o número total de aquisições e 

fusões transfronteiriças começa a diminuir atingindo em 2009 o valor mais baixo de todo o 

período amostral. Os anos seguintes são de recuperação lenta e até com alguns retrocessos, 

particularmente, em 2012.  
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Gráfico 1: Número total de fusões e aquisições por ano 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Variáveis  

Variáveis dependentes 

De acordo com Irwin et al. (2022), numa primeira parte do estudo, a variável dependente é 

a frequência de negócios (número total de operações) para um par de operações 

dimensionado pelo total de operações num determinado ano num determinado país.  

Numa segunda parte, a variável dependente é o valor total das operações para um par de 

operações dimensionado pelo valor total das operações realizadas num determinado ano 

num determinado país.  

O objetivo é analisar a probabilidade de ocorrerem transações entre dois países dispondo 

como base a frequência e valor total das operações transfronteiriças entre 2004 e 2015. 

Ambas as variáveis foram retiradas da base de dados Zephyr. 

Variáveis independentes 

Na definição das variáveis foram utilizadas uma variedade de medidas de forma a analisar as 

diferenças entre as capacidades macroeconómicas, regulamentares e tecnológicas.  

Do PORDATA foi retirado o PIB para os diversos países. Esta variável foi um meio para 

obter o crescimento do PIB, bem como, o desvio padrão do crescimento do PIB durante 
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cinco anos. Estimamos a diferença entre o crescimento do país adquirente e o país alvo e o 

desvio padrão das diferenças de crescimento durante cinco anos. 

As variáveis despesas em investigação e desenvolvimento, população e inflação de cada país 

em análise foram, também, retiradas do PORDATA.  

A variável Starting Business harmoniza o artigo de Erel et al. (2011) e Irwin et al. (2022.  Esta 

variável corresponde à pontuação para iniciar um negócio, ou seja, consiste na média simples 

das pontuações para cada um dos componentes: os procedimentos, tempo e custo para uma 

empresa/empreendedor iniciar e operar formalmente. Esta variável foi retirada do Grupo 

Banco Mundial. 

Seguindo o estudo de Gulamhussen et al. (2016), foi retirada do CEPII, a variável distância 

geográfica. Esta variável consiste na distância geográfica entre a capital do país adquirente e 

do país alvo.  Green e Meyer (1997) defendem que é fundamental estudar o impacto do 

ambiente geográfico na incidência das operações de F&A’s transfronteiriças. A literatura 

sugere que os fatores geográficos afetam o desenvolvimento económico e institucional do 

país (Beck et al., 2001).  

Para estudar o efeito das flutuações económicas globais, obtivemos o nível mensal de Dow 

Jones Global Index (Ticker: W1DOW) de Trading View. Este é um índice proprietário de 3.000 

empresas da S&P Dow que inclui empresas de 47 países e cobre aproximadamente 95% dos 

mercados de ações globais.  De acordo com Bloom (2014) utilizamos o desvio padrão mensal 

dos três anos anteriores das flutuações do mercado global. 

Para examinar as mudanças nas preferências das empresas em relação às F&A’s antes e 

depois de 2009, consideramos uma variável dummy que assume o valor de um se o negócio 

acontecer após o ano civil de 2009 e zero, caso contrário (Post 2009). 

As variáveis utilizadas ao longo do estudo foram baseadas no artigo de Irwin et al. (2022). 

As variáveis acima mencionadas encontram-se resumidas e definidas na seguinte tabela: 
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Tabela 2: Descrição das variáveis  

A tabela descreve todas as variáveis utilizadas na análise. São todas de frequência anual.  

Variáveis Descrição 

Variáveis dependentes   

  

Frequência 
Número total de operações transfronteiriças entre um par de países normalizado pelo 
número de aquisições do país adquirente num determinado ano. (Fonte: Zephyr) 

  

Tamanho  
Valor total das operações transfronteiriças entre um par de países normalizado pelo 
valor total das aquisições do país adquirente num determinado ano. (Fonte: Zephyr) 

  

Variáveis independentes   

  

PIB Dif 
Diferença entre o crescimento do PIB do país adquirente e país alvo. (Fonte: 
PORDATA) 

  

PIB Vol 
Desvio padrão das diferenças de crescimento entre o país adquirente e o país alvo 
durante cinco anos. (Fonte: PORDATA) 

  

Inflação Diferença entre a inflação do país adquirente e país alvo. (Fonte: PORDATA) 
  

I&D 
Diferença nas despesas em investigação e desenvolvimento entre o país adquirente e 
país alvo. (Fonte: PORDATA) 

  

Distância Geográfica Distância entre a capital do país adquirente e a capital do país alvo. (Fonte: CEPII) 
 

 

População Dif Diferença entre na população do país adquirente e país alvo. (Fonte: PORDATA) 
  

População Adq População do país adquirente. (Fonte: PORDATA) 
  

População Alv População do país alvo. (Fonte: PORDATA) 
  

PIB Adq PIB do país adquirente. (Fonte: PORDATA) 
  

PIB Alv PIB do país alvo. (Fonte: PORDATA) 
  

Starting business 

Variável dummy igual a 1, se o posicionamento do país adquirente no índice relativo à 
facilidade de fazer negócios for superior ao posicionamento do país alvo, ou igual a 0 
se acontecer o contrário. (Fonte: Grupo Banco Mundial) 

  

DJ Index Desvio padrão mensal de três anos anteriores à F&A. (Fonte: Trading View) 
  

Variáveis de moderação   

  

Post 2009 Variável indicadora que assume o valor de 1 após 2009 e 0 nos anos anteriores 
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3.4 Metodologia 

Considerando o estudo de Irwin et al. (2022) e a amostra exaustivamente referida em cima, 

iremos analisar como o cenário das F&A’s mudou nas condições de mercado após a crise 

económica global. 

De acordo com esses mesmos autores, a nossa análise consiste em dois modelos OLS onde 

a variável dependente consiste na diferença entre o país adquirente e o país alvo. Para 

examinar as alterações após a crise, foi acrescentado ao modelo a variável Post 2009. A 

variável Post 2009, assume o valor de um se o ano de observação for posterior a 2009 e zero, 

caso contrário. Para assegurar que os efeitos posteriores a 2009 sejam isolados do termo de 

interação, incluímos também as componentes individuais do termo de interação no modelo. 

Além disso, para controlar as tendências temporais nos nossos dados, incluímos efeitos fixos 

anuais. Em todos os modelos, aplicamos a correção de erro padrão Hull-White.  Para 

estimação dos modelos utilizamos o STATA v16. 

Como abordado nas diversas unidades curriculares, um dos pressupostos do modelo OLS é 

o princípio da homocedasticidade, deste modo foi incluído um estimador para a 

heteroscedasticidade, funcionando através de correções ao t-statistics. Para além disso, todas 

as regressões incluem variáveis dummy. 

Na tabela 3 examinamos os fatores quando a variável dependente é a frequência das 

operações e na tabela 4 apresentamos os resultados quando a variável dependente é o valor 

total das operações. 

Espera-se que, de acordo com os dois estudos que servem de base a esta análise, sejam 

obtidos coeficientes significativamente estatísticos para as variáveis que explicam a nossa 

variável dependente. 
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4. Análise Empírica e Principais Resultados  

Continuando a ter por base o estudo de Irwin et al. (2022) e Erel, et al. (2011), elaboramos 

um modelo multivariado com o objetivo de fornecer insights sobre como as empresas mudam 

as suas decisões de investimento em negócios internacionais estratégicos com base em 

mudanças do país e nos fatores económicos globais. Irão apenas ser utilizados dados ao nível 

do país, o que, apesar de ignorar a informação ao nível das empresas envolvidas, engloba 

todas as empresas da amostra. 

A variável dependente utilizada mede a frequência de operações transfronteiriças para um 

determinado par de países durante o período da amostra. Para cada par de países, a fração é 

determinada pelo numerador igual ao número de F&A’s transfronteiriças entre as empresas 

do país adquirente e as empresas do país alvo, normalizado pelo total de operações 

transfronteiriças no país adquirente durante um determinado ano, desta forma a nossa 

variável dependente compreende-se entre 0 e 1.  

Numa segunda parte do estudo a variável dependente é o valor total das operações e cumpre 

os mesmos critérios acima mencionados. Ou seja, para cada par de países, a fração é 

determinada pelo numerador igual ao valor das F&A’s transfronteiriças entre as empresas do 

país adquirente e do país alvo, normalizado pelo valor total das operações transfronteiriças 

no país adquirente durante um determinado ano, prevalecendo no intervalo entre 0 e 1.  

Para análise das variáveis de controlo foi estimada a diferença na taxa de crescimento da 

população (População Dif), PIB per capita do país adquirente (PIB Adq), PIB per capita do 

país alvo (PIB Alv), a população do país adquirente (População Adq), a população do país 

alvo (População Alv) e o posicionamento do país adquirente no índice relativo à facilidade 

de fazer negócios (Starting Business). Foi analisado o retorno do mercado de ações utilizando 

o índice Dow Jones Global Index anualizado de 36 meses antes (DJ Index). Para examinar 

alterações nas preferências nas F&A’s antes e depois de 2009, criamos uma variável dummy 

que assume o valor de um se o negócio acontecer depois do ano civil de 2009 e zero caso 

contrário (Post 2009).  

Os diversos estudos existentes alegam uma relação entre períodos de elevada recessão e a 

frequência e o volume das operações das fusões e aquisições. No entanto, são diversos os 

fatores que impactam esta relação. O objetivo desta secção é analisar o impacto dos diversos 

fatores na relação mencionada. 
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Na tabela 3 apresentamos os nossos resultados quando a variável dependente é a frequência 

das operações e na tabela 4 apresentamos os resultados quando a variável dependente é o 

valor das operações efetuadas. Nas diversas colunas foram testadas as hipóteses 

considerando os fatores específicos do país que analisam a frequência e o valor das operações 

transfronteiriças. Os coeficientes positivos na maioria das variáveis independentes são 

interpretados considerando que o país adquirente dispõe de um maior volume de operações, 

tanto ao nível da frequência como de valor, comparativamente com o país alvo. Os 

coeficientes negativos correspondem precisamente ao oposto, ou seja, o país adquirente 

investe mais em países onde o valor é mais alto comparativamente com o mesmo.     

Tabela 3: Análise da frequência das operações do adquirente. 

Esta tabela apresenta a estimação das regressões em painel para os pares de países que apresentam operações 

de fusões e aquisições transfronteiriças. A variável dependente é o número total de operações transfronteiriças 

entre 2004 e 2015. As variáveis independentes estão exaustivamente explicadas no capítulo 3. Os efeitos 

fixos dos países e dos diferentes anos estão incluídos em todas as regressões. Os erros padrões estão corrigidos 

para o conjunto de observações ao nível do par de países e as respetivas t-statistics estão dentro dos parênteses. 

***, ** e * mostram o nível de significância estatística a 0.1%, 1% e 5%, respetivamente. 
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    1 Freq 2 Freq 3 Freq 4 Freq 5 Freq 

       

PIB Adq  1.10 0.08 0.11 0.20 0.20 

  (0.77) (0.43) (0.33) (0.37) (0.35) 

PIB Alv  -0.66 0.08 0.17 0.02 -0.05 

  (0.58) (0.45) (0.47) (0.39) (0.38) 

População Dif  -3.24* -2.23* -2.69* -2.66* -2.31* 

  (1.27) (1.14) (1.19) (1.28) (1.16) 

População Adq  -0.00*** -0.00*** -0.00*** -0.00*** -0.00*** 

  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

População Alv  0.00** 0.00** 0.00** 0.00 0.00** 

  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Starting Business  -0.04* -0.04* -0.03 -0.04* -0.04* 

  (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) 
Post 2009  -0.09 -0.08 -0.09 -0.08 -0.11 

  (0.06) (0.07) (0.06) (0.06) (0.07) 

DJ Index  -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

PIB Dif  -0.79     

  (0.60)     
PIB Dif * Post 2009  -0.24     

  (0.61)     
PIB Vol   0.27    

   (1.56)    
PIB Vol * Post 2009   0.16    

   (1.58)    
Inflação Dff    0.02   

    (0.01)   
Inflação Dif * Post 2009    0.00   

    (0.02)   
ID Dif     -3.08  

     (6.67)  
ID Dif * Post 2009     2.28  

     (5.07)  
Dist Geografica      -5.04* 

      (2.15) 
Dist Geografica * Post 
2009      3.09 

      (3.55) 

       

R ao quadrado   0.208 0.218 0.207 0.219 

Pval robusto entre parênteses      
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Nesta tabela é visível que na maioria dos nossos resultados a população tanto do adquirente 

como do país alvo têm valores positivos e significativos. Na mesma ótica a variável 

População Dif apresenta valores negativos e significativos ao nível de 1%. Ou seja, o país 

adquirente aloca mais negócios (maior frequência e valor) em países com menos população 

que a sua.   

Os resultados da coluna 2 sugerem que, após a crise financeira, os compradores ficaram 

menos sensíveis ao crescimento do PIB, a maior volatilidade do PIB tornou-se menos 

dissuasiva para os compradores após a crise, contudo os valores permanecem positivos. Não 

conseguimos obter resultados significativos para concluir qual a influencia que as condições 

macroeconómicas do crescimento do PIB dispõem em relação à frequência das operações, 

durante períodos marcados pela incerteza global (H1). 

Na segunda hipótese (H2) as diferenças nas taxas de inflação diminuem em relação à 

atividade de F&A’s transfronteiriças o que pode indicar que a diferença positiva nas taxas de 

inflação entre o país adquirente e o país alvo tem um efeito menor sobre a frequência.  

Contudo, as diferenças de inflação não foram significativas na nossa análise. Esse resultado 

é consistente uma vez que estamos a analisar apenas e unicamente países que estão na Zona 

Euro, onde vigora a moeda única. 

Na coluna 4, não foi encontrado suporte para H3. Esta constatação vai ao encontro do 

estudo de Irwin et al. (2022) onde os autores retratam as capacidades tecnológicas e 

argumentam de acordo com Chen et al. (2021) que essa mudança pode ser devido a outros 

fatores, como informações sobre negócios e motivos das F&A’s. Outros fatores e interações 

também podem ajudar a explicar esse contraste, como inovações e regulamentações ao nível 

do país, de modo que algumas empresas ainda estejam a adaptar-se à forma como podem 

adquirir capacidades tecnológicas adicionais. 

Como em outros estudos, foi encontrada uma relação negativa e significativa na nossa 

medida de distância geográfica (H4). Contudo, no período após a crise a mesma passa a ser 

positiva indicando que a influência da mesma pode ser menor no período após a crise. De 

acordo com Gulamhussen et al. (2016) embora a distância geográfica seja impactante, a 

capacidade de um país fazer aquisições num outro país pode também depender da 

similaridade do seu ambiente global. 
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Tabela 4: Análise do valor das operações do negócio do adquirente. 

Esta tabela apresenta a estimação das regressões em painel para os pares de países que apresentam operações 

de fusões e aquisições transfronteiriças. A variável dependente é o valor total das operações transfronteiriças 

entre 2004 e 2015. As variáveis independentes estão exaustivamente explicadas no capítulo 3. Os efeitos 

fixos dos países e dos diferentes anos estão incluídos em todas as regressões. Os erros padrão estão corrigidos 

para o conjunto de observações ao nível do par de países e as respetivas t-statistics estão dentro dos parênteses. 

***, ** e * mostram o nível de significância estatística a 0.1%, 1% e 5%, respetivamente. 
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  1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 Valor 

      

PIB Adq 1.51 -0.12 0.10 0.25 0.25 

 (0.91) (0.59) (0.48) (0.52) (0.50) 

PIB Alv -1.30 -0.15 -0.12 -0.37 -0.47 

 (0.71) (0.50) (0.52) (0.44) (0.44) 

População Dif -3.66* -1.83 -2.86 -2.59 -2.4 

 (1.73) (1.66) (1.64) (1.74) (1.61) 

População Adq -0.00*** -0.00*** -0.00*** -0.00*** -0.00*** 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

População Alv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Starting Business -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 

 (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) 

Post 2009 -0.07 -0.05 -0.07 -0.05 -0.06 

 (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.11) 

DJ Index -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

PIB Dif -1.06     

 (0.84)     
PIB Dif * Post 2009 -0.40     

 (0.76)     
PIB Vol  0.69    

  (1.70)    
PIB Vol * Post 2009  0.66    

  (1.74)    
Inflação Dif   0.03*   

   (0.01).   
Inflação Dif * Post 2009   -0.00   

   (0.03)   
ID Dif    1.28  

    (1.12)  
ID Dif * Post 2009    -1.54  

    (8.07)  
Dist Geografica     -4.47 

     (3.13) 
Dist Geografica * Post 
2009     1.59 

     (5.26) 

   
R ao quadrado  0.087 0.092 0.08 0.085 
Pval robusto entre 
parênteses      
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Iremos agora realizar uma breve análise da tabela 4. Nesta tabela destaca-se a influência 

negativa que a população do país adquirente apresenta no modelo. O nosso objetivo é 

analisar as diferenças nos resultados do valor das operações.  

Os resultados quando a variável dependente é o valor total das operações estão em linha, na 

maioria das variáveis, com os resultados quando a variável dependente é a frequência das 

operações. As variáveis População Dif, PIB Alv e Doing Business mantém-se negativas 

durante toda a análise. O PIB Adq quando analisamos o PIB Vol apresenta-se negativo, mas 

para os restantes positivos. Porém, os valores não são significativos.  

A População Adq afirma-se como negativa e significativa o que significa que esta variável 

impacta negativamente o modelo em análise no que ao valor da operação diz respeito.  

Analisando a coluna 2 podemos constatar que os resultados são distintos antes e após a crise 

financeira de 2009 comparativamente com a tabela 3. A variável, Pib Vol, influencia 

positivamente o modelo o que pode significar que o país adquirente realiza um maior volume 

de negócios em países com um PIB inferior. Considerando a nossa variável dummy podemos 

constatar que esta variável reforça o seu valor positivamente após a crise. Mostramos que o 

período de análise é fundamental. 

A inflação no período antes da crise é positiva e significativa, contudo no período após a 

crise esta já não é positiva. O que pode indicar que esta é menos relevante no período após 

a crise. Quando o valor da moeda de um país aumenta, espera-se que as empresas naquele 

país se envolvam em mais F&A’s transfronteiriças para retirar vantagem do facto da sua 

moeda estar inflacionada. Deste modo, as diferenças nas taxas de câmbio entre pares de 

países podem ajudar a prever o volume de fusões que ocorrerão porque as empresas 

preferem envolver-se em operações onde a sua moeda é relativamente mais forte do que a 

moeda do alvo (Erel et al.,2011). 

Nesta tabela é, ainda, importante ressalvar que a distância geográfica apresenta resultados 

mistos. Apresenta-se como negativa no valor das operações no período antes da crise e 

positiva no momento posterior.  

  



21 
 

5. Conclusão 

As fusões e aquisições transfronteiriças tornaram-se cada vez mais significativas, tanto em 

termos de frequência como de valor. Zhu et al. (2019) argumentam que as parcerias 

estratégicas globais tornaram-se cada vez mais importantes para as organizações melhorarem 

o seu desempenho. No entanto, há evidências consideráveis de que muitos adquirentes não 

ganham valor através das fusões e aquisições transfronteiriças.  Somando-se a isso, de acordo 

com Rozen-Bakher (2018), vários estudos argumentam que as variáveis estratégicas e 

financeiras não são significativas para explicar o desempenho após as F&A’s e que os autores 

se devem concentrar noutros fatores. 

Neste estudo, analisamos como as empresas multinacionais utilizam o conhecimento sobre 

o seu ambiente e adaptam a sua atividade às mudanças ao nível do país e à incerteza 

económica global. Com o objetivo de distinguir as diferenças na frequência e nos valores 

totais das operações com base nas tendências, examinamos os resultados dos nossos modelos 

sobre os fatores económicos. 

O nosso estudo tem por base o estudo de Irwin et al. (2022) que utiliza uma amostra de um 

conjunto de operações transfronteiriças concluídas entre 2004 e 2015. Essa amostra foi 

restringida a operações superiores a 10 milhões de dólares e nos quais a empresa adquirente 

compra 100% da empresa alvo. As conclusões destes indicaram que as empresas mudam a 

forma como avaliam as diferenças entre as condições económicas do país adquirente e dos 

países alvos em termos de variação do crescimento do PIB, inflação, regulamentos, 

capacidades tecnológicas e cultura. Utilizando as mesmas unidades de medida e equações 

idênticas diferindo apenas nas hipóteses a ser estudadas a nossa análise incide sobre a Zona 

Euro. 

A nossa análise de fusões e aquisições transfronteiriças indica que, durante períodos 

marcados pela incerteza global, o efeito dos fatores na volatilidade das condições 

macroeconómicas do crescimento do PIB entre o país adquirente e o país alvo aumentam 

em relação à atividade das F&A’s transfronteiriças tanto em termos de valor como em termos 

de frequência. Porém os valores após a crise permanecem positivos.  

As diferenças nas taxas de inflação diminuem em relação à atividade das F&A’s 

transfronteiriças, tanto em termos de frequência como em termos de valor, o que pode 

indicar que a diferença positiva nas taxas de inflação entre o país adquirente e o país alvo tem 
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um efeito menor. À medida que os países se recuperam e a economia global torna-se menos 

incerta e as empresas que optaram por investir em países com potencial de taxas de inflação 

mais altas terão de avaliar esses impactos. 

Na Coluna 4 não foi encontrado suporte para H3. Enquanto as empresas depois da crise 

mostram uma diferença positiva nas capacidades tecnológicas e maior frequência de 

negócios, os resultados não são significativos. Finalmente, em relação à distância geográfica 

tivemos resultados mistos e, deste modo, achamos necessária uma pesquisa adicional para 

analisar o impacto desta variável.  

Esta constatação contrasta com pesquisas anteriores como, por exemplo, En Xie, K.S. Reddy 

e Jie Liang (2017). Considerando o comentário dos autores este artigo é o primeiro a 

consolidar, rever e integrar mais de 250 estudos anteriores que examinam os determinantes 

específicos de cada país nas fusões e aquisições transfronteiriças. Apresentaram a análise em 

sete vertentes: ambiente macroeconómico e dos mercados financeiros, ambiente institucional 

e regulatório, ambiente político e corrupção, fiscal e ambiente fiscal, contabilidade, padrões 

e diretrizes de avaliação, ambiente cultural e geográfico. A revisão sugere que quanto melhor 

as leis institucionais do país anfitrião no que diz respeito aos mercados financeiros, tributação 

e governação corporativa, então maior o número de aquisições. Enfatizando as várias 

medidas de distância, nomeadamente, a distância geopolítica, distância regulatória e distância 

cultural entre economias desenvolvidas e em desenvolvimento são mais propensas a serem 

moderadas pelo tamanho do mercado do país alvo, recursos naturais e leis institucionais 

fracas, especialmente em relação ao imposto corporativo e ao imposto sobre ganhos de 

capital.  

Na mesma via achamos relevante em estudos futuros ser seguida a linha de orientação de 

Erel at al. (2011) onde foi realizada uma análise ao nível da empresa e ao nível do país para 

ser possível obter resultados significativos. Estes mesmo autores na sua análise concluíram 

que a geografia e a moeda são importantes, um maior desenvolvimento económico e uma 

melhor qualidade contabilística estão ambos associados à probabilidade de ser um adquirente 

em vez de um alvo. Além disso, o desempenho relativo do mercado bolsista entre dois países 

afeta a propensão das empresas destes países se fundirem.  
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