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RESUMO 

As últimas duas décadas caracterizaram-se especialmente por uma maior rapidez no 
processo de integração produtiva e financeira em escala global. Um dos principais 
desdobramentos dessas mudanças, pode ser sentido quando se analisam as formas de 
internacionalização da produção das empresas, principalmente sobre os fluxos de 
investimento externo direto. Com o objetivo de analisar as relações entre as variáveis 
locacionais apontadas como determinantes dos Investimentos Brasileiros Diretos (IBDs) 
entre 2001 e 2008 e analisar o comportamento dos IBDs frente à crise financeira ocorrida na 
segunda metade de 2008 foram analisados, no primeiro caso, um modelo em painel que 
mostrou que os IBDs foram feitos, de maneira geral e globalmente falando, em países que 
apresentam algum tipo de Regime Fiscal Privilegiado, integrados em blocos econômicos 
como MERCOSUL e União Européia, com menores distâncias geográficas e também com 
baixo coeficiente de abertura comercial (no entanto, a análise entre os blocos mostram 
algumas especificidades) e, no segundo caso, uma metodologia de Box-Jenkins e análise 
de intervenção que mostrou que os IBDs, da última década são modelados como um 
processo AR(1) e isto indica que os investidores estão aprendendo a medida em que vão 
realizando novos investimentos. 
 
Palavras-chaves: Investimento Estrangeiro Direto, Brasil, localização. 
 
 

ABSTRACT 

 
The last two decades were especially characterized by a faster process of productive and 
financial integration on a global scale. One of the main consequences of these changes can 
be felt when it´s considered the internationalization of production enterprises, especially on 
flows of foreign direct investment. With the objective of analyzing the relationships among the 
variables identified as locational determinants of Brazilian Direct Investments (BDIs) between 
2001 and 2008 and analyze the behavior of the IBDs facing financial crisis in the second half 
of 2008 were estimated in the first case, a model panel which showed that IBDs have been 
related, generally speaking, in countries that have some kind of privileged tax regime, 
integrated into economic blocs such as Mercosul and the European Union, with smaller 
geographical distances and with low coefficient of trade openness (however, the analysis 
among the blocks show some specifics distinctions) and in the second case, a Box-Jenkins 
methodology and intervention analysis showed that IBDs, in the last decade, were modeled 
as an AR (1) process and this fact indicates that investors may be learning-by-doing.  
 
Keywords: Foreign Direct Investment, Brazil, localization.   
  



6 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 6 

2 INVESTIMENTO BRASILEIRO DIRETO (IBD) NO EXTERIOR ................................ 9 

2.1 Evolução Recente do IBD ........................................................................................ 10 

2.2 IBD por ramo de atividade ....................................................................................... 14 

2.3 Destinos dos IBDs .................................................................................................... 16 

2.3.1 IBDs para os BRICS ............................................................................................ 19 

2.3.2 IBDs para a América Latina ................................................................................. 19 

2.3.3 IBDs para Países Desenvolvidos ......................................................................... 20 

2.3.4 IBDs para Outros Países ..................................................................................... 21 

3. REVISÃO DE LITERATURA .................................................................................. 22 

3.1 Marco Teórico ........................................................................................................... 22 

3.1.1 Teoria Neoclássica .............................................................................................. 22 

3.1.2 Teoria do Estado Cêntrico ................................................................................... 23 

3.1.3 Teoria da Internalização ....................................................................................... 23 

3.1.4 Teoria do Ciclo do Produto .................................................................................. 24 

3.1.5 A Teoria eclética - Síntese de Dunning ................................................................ 24 

3.1.6 O paradigma da CIA ............................................................................................ 27 

3.1.7 Outras abordagens contemporâneas ................................................................... 28 

3.2 Estudos anteriores ................................................................................................... 29 

3.2.1 Estudos descritivos .............................................................................................. 30 

3.2.2 Estimação de modelos ......................................................................................... 31 

4. MATERIAL E MÉTODO ......................................................................................... 34 

4.1 Metodologia dos Dados em Painel .......................................................................... 34 

4.1.1 Métodos Econométricos dos Dados em Painel .................................................... 35 

4.1.2 Material dos Dados em Painel ............................................................................. 38 

4.2 Metodologia das Séries Temporais ......................................................................... 42 

4.2.1 Métodos Econométricos das Séries Temporais ................................................... 42 

4.2.1.1 Modelos Auto-Regressivos Integrados de Médias Móveis (ARIMA) .................. 42 

4.2.1.2 Análise de Intervenção ...................................................................................... 46 

4.2.2 Material das Séries Temporais ............................................................................. 48 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ..................................................... 49 

5.1 Resultados do Modelo de Painel ............................................................................. 49 

5.2 Resultados do Modelo de Séries Temporais .......................................................... 55 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 58 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 61 

APÊNDICE ................................................................................................................. 64 

ANEXOS .................................................................................................................... 68 



6 

1. INTRODUÇÃO 

 

As últimas duas décadas caracterizaram-se especialmente por uma maior rapidez 

no processo de integração produtiva e financeira em escala global. Foi causada, dentre 

outros fatores, pelo desenvolvimento tecnológico associado à revolução da informática e das 

telecomunicações, elementos de natureza política e institucional atrelados ao aumento das 

idéias liberais e também por fatores de ordem sistêmica e estrutural caracterizado pelas 

dificuldades de expansão da esfera produtiva das economias capitalistas maduras. O termo 

“globalização” tem sido muito empregado para definir essas transformações. 

Trocar informações tornou-se uma tarefa instantânea, as distâncias parecem ter 

sido reduzidas, os fluxos dos negócios se tornaram ágeis e (sobre)viver nesse mundo, agora 

global, é um novo desafio. 

Esse processo de “globalizar” modificou a forma como as pessoas, firmas e 

governos interagem e acabaram interligando o mundo tanto no aspecto econômico quanto 

social, cultural e político. 

Na esfera econômica, essas transformações impuseram às empresas a 

necessidade de constante busca por inovações de seus processos de produção e produtos. 

Os clientes se tornaram mais exigentes, os concorrentes ficaram mais agressivos, novos 

produtos são “novos” por um tempo muito menor devido ao avanço tecnológico, e o 

mercado consumidor (bem como a concorrência) não mais se limita as fronteiras nacionais. 

Os governos também enfrentam dilemas sobre a forma como atuar para regular 

concorrência, aplicar taxas e cobrar impostos de forma a evitar externalidades negativas 

para os produtores e consumidores nacionais.  

Um dos principais desdobramentos dessas mudanças, que vem se intensificando 

nas ultimas décadas, pode ser sentido quando se analisam as formas de internacionalização 

da produção das empresas, principalmente sobre os fluxos de investimento externo.  

Saber lidar com essas mudanças e aproveitar as novas oportunidades que surgem 

é agora fundamental para se obter sucesso. Compreender a dinâmica desse novo 

movimento global não é nada fácil porque ela muda a cada dia, e as perguntas aparecem de 

forma infinitamente maior do que as respostas. 

Em um período pós-crise econômica como este, as mudanças se tornam ainda 

mais gritantes. O que se convencionou chamar de centro (os países da OCDE) é cada vez 

menos centro do comércio e capital mundial, enquanto as periferias (países emergentes) 

são cada vez menos periferias e estão assumindo um papel crescente no fluxo internacional 

de bens, serviços e capitais. 
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Em épocas de crise, com retração da liquidez financeira internacional, paralisação 

do mercado de crédito mundial e reversão dos fluxos de capitais, os níveis de investimentos 

caem de forma global e torna-se importante analisar como se dá essa dinâmica de 

internacionalização da produção no país, já que o Brasil vem ampliando sua participação no 

total de investimento direto mundial e vai passando, gradativamente, de receptor de capital 

estrangeiro em importante investidor no exterior. 

O investimento externo pode assumir várias formas, podendo se apresentar como 

aquisições de empresas, equipamentos, instalações, estoques ou interesses financeiros de 

um país por empresas, governos ou indivíduos de outros países. Pode ser investimento 

direto, existindo também outros tipos de investimentos, como financiamentos e 

investimentos em ações. 

Como destaca CHESNAIS: 

 
embora esta distinção (entre investimento externo direto e indireto) seja às 
vezes difícil, por razões contábeis, jurídicas ou estatísticas, considera-se um 
investimento estrangeiro como investimento direto quando o investidor 
detém 10% ou mais das ações ordinárias ou do direito de voto de uma 
empresa (...) Já um investimento estrangeiro inferior a 10% será  
contabilizado como investimento de portfólio (1996, p. 56). 
 

Esta definição de Investimento Externo Direto (IED), também aceita pela 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e adotado pelos 

demais organismos multilaterais (como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial) 

e pelo Banco Central, é aqui utilizada, pois considera-se que esta participação no capital 

seja um investimento de longo prazo. No cálculo do IED considera-se, portanto, os aportes 

de capital pelo investidor direto (compra de ações ou quotas, aumento de capital, criação de 

empresas), empréstimos líquidos (incluindo empréstimos de curto prazo e adiantamentos da 

matriz à filial) e lucros reinvestidos. 

Sabe-se que os investimentos das empresas multinacionais emergentes ainda são 

consideradas pequenas quando comparadas às suas concorrentes de países desenvolvidos 

e apresentam também um alcance geográfico mais limitado, no entanto a presença dessas 

empresas nos rankings globais mais importantes do mundo vem aumentando juntamente 

com seus investimentos no exterior e já somam a quarta parte do total das multinacionais 

mais importantes (SANTISO, 2008). 

Para o caso das multinacionais latino-americanas, alguns autores defendem que 

devido à concorrência ocasionada pela liberalização econômica da década de 90 ocorreu 

uma espécie de “mecanismo de seleção” das empresas no qual as poucas que conseguiram 

sobreviver foram justamente aquelas mais capazes de competir nos mercados globais. 

Essa liberalização econômica, fruto das idéias neoliberais, é composta pela 

abertura comercial e abertura na conta de transações correntes. A primeira diz respeito à 
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liberalização das importações e promoção das exportações já a segunda está relacionada a 

uma liberalização da conta de capital e também maior facilidade de remessas de lucros e 

dividendos das empresas. No lado financeiro, maior abertura é sinônimo de maior facilidade 

dos residentes para adquirir direitos e assumir obrigações em moeda estrangeira e dos não-

residentes em acessar os vários setores do mercado financeiro local. 

Com a liberalização financeira externa, os países trocam capitais e, no caso do 

Brasil, inicialmente ocorreu uma entrada de capitais externos que hoje se refletem em 

transferências de juros, lucros e dividendos para fora. Essa forma de liberalização pode 

apresentar alguns aspectos distintos: como o fim de barreiras para os fluxos financeiros 

entre os países - através da diminuição de impostos e controles-, aumento de filiais ou 

compra de empresas em outros países e a criação de novos instrumentos financeiros. 

De modo geral, o Brasil ampliou em muito a sua participação no total de IED 

mundial nos últimos anos e os destinos dos investimentos em nível global estão 

relacionados a uma nova ordem mundial em que há menor disposição para investir em 

países desenvolvidos como os EUA, epicentro da crise financeira, e uma forte tendência de 

se aumentar os investimentos do tipo sul-sul. 

As contas da seção de Movimento de Capitais têm se mostrado cada vez mais 

importantes no estudo da macroeconomia já que tem ocorrido, principalmente ao longo das 

últimas décadas, uma intensificação do fluxo real e financeiro entre os países (PAULANI, 

2006). 

 
O crescimento do IED adquiriu tal magnitude na década de 1980 que à 
importância do investimento na constituição das interdependências entre 
países tornou-se (ou parece tornar-se) perceptível até nas estatísticas. Por 
essa razão, o papel do IED começou a se impor à atenção de economistas 
que haviam preferido ignorar a sua existência (CHESNAIS, 1996, p. 54). 
 

Dado esse cenário, obter informações relativas ao comportamento dos IEDs 

brasileiros no exterior é de fundamental importância para definir planos de ação e oferecer 

potencial de negócios e oportunidades de crescimento para que o capital nacional consiga 

obter vantagens em um mercado internacional cada vez mais competitivo, menos seguro e 

estável, principalmente em um período pós-crise financeira mundial onde os investidores 

internacionais ainda estão com suspeitas em relação à credibilidade dos países e suas 

condições de honrar os compromissos com os agentes externos. 

Assim, dentre os objetivos do presente trabalho estão responder questões como: de 

que modo as variáveis locacionais apontadas pela teoria econômica relacionam-se com 

Investimentos Brasileiros Diretos (IBDs) em seus principais blocos de destinos? Como a 

crise financeira ocorrida na segunda metade de 2008 afetou a trajetória dos IBDs?. 



9 

Assim sendo, este trabalho é dividido em seis partes e contém, além desta parte 

introdutória, uma contextualização histórica e setorial dos IBDs da última década na Seção 

2, uma revisão teórica na Seção 3 que é usada como base para a escolha das variáveis 

utilizadas na Seção 4, que apresenta a metodologia do trabalho. Os resultados são 

apresentados na Seção 5 e a última Seção apresenta as considerações finais. 

 

2 INVESTIMENTO BRASILEIRO DIRETO (IBD1) NO EXTERIOR 

 

Antes de iniciar a análise dos investimentos brasileiros, é importante caracterizar 

aqui, mesmo que de forma bastante breve, o comportamento recente dos investimentos 

diretos em nível global. 

O Gráfico 2.1 apresenta a participação dos fluxos de IED para as economias 

desenvolvidas, em desenvolvimento e em transição.  

 

 
Gráfico 2.1 – Participação dos fluxos de IED para economias desenvolvidas, em 
desenvolvimento e em transição nos fluxos globais de IED. 
Fonte: BCB     Elaboração e projeção: BOLETIM SOBEET (2010) 

 

                                                
1 Os Investimentos Brasileiros Diretos (IBD) são os Investimentos Externos Diretos realizados pelo Brasil em 
outros países. Por uma questão puramente de notação, serão referidos sempre como IBD, enquanto os 
Investimentos Externos Diretos (IED) serão utilizados para se referir aos investimentos diretos de forma geral 
e/ou aqueles destinados ao Brasil. 
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De acordo com a UNCTAD (2005), desde 2003 a taxa de crescimento do IED 

emitido por países emergentes vem ultrapassando o das empresas de países 

industrializados . O resultado disso é que no início desta década os IEDs dos países 

desenvolvidos ultrapassavam 4/5 dos IEDs totais e agora representam pouco mais da 

metade. 

De acordo com a OCDE (2010), os ingressos de IED dos países pertencentes a 

OCDE se reduziram em quase 70% nos últimos dois anos, sendo que nesse mesmo período 

a redução média mundial foi de aproximadamente 55%.  

Estimativas do BOLETIM SOBEET (2010) indicam que, pela primeira vez na 

história, as economias em desenvolvimento e em transição poderão ultrapassar os países 

desenvolvidos como destino dos fluxos de investimento externo direto, motivado, dentre 

outros fatores, pela perspectiva de maior crescimento das economias em desenvolvimento 

aliado as complicações da crise financeira de 2008 – que foram geradas a partir das 

economias centrais. 

De acordo com AYKUT e GOLDSTEIN (2008) os investimentos do tipo Sul-Sul vem 

ganhando cada vez mais força, principalmente nos setores de serviços e extração e sua 

expansão reflete uma alta geral nos fluxos de capitais destinados a países em 

desenvolvimento. 

 

2.1 Evolução Recente do IBD 

 
Como bem destacam IGLESIAS e VEIGA (2002):  

 
os diversos autores [p. ex., Dias (1994), Goulart, Brasil e Arruda (1994) e 
Lopez (1999)] que analisaram a evolução e as características do 
investimento brasileiro no exterior coincidem em que existem diversas fases 
no processo, com diferenças nas especificidades setoriais, nas motivações 
estratégicas, nas modalidades de financiamento e nas formas de 
implementação do investimento. Esses mesmos autores também coincidem 
em vincular os determinantes dessas fases ao macro-contexto do país (p. 
392) 

 
Até a década de 1980 a inserção das empresas brasileiras no exterior era quase 

nula, além do mais, na década de 1980 a economia brasileira entra na crise da dívida 

externa com inflação alta, desaquecimento econômico e desemprego como alguns dos 

sintomas que caracterizaram o período que ficou conhecido como “década perdida”. 

Na metade da década de 1980, inicia-se o processo de redemocratização no Brasil 

e junto com ela a esperança e as frustrações da Nova República. CASTRO (2005) comenta 

que, apesar dos vários fracassos dos planos de estabilização econômica deste período, do 

ponto de vista macroeconômico, o Brasil apresentava algumas melhoras em relação à 
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situação vivida no inicio dos anos 80. As contas externas e fiscais estavam mais ajustadas e 

a liquidez internacional havia melhorado muito.  

No início da década de 1990 a economia é mais uma vez transformada. As políticas 

macroeconômicas dos países desenvolvidos foram no sentido de afrouxamento da política 

monetária. O resultado foi uma redução das taxas de juros internacionais que, juntamente 

com uma liquidez de capital internacional, colocaram os países em desenvolvimento mais 

uma vez como alternativas rentáveis para os fluxos de capitais externos. De acordo com 

STUDART (2005): “as economias em desenvolvimento (...) passaram a gozar de acesso 

privilegiado a um sistema financeiro internacional em rápida expansão e com muito apetite 

por risco”.  

A combinação dos fatores internacionais com uma política econômica interna de 

“reformas estruturais” trouxe ao Brasil na década de 1990 a estabilidade de preços e 

condições favoráveis ao crescimento econômico. Na primeira metade dos anos 90, ocorre 

uma fase de abertura comercial e internacionalização exportadora das empresas 

manufatureiras já que as importações e a concorrência internacional agora fazem com que 

as empresas se ajustem e passem a investir e concorrer no mercado internacional. 

A abertura comercial trouxe consigo o efeito transbordamento (spillover) em vários 

setores da economia já que ocorreu uma dinamização e aumento na competitividade das 

empresas. A seqüência natural desse processo é abertura financeira do país que culminou 

com maiores facilidades operacionais e tributárias para os IEDs e deu maior acesso as 

empresas nacionais para obtenção de crédito com taxas internacionais mais baixas. 

Porém, na segunda metade da década de 1990 houve uma ampliação bastante 

grande do mercado doméstico brasileiro, ocasionado, dentre outros fatores, pela 

estabilização macroeconômica juntamente com uma apreciação da taxa de cambio real, e 

isso acabou desestimulando a expansão internacional das firmas domésticas e daí um 

menor nível de investimento das firmas nacionais no exterior (IGLESIAS e VEIGA, 2002).  

Em 1999 ocorre a mudança de política cambial na economia brasileira, reflexo das 

mudanças no cenário internacional, como por exemplo, das crises russas e asiáticas de 

1997 e 1998 que permitiu aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no exterior e 

motivou os IDE de apoio às exportações, tais como instalações comerciais, de distribuição e 

de armazenagem. 

Mas é a partir da primeira metade da década de 2000 que aumenta a intensidade 

do processo de internacionalização de algumas das maiores empresas brasileiras através 

de uma combinação de fatores que elevaram o IBD, como por exemplo, a maturação das 

estratégias de internacionalização das maiores empresas do país e também o fato de que 

algumas grandes companhias que não haviam investido no exterior de maneira significativa 

passaram a fazê-lo.  
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O período foi marcado por grandes picos de IBD (observado o Gráfico 2.2) como, 

por exemplo, a elevação no valor das saídas registradas em 2004, que refletem dois fatores: 

por um lado, a fusão entre a empresa brasileira Ambev, do setor de bebidas e a belga 

Interbrew e, por outro, a elevação dos empréstimos intra-empresa. O pico no ano de 2006, 

refere-se a compra da mineradora canadense Inco por parte de Companhia Vale do Rio 

Doce que foi responsável pela saída de US$ 17,2 bilhões, representando aproximadamente 

61% do total dos investimentos diretos brasileiros no exterior nesse ano. 

 

 
Gráfico 2.2 – Conta Financeira – Investimentos Diretos – US$(milhões) 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPEADATA 
 

Os IBDs iniciaram a década com um fluxo de quase US$ 2.3 bilhões, mas logo em 

2001, seu valor caiu para US$ 2.2 bilhões negativos numa época que foi marcada, dentre 

outros fatores, pela queda nas bolsas dos Estados Unidos e o desaquecimento da economia 

global por causa dos atentados terroristas e guerras.  

Internamente, esgota-se o processo de privatizações dos ativos públicos federais e 

estaduais que se iniciou na primeira metade da década de 1990. Junta-se a isso o baixo 

dinamismo da economia brasileira, os baixos níveis de investimentos internos do governo e 

a proximidade das eleições de 2002 (causando aumento da incerteza quanto à performance 

macroeconômica) e é possível ter uma idéia dos motivos que fizeram os IBDs chegarem 

perto dos US$ 2.5 bilhões e representarem a principal fonte de IED da América Latina em 

2002 e colocar o Brasil, em 2004, como um dos quatro principais investidores no exterior 

dentre os países emergentes (UNCTAD, 2005). 

Em 2005 os níveis de IBDs caem, relativamente ao ano anterior, para US$ 2.5 

bilhões mesmo tendo sido criada uma linha de crédito especial do BNDES para financiar a 

internacionalização das empresas brasileiros com o objetivo de “estimular a inserção e o 

fortalecimento de empresas de capital nacional no mercado internacional, através do apoio a 
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investimentos ou projetos a serem realizados no exterior, sempre que contribuam para 

promover as exportações brasileiras” (Resolução 1189, BNDES 2010).   

Já em 2006 é quebrado o recorde da série do Banco Central iniciado em 1968 e o 

nível de IBD é maior do que o IED registrado naquele ano, sendo quase 11 vezes maior do 

que em 2005 devido, como dito anteriormente, a compra da mineradora canadense Inco 

pela Vale do Rio Doce (embora também tenham contribuído aquisição da cervejaria 

argentina Quilmes pela Ambev, pelo valor de US$ 1,283 bilhão). 

O ano de 2007 terminou com um total de mais de US$ 7 bilhões de investimentos 

diretos deixando o Brasil e 2008 foi marcado pela crise financeira que teve como resultado 

uma redução das saídas de IBDs devido ao clima de incertezas internacional. De acordo 

com o BOLETIM SOBEET (2009), “as saídas de IDB (Investimento Direto Brasileiro) vem se 

reduzindo majoritariamente por meio de menores participações acionárias nas filiais, e não 

por meio de reduções de empréstimos intercompanhias”. 

Apesar disso, os dados do FMI e do Banco Mundial2 para 2009 e 2010 já colocam o 

Brasil como um dos dez maiores Produto Interno Bruto (PIB) do mundo e apresenta uma 

das mais altas taxas de internacionalização da economia entre os países emergentes que 

compõem o BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) quando se considera o estoque de 

investimento estrangeiro direto (IED) em relação ao tamanho do PIB. 

Pelo Gráfico 2.2, é possível perceber que, apesar da tendência de retorno do IBD 

para as matrizes das empresas brasileiras ocorrido em 2009, no primeiro trimestre de 2010 

as saídas de investimentos diretos do Brasil chegaram perto dos US$ 6 bilhões, o que, de 

acordo com o BOLETIM SOBEET (2010) “trata-se de um sinal mais do que evidente de que 

a internacionalização de empresas brasileiras terá continuidade em 2010”. 

Analisando pelo lado do saldo, o Gráfico 2.2 mostra ainda que em 2006 o Brasil 

pela primeira vez em vários anos teve o auge das suas correntes de investimentos direto no 

exterior, que superou as entradas de capitais estrangeiros. Movimento esse que se repete 

antes da crise (quarto trimestre de 2007) e volta a acontecer agora em 2010 (primeiro 

trimestre) com os IBDs superando os IEDs. Como indicado pelo BOLETIM SOBEET (2010), 

“esse fato proporciona indícios de que as empresas brasileiras enxergam com maior clareza 

as possibilidades de internacionalização em meio ao processo de recuperação da economia 

mundial”. 

O governo brasileiro incentiva, mas não promove o IBD ativamente. SAUVANT 

(2007) apresenta declarações do Presidente da República que em 2003 pedia aos 

empresários que “abandonem o temor de se tornarem empresários multinacionais” e 

também do então Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior dizendo que 

                                                
2 Vide ANEXO A 
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“o governo brasileiro espera que o país tenha dez empresas realmente transnacionais até o 

final do mandato do presidente Lula”.  

Ainda de acordo com o autor, o governo vem manifestando recentemente a 

intenção de apoiar companhias brasileiras que desejam tornarem-se globais, um exemplo 

mais recente seria a Resolução 1189 BNDES, citada anteriormente. 

É justamente nesse novo cenário que as empresas de economias emergentes, e 

em especial as brasileiras, vão acumulando capital, conhecimento e know-how necessários 

para se lançar no mercado internacional e buscar o status de multinacionais. 

 

2.2 IBD por ramo de atividade 

 
O Gráfico 2.3 mostra o levantamento de Capitais Brasileiros no Exterior (dados 

anuais de 2001 à 2008) e indica que, relativamente ao ramo de atividade da empresa 

receptora dos investimentos brasileiros, há uma predominância absoluta do setor terciário 

da economia oscilando entre 88% e 95% do total dos IBDs. Cabe lembrar que grande parte 

desses investimentos são justamente aqueles destinados aos países classificados pela 

receita federal como paraísos fiscais3. 

 

 
Gráfico 2.3 - Investimento direto a partir de 10% 
Fonte: Declarações do Senso de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) 

 
Os Gráficos de 2.4 a 2.6 mostram a evolução de cada um dos setores 

separadamente.  

É possível verificar no Gráfico 2.4 que o setor primário, apesar de manter uma 

representatividade percentual praticamente constante total nos IBDs, tem seus valores 

absolutos variando ao longo dos últimos anos e apesar de terem tido um baixo desempenho 

                                                
3
 Os Paraísos Fiscais são países ou regiões autônomas onde exista legislação que facilita a aplicação 

de capitais estrangeiros, proporcionando um dumping fiscal, com alíquotas de tributação baixas ou 
nulas. Segundo as regras brasileiras são os países que não tributam a renda ou a fazem em 
percentual menor a 20%.  
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em 2002 e 2003, no ano de 2005 o valor total de investimentos do setor primário foram 

superiores aos do setor secundário (US$ 3.4 bilhões contra US$ 2.4 bilhões), tendo na 

Extração de Petróleo e Serviços Relacionados os principais investimentos. 

 

 
Gráfico 2.4 – IBDs por ramo de atividades – Setor Primário 
Fonte: Declarações do CBE  

 
O Gráfico 2.5 mostra que setor secundário teve uma pequena redução nos 

primeiros anos da análise tanto na composição total dos IDBs quanto nos valores brutos de 

investimento mas tem se recuperado, principalmente ao final do período apresentado. 

Dentro desta categoria, ouve uma espécie de “alteração de preferências” de investimentos 

por parte do capital brasileiro. O setor de Construção; Fabricação de Celulose, Papel e 

Produtos de Papel foram perdendo participação no total dos investimentos e a Fabricação 

de Produtos Alimentícios e Bebidas; Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos e 

Metalurgia foram as que apresentaram maior crescimento dentro do setor secundário ao 

longo do período. 

 

 
Gráfico 2.5 – IBDs por ramo de atividades – Setor Secundário 
Fonte: Declarações do CBE. 
 

Os IBDs no setor terciário podem ser vistos no Gráfico 2.6 e são de longe os mais 

expressivos e seguem a mesma tendência ao longo dos anos, variando entre 88% e 95% 

dos investimentos.  
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Os principais receptores são Atividades de Serviços Financeiros e Serviços 

Prestados Principalmente as Empresas que tem um grande fluxo para os paraísos fiscais4 e 

quando são comparados aos investimentos produtivos brasileiros no exterior é possível 

perceber o quanto estes ainda são baixos. 

 

 
Gráfico 2.6 – IBDs por ramo de atividades – Setor Terciário 
Fonte: Declarações do CBE. 

 

No entanto, quando se desconsideram os paraísos fiscais, como destaca CORRÊA 

e LIMA (2008),  

 
“à parte as atividades financeiras e holdings, a estrutura do estoque do 
capital restante indica que investimentos relacionados ao comércio e apoio 
às exportações, uma atividade tipicamente concentradora de IED nos 
países em desenvolvimento, constitui também o mais importante item no 
Brasil” (Pg. 253). 

 

2.3 Destinos dos IBDs  

 
Quanto aos países de destinos, tem-se argumentado que, as multinacionais estão 

se internacionalizando cada vez mais a partir da formação de grandes grupos, ampliando 

suas operações para diferentes mercados e realidades regionais. 

O Gráfico 2.7 mostra que o Brasil parece estar na contramão das tendências 

mundiais de se investir mais nos países em desenvolvimento em detrimento dos países 

desenvolvidos, sendo investimentos do tipo Sul-Norte os mais importantes para os 

brasileiros e tendo nos países europeus com vantagens fiscais seu maior volume.  

Em 2001 menos da metade (cerca de 47%) dos IBDs eram destinados para os 

países desenvolvidos, mas esse percentual tem aumentado no período e, mesmo tendo 

declinado um pouco nos últimos anos chegou a 74% em 2008.  

                                                
4
 Em muitos casos os investimentos passam por esses países somente por questões de 

conveniência, para se aproveitar das vantagens fiscais e reinvestir recursos em países terceiros. 
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Gráfico 2.7 - Fluxos de IBD para economias desenvolvidas e em desenvolvimento 
2001-2008  
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do Banco Central 

 
A Tabela 2.1 a seguir mostra os valores anuais (em US$ milhões) dos países 

selecionados para a análise do IBDs. Foram selecionados no total 40 países que tiveram 

importantes fluxos de investimentos com o país - excluindo-se os Paraísos Fiscais (PF) - e 

foram divididos em quatro grupos: BRICS, América Latina, Países Desenvolvidos e Outros. 

Uma ressalva importante a se fazer aqui é a de que, os principais destinos dos 

IBDs, são justamente os que a Receita Federal classifica como países de “regimes fiscais 

privilegiados”. De acordo com a RECEITA FEDERAL (2010),  

 

“Os regimes fiscais privilegiados podem ocorrer mesmo em países com 
níveis de tributação internacionalmente aceitos. Isso porque, mesmo um 
país não se enquadrando no conceito de país com tributação favorecida, 
sua legislação interna pode criar privilégios fiscais para determinados 
grupos de pessoas físicas ou jurídicas.” 

 

O artigo 2º da Instrução Normativa nº 1037 de julho de 2010 explicita: 

 
“Art. 2º  São regimes fiscais privilegiados: 
(...) 
II - com referência à legislação do Uruguai, o regime aplicável às pessoas 
jurídicas constituídas sob a forma de “Sociedades Financeiras de Inversão 
(Safis)” até 31 de dezembro de 2010; 
III - com referência à legislação da Dinamarca, o regime aplicável às 
pessoas jurídicas constituídas sob a forma de holding company que não 
exerçam atividade econômica substantiva; 
IV - com referência à legislação do Reino dos Países Baixos (Holanda), o 
regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de holding 
company que não exerçam atividade econômica substantiva;  
(...) 
VI - com referência à legislação da Hungria, o regime aplicável às pessoas 
jurídicas constituídas sob a forma de offshore KFT; 
VII - com referência à legislação dos Estados Unidos da América, o regime 
aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de Limited Liability 
Company (LLC) estaduais, cuja participação seja composta de não 
residentes, não sujeitas ao imposto de renda federal; ou 
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VIII - com referência à legislação da Espanha, o regime aplicável às 
pessoas jurídicas constituídas sob a forma de Entidad de Tenencia de 
Valores Extranjeros (E.T.V.Es.); 

 

Tabela 2.1 – IBD por país de destino (em US$ milhões) 
África do Sul 7.88 0.00 0.00 0.00 0.39 1.58 0.67 7.33

China 15.15 13.28 15.29 27.71 75.92 93.09 83.50 48.06

Índia 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.28 8.89 5.33

Rússia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 2.43 1.94

BRICS 23.02 13.28 15.29 27.83 76.31 96.83 95.48 62.66

Argentina 1625.36 1503.07 1549.42 1722.00 2067.99 2136.30 2360.03 3376.44

Bolívia 35.57 53.36 51.96 47.15 52.88 54.89 52.96 47.93

Chile 157.92 167.87 203.22 185.95 234.45 1799.48 509.39 387.34

Colômbia 129.73 25.92 41.63 42.46 30.47 47.47 177.92 298.27

Equador 71.48 95.53 44.75 100.76 4.26 42.42 39.16 20.89

El Salvador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 4.59

México 51.62 98.55 50.27 137.45 140.91 150.25 175.45 249.30

Paraguai 40.19 29.39 59.04 85.61 82.97 148.75 116.72 153.11

Peru 40.05 47.40 51.79 266.58 298.87 234.73 583.66 243.88

Uruguai 3121.12 1546.60 2809.98 1657.06 1747.85 1742.60 1878.41 2443.01

Venezuela 26.71 19.16 12.91 51.03 134.71 103.75 217.74 281.80

América Latina-PF 5299.75 3586.84 4874.97 4296.07 4795.35 6460.64 6114.51 7506.55

Alemanha 50.88 93.23 123.88 190.22 165.02 199.98 135.13 163.86

Austrália 7.30 6.91 8.87 9.13 4.48 0.00 0.00 0.53

Áustria 21.21 106.26 324.25 397.04 659.49 3818.61 1793.86 1462.93

Bélgica 19.82 67.60 73.49 82.90 83.65 170.75 96.25 108.79

Canadá 405.44 222.21 22.25 23.24 41.03 10.87 15.94 12.93

Dinamarca 16.33 8.47 10.01 6460.25 9465.78 10360.70 7275.98 5092.77

Eslovaca 0.00 0.01 0.00 0.68 1.95 1.26 0.46 0.41

Espanha 1657.15 2952.86 1774.78 2934.15 3323.56 4220.89 4083.01 5055.39

Estados Unidos 1400.83 1829.88 2100.19 2552.09 4162.67 3941.97 6025.42 9167.24

França 46.41 58.86 85.10 106.62 93.92 94.80 155.84 203.99

Irlanda 0.03 5.03 55.04 55.03 55.03 87.98 125.00 0.00

Itália 82.76 76.87 78.24 71.27 72.62 184.39 50.64 357.08

Japão 46.28 52.14 75.83 103.17 99.87 92.13 41.44 41.89

Noruega 0.01 0.01 0.01 0.01 3.24 4.13 1.77 7.39

Holanda 207.95 246.78 599.39 1095.01 2936.24 3194.68 2160.36 2379.77

Portugal 696.89 1186.22 1065.76 945.21 863.97 975.42 1207.12 1127.50

Reino Unido 225.47 91.46 419.94 450.02 815.36 874.92 805.05 1340.93

República Tcheca 0.00 0.74 1.04 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00

Suécia 0.15 0.23 0.00 0.76 0.86 0.34 0.38 1.16

Suíca 33.55 25.12 32.53 46.38 43.45 44.42 82.52 106.45

Desenvolvidos 4918.47 7030.88 6850.58 15524.28 22892.18 28278.24 24056.16 26631.00

Angola 265.06 17.85 21.80 24.31 17.10 20.17 73.36 58.10

Armênia 30.93 11.28 0.61 0.57 0.15 0.00 17.05 0.00

Hungria 0.00 12.51 111.91 405.40 839.52 1133.57 901.15 1826.96

Libia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 1.18

Turquia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 5.98 1.01

OUTROS 295.99 41.64 134.31 430.28 856.77 1154.75 998.35 1887.25

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Banco Central 
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2.3.1 IBDs para os BRICS 

 
Os dados mostram que os IBDs para os países pertencentes aos BRICS ainda são 

bastante reduzidos, e tem seu volume oscilando ao longo dos anos. O principal receptor 

desses investimentos é a China que durante muitos anos absorveu praticamente todos os 

IBDs desse bloco. 

A China vem adotando políticas mais liberais para o mundo exterior e isso tem 

trazido um aumento de forma gradual nas formas de investimentos que o país recebe. De 

acordo com Tang Wei5, Embraco, Embraer e Invec são exemplos de investimentos que 

deram certo na China.  

Wei cita ainda as marcas Seara (processadora de aves, suínos e bovinos) como 

uma recente investidora na venda de produtos industrializados e a WEG que iniciou as 

atividades no final de 2004 e viu no país o potencial de mercado e os bons indicadores de 

crescimento.  

2.3.2 IBDs para a América Latina 

 
Quando se trata de América Latina, a Argentina e o Uruguai são os grandes 

destaques. Juntos esses dois países foram destinos de aproximadamente 89% dos IBDs 

para a região em 2001 e 77% dos IBDs em 2008 e pode ser explicado em parte pela 

proximidade geográfica e pela atuação no Mercosul. 

Na Argentina os IBDs são bastante diversificados e desde o fim do regime de 

conversibilidade do Peso/Dólar o Brasil já é o principal investidor do país e as 280 empresas 

brasileiras estão atuando principalmente nos setores de combustíveis (quando em 2002, por 

exemplo, a Petrobras comprou as petrolíferas Compac e Pecom Energia), mineração, 

construção civil, alimentos, calçados e serviços. Para os próximos anos espera-se ainda 

mais investimentos, com destaque para os mais de US$ 4 bilhões a serem investidos pela 

VALE no projeto de exploração do cloreto de potássio na Provincia de Mendoza, e pela 

continuação da compra das ações minoritárias dos acionistas do Banco da Patagônia pelo 

Banco do Brasil (que já detêm a maioria das ações do mesmo). 

As empresas brasileiras também têm investido no Uruguai. Os setores frigoríficos e 

agroindustriais tem sido foco dos investidores do Brasil (como por exemplo a compra da 

Saman, que é beneficiadora de arroz, pela Camil Alimentos). 

Um ponto importante a se levar em conta é de que o Uruguai, até 2007, tinha 

algumas características típicas de paraíso fiscal. A total liberdade do câmbio, o sigilo 

                                                
5 Tang Wei , Diretor-Geral da Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico (CBCDE), em 
entrevista para o Portal Razão Contábil disponível em <http://www.revistarazao.com.br/ 
index.php?codid=1257> 
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bancário e profissional e com numerosas vantagens fiscais, fizeram o país ganhar o apelido 

de “Suíça da América do Sul”. 

Existem diversas possibilidades de empresas societárias no país bem como várias 

zonas francas onde era possível criar as Sociedades Anônimas Financeira de Investimento 

(SAFI) que possuíam algumas restrições (como a de não poder investir no país onde estão 

sediados), mas também obtinham grandes vantagens fiscais como a não existência dos 

impostos nacionais sobre o faturamento ou sobre os lucros (que é de aproximadamente 

30% para empresas que operam dentro do território nacional), somente um imposto anual 

de 0,3% sobre o capital e patrimônio das SAFI. 

No entanto, em junho de 2007, com base na lei de Reforma Fiscal (L. 18.083), o 

Uruguai acabou com essa forma de sociedade anônima e não é mais possível abrir SAFIs, 

as que estão abertas continuarão a funcionar da mesma maneira até o final de 2010 e 

depois deverão ser transformadas em S.A. normais. 

Em todo caso, aparentemente os IDBs destinados ao Uruguai parecem não ter 

sentido essa mudança, já que em 2008 os volumes de investimentos diretos foram os 

maiores desde 2002. 

 

2.3.3 IBDs para Países Desenvolvidos 

 
Os investimentos brasileiros voltados aos países desenvolvidos têm nos últimos 

anos seu aporte principal na Dinamarca. O país teve um saldo de IBD de US$ 16.3 milhões 

em 2001 para mais de US$ 10.3 bilhões em 2006 e fechou o ano de 2008 com 

aproximadamente US$ 5.1 bilhões.  

De acordo com Lauritz Straede Hansen6 parte dessa explicação pode estar 

relacionada ao fato das exportações brasileiras terem evoluído de commodities e produtos 

simples para a venda de produtos tecnológicos mais avançados como têxteis, químicos e 

fármacos, e isso motivou os brasileiros a investir mais nesses setores na Dinamarca, além 

de ser uma importante porta de entrada na União Européia. 

No caso dos Estados Unidos, CORREA e LIMA (2008) destacam que a maioria dos 

investimentos brasileiros estão concentrados em atividades financeiras, como bancos, 

seguros e serviços prestados a companhias, e os demais IBDs são os destinados à industria 

de transformação. 

A Espanha aparece logo em seguida na lista de países desenvolvidos que mais 

recebem IBDs. Os destinos principais são os setores de hotelaria e turismo, empresas 

ligadas a atividades financeiras e atividades imobiliárias.  

                                                
6 Secretário executivo da Câmara Comercial Brasil-Dinamarca (Danchamb) em entrevista ao Diário 
Comércio Industria – DCI – em 05/03/2010. 
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No entanto, algumas outras operações também não passaram desapercebidas 

como, por exemplo, a compra que a GERDAU fez junto com o Banco Santander da 

espanhola Sidenor (maior produtora de aços especiais, forjados e fundidos da Espanha)  em 

2005. Ademais, a fusão das empresas Santista Têxtil com a Tavex consolidou as empresas 

como uma das líderes mundiais na fabricação de tecidos de Denim. Este ultimo caso é um 

exemplo de como as empresas as vezes buscam, além de complementação geográfica, a 

oportunidade de ganhos de eficiência já que as operações brasileiras eram mais 

especializadas em produtos com menor custo e maior escala e as espanholas operam com 

maior especialização em produtos Premium (ARAHUETES e HIRATUKA, 2007). 

Com relação à Holanda, não existe exatamente um consenso entre especialistas 

para justificar tamanho aumento nos investimentos ocorridos no período recente, mas os 

avanços cada vez maiores nas relações bilaterais do Brasil com o país podem ter 

contribuído para estas cifras, sem contar que a Holanda também é outra porta de entrada 

importante para a Europa. 

 

2.3.4 IBDs para Outros Países 

 
Com relação aos outros destinos dos IBDs que não pertencem a nenhum bloco 

anterior, o destaque fica a cargo da Hungria cujas áreas de livre comércio sofrem poucas 

regulamentações. Outro fator que pode influenciar a atração de investimentos diretos do 

país são os baixos custos de mão-de-obra em detrimento da qualificação e treinamento 

(BRASIL, 2003). 

De acordo com BRASIL (2010), as principais oportunidades de investimentos 

encontram-se nos sub-setores de distribuição e vendas e serviços afeitos às tecnologias da 

informação e comunicação. No entanto, ressalvam que o mercado Húngaro já esta 

relativamente saturado na oferta de serviços, e as empresas que queiram se inserir 

competitivamente devem oferecer produtos e serviços com nítido diferencial de qualidade ou 

preço. 

 

É inegável que os investimentos dos brasileiros vêm adquirindo cada vez mais 

importância no cenário global. O setor predominante ainda é o de serviços que vem 

respondendo por aproximadamente 90% dos IBDs nos últimos anos e os países de destino 

desta última década foram se tornando predominantemente os desenvolvidos. O próximo 

capítulo apresenta uma revisão teórica e da literatura sobre o assunto que é bastante 

importante para, juntamente com as informações desta Seção, escolher as variáveis que 

vão compor o modelo do trabalho. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Marco Teórico 

 
A seguir são expostas as principais teorias sobre os fluxos internacionais de 

capitais e principalmente o fluxo internacional de investimentos diretos. As primeiras teorias 

serão apresentadas brevemente pois devido às mudanças ao longo dos anos, já têm pouco 

poder de explicação sobre os atuais fluxos de Investimentos Diretos, principalmente sobre 

os IBDs. Uma atenção maior será dada às teorias mais recentes em especial a Teoria 

Eclética de Dunning pois ela que servirá como base para a escolha das variáveis da 

metodologia. 

Como destaca GONÇALVES (2005): 

 
ao longo do tempo, há alterações significativas nos processos de 
acumulação de capital, inovação tecnológica e estratégias de crescimento 
das empresas. Essas alterações, certamente, provocam variações no poder 
explicativo de qualquer teoria. Isso é particularmente importante para os 
países em desenvolvimento que têm passado por rápidos processos de 
industrialização, progresso técnico e transformações econômicas (2005, p. 
118). 

 

3.1.1 Teoria Neoclássica 

 
Para os neoclássicos, a distinção entre investimentos diretos e investimentos de 

carteira não era muito clara. A literatura neoclássica considerava os movimentos de capital 

externo em seu conjunto, sem qualquer distinção específica para os IEDs.  

Podem-se distinguir claramente três vertentes na análise neoclássica: a primeira 

delas envolve o estudo sobre a influência das taxas de retorno sobre os IEDs. A segunda 

vertente está basicamente concentrada nas análises de custo-benefício e a terceira vertente 

é de procedência mais abstrata com os modelos de Mundell que propunha que as 

transferências internacionais de fatores através de IEDs geravam para o mundo real 

conseqüências equivalentes às do fluxo internacional de bens (em outras palavras, 

postulava que o comércio e investimentos seriam substitutos perfeitos). 

Os poucos argumentos usados pelos neoclássicos não poderiam ser plenamente 

utilizados para explicar a dinâmica do processo atual de investimentos externos já que não 

conseguiam sequer explicar satisfatoriamente os fluxos de IED por parte dos desequilíbrios 

transitórios nos mercados de capitais nem pelas distorções criadas por políticas 

governamentais. 
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3.1.2 Teoria do Estado Cêntrico 

 
De acordo com a teoria do Estado Cêntrico, os investimentos externos não podem 

ser explicados somente em termos de forças do mercado ou de estratégias de corporações. 

Os IEDs devem ser analisados também sobre o ponto de vista de um ambiente político 

internacional favorável. De acordo com esta teoria, os aspectos econômicos são importantes 

para o bom fluxo dos investimentos externos, mas que seria impossível eles existirem se o 

cenário político internacional for desfavorável e variáveis como grau de abertura comercial e 

liberalização econômica são fundamentais para explicar os fluxos internacionais de 

investimentos. 

 

3.1.3 Teoria da Internalização 

 
A teoria da internalização pode ser vista como uma tentativa de reintroduzir os 

mecanismos de mercado na determinação do IED. 

O precursor da teoria da internalização foi Ronald Coase (1937). Sua idéia principal 

era a de que, em uma economia de mercado, várias atividades são coordenadas de forma 

eficiente e impessoal pelo sistema de preços, mas uma parte importante do processo de 

alocação de recursos é coordenada segundo a lógica gerencial de organizações 

econômicas, ou seja, no interior das firmas. 

Essa teoria prega que é a existência de imperfeições nos mercados no âmbito dos 

quais se poderiam transacionar alguns dos “ativos intangíveis” ou “vantagens competitivas” 

das grandes firmas levaria à “internalização” desses mercados, e é exatamente este o 

processo que leva à multinacionalização. 

Desta forma, a instalação de uma filial no exterior significa uma alternativa ao 

abastecimento deste mercado através de exportações da matriz, internalizando assim uma 

externalidade7. De outro lado, essa mesma multinacionalização também pode ser vista 

como uma alternativa para o aluguel ou venda do “ativo intangível” da firma.  

A alternativa pela internalização poderia ser percebida em atividades onde há 

falhas de mercado. Seria o caso, por exemplo, de atividades sujeitas a incertezas, com 

processos produtivos muito demorados, e para os quais a organização de mercados futuros 

não é economicamente viável, e também em situações onde exista monopólio bilateral. 

Outro ponto importante no contexto da discussão sobre IED está relacionado às 

mercadorias que tem em alguma medida o caráter de bem público, como as atividades de 

                                                
7 As externalidades ocorrem quando um agente econômico influencia terceiros de forma positiva 
(gerando benefícios) ou negativa (gerando custos) sem que estes possam interferir nas ações 
daqueles. 
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pesquisa e desenvolvimento e também na produção de tecnologias (FRITSCH e FRANCO, 

1988). 

 

3.1.4 Teoria do Ciclo do Produto 

 
A Teoria do Ciclo do Produto tem como expoente o trabalho de Vernon (1971) 

segundo a qual todo produto tem um ciclo de vida em três estágios (inovação, maturidade e 

obsolescência). Nas etapas iniciais, quando o produto ainda é novo, a rentabilidade se torna 

bastante elevada e há uma grande taxa de retorno do valor das exportações, no entanto, ao 

passar do tempo, a tecnologia acaba se difundindo e os produtos que antes eram de alta 

tecnologia se transformam em produtos tradicionais, até que estes se tornem obsoletos 

dada uma nova inovação. 

Uma adaptação desta teoria sugere que a decisão de uma firma inovadora de situar 

uma filial durante o período de maturação do produto representa uma reação à ameaça de 

perda de mercado. 

Durante a fase inicial do ciclo do produto as firmas exportam o novo produto, mas 

na medida em que o produto vai se tornando mais velho, o know-how se expande e a 

demanda mundial estimula a entrada de imitadores estrangeiros no mercado. Para deter 

essa entrada, aquelas firmas começam a estabelecer filial em outros países. O IED é assim 

um expediente usado pelas firmas para não permitir competição estrangeira e manter assim 

rendas de monopólio (SANT´ANNA, 2002). 

 

3.1.5 A Teoria eclética - Síntese de Dunning 

 
Avaliando toda a heterogeneidade e complexidade que envolve as trocas 

internacionais, fica fácil perceber que uma única teoria não pode ser generalizada para 

todos os casos e em qualquer contexto histórico. Percebendo isso, Dunning faz uma junção 

de toda a produção acadêmica até então sobre o assunto dos investimentos externos, e 

surge daí a “teoria eclética” (FRITSCH e FRANCO, 1988). 

Para DUNNING (1988) existiam três fontes principais que motivavam uma empresa 

a investir no exterior:  

A primeira delas é a “vantagem da propriedade”, na qual a expansão das operações 

de uma empresa para o exterior aumenta o seu poder diante da concorrência doméstica nos 

países hospedeiros através da extensão de propriedades de ativos, como marcas e 

tecnologias para fora do país (essas vantagens de propriedade normalmente podem ser 

associadas aos ativos intangíveis, como por exemplo marcas e patentes, capacidades 

tecnológicas e de gestão, diferenciação de produtos, etc).  
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A segunda é a “vantagem da localização”, onde a empresa poderá ser capaz de 

integrar suas atividades em setores diferenciados do mundo, com diferentes fatores de 

custo e de recursos (como, por exemplo, os recursos naturais; mão-de-obra de baixo custo 

ou especializada; tamanho, proteção e vantagens do mercado; etc de modo que seja mais 

vantajoso para a empresa produzir no exterior do que exportar seus produtos e/ou serviços).  

A terceira é a “vantagem da internalização”, que está relacionada ao ganho de 

economias de escala e escopo quando internaliza atividades que seriam realizadas de modo 

disperso por outras empresas e assim torna-se mais vantajoso para a empresa explorar 

esses ativos diretamente do que comprá-los de outras firmas estrangeiras.  

Essa é, em síntese, a teoria que ficou conhecida como PLI (propriedade, 

localização e internalização). 

Mais recentemente, DUNNING (2001) utiliza-se do paradigma eclético para explicar 

a inserção internacional dos países nos fluxos de investimentos na medida em que passam 

por diferentes etapas de desenvolvimento. De acordo com o autor, existe um “Investment 

Development Path” (Caminho de Desenvolvimento dos Investimentos – CDI) no qual as 

vantagens de propriedade, localização e internalização, tanto das empresas internacionais 

que investem num país quando as empresas do país que investem no exterior, sofrem 

alterações dependendo do estagio de desenvolvimento do país. 

O CDI apresenta alguns estágios no qual a primeira etapa, a chamada pré-

industrial, onde o país não recebe nem faz investimentos diretos, no primeiro caso porque 

possui baixo atrativo de localização, e no segundo caso porque suas empresas possuem 

pouca ou nenhuma vantagem de propriedade. Posteriormente, dependendo dos seus 

recursos, políticas governamentais e estratégias das empresas, pode ocorrer uma alteração 

nas vantagens PLI de modo a atrair primeiramente os investimentos diretos em setores 

baseados em recursos, trabalho intensivo, comércio e distribuição, etc e, ao mesmo tempo, 

a melhoria dessas vantagens de localização podem ajudar as empresas locais a 

desenvolver suas próprias vantagens competitivas e fazer alguns investimentos no exterior.  

Com os países atingindo maior grau de desenvolvimento, os fatores que atraem 

novos investimentos podem se modificar e as vantagens internas de localização que antes 

eram, por exemplo, recursos naturais e mão-de-obra barata, podem ser substituídas por 

uma infra estrutura tecnológica e/ou mão de obra qualificada. Por sua vez, empresas 

nacionais podem melhorar suas vantagens de propriedade de tal forma que a capacidade de 

realizar investimentos no exterior aumente. 

Como resultado, os países ao atingir um certo nível de maturidade econômica, têm 

suas próprias empresas com vantagens de PLI suficientes para que a sua propensão para 

se investir no exterior ultrapasse os investimentos de empresas estrangeiras no país.  
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Na ultima fase do CDI ocorre um equilíbrio flutuante entre os investimentos diretos 

que entram e saem do país. Isso acontece devido a um certo grau de convergência entre o 

nível de desenvolvimento e a estrutura econômica dos países, e, também, quando as firmas 

se envolvem em IDE não somente para explorar suas vantagens de propriedade no exterior, 

mas também para aumentar essas vantagens adquirindo ativos complementares ou 

explorando novos mercados. (Dunning, 2001, pp 181-182). 

Em DUNNING (2002) são apresentados quatro motivos principais para que sejam 

realizados investimentos no exterior e são reproduzidos no Quadro 3.1 abaixo. 

 

 
Quadro 3.1 – Determinantes dos IEDs nos países hospedeiros 
Fonte: Dunning (2002, pg 283) 

 

O primeiro são os projetos de “market-seeking” que são aqueles orientados para 

atender o mercado doméstico dos países hospedeiros dos IEDs. Por um lado, acredita-se 

que esse tipo de investimento pode ser usado como uma forma de substituição das 

importações do país hospedeiro, mas por outro lado, pode acabar criando comércio, 

principalmente quando são instaladas subsidiárias que se utilizam de produtos 

intermediários do país de origem no seu processo produtivo.  

O segundo são os projetos “efficiency-seeking” cujos investimentos são orientados 

para a busca de menores custos de produção. Os objetivos são aproveitar as economias de 
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escala e escopo geradas pela unificação das atividades produtivas que antes eram feitas de 

formas dispersas.  

O terceiro são os projetos de “resourse-seeking” cuja estratégia visa o acesso a 

fatores de produção mais baratas e normalmente está associado a atividades de exploração 

de produtos intensivos nos recursos disponíveis nos países hospedeiros. 

O último são os projetos de “asset-seeking” que são a busca por ativos estratégicos 

através da instalação de novas plantas, fusões & aquisições ou joint ventures das empresas 

estrangeiras no país hospedeiro.  Os objetivos são buscar elos com empresas já existentes 

e utilizar uma estrutura comum para entrar em mercados regionais e/ou globais. 

Como destaca AMAL e SEABRA (2007):  

 

dentro dessa perspectiva analítica, a vantagem competitiva de uma dada 
localização tem sido tradicionalmente vista em termos das condições 
macroeconômicas. Fatores como tamanho e crescimento do mercado, 
disponibilidade do fator trabalho e seus custos, níveis de inflação e de 
endividamento externo e a situação do balanço de pagamentos foram 
sempre considerados os principais indicadores do grau de atratividade da 
localização para projetos de investimento internacional e comércio. 

 

No mesmo caminho, KRUGMAN e OBSTFELD (2009) apontam que os principais 

fatores, tanto teóricos quanto empíricos, que explicam esses fluxos de capitais são 

justamente a localização e a internalização. Sendo a localização freqüentemente 

determinada pelos recursos do país de destino como condições macroeconômicas, 

existência de matéria prima, mão-de-obra, redução de custos de transportes e outras 

barreiras comerciais também podem determinar a localização. 

A internalização, que leva as empresas a integrar suas atividades em uma firma 

única, tem duas explicações principais, a primeira é a necessidade de transferir tecnologia 

(compreendida aqui como “qualquer tipo de conhecimento economicamente útil, que pode 

as vezes ser vendida ou licenciada” - KRUGMAN e OBSTFELD ,2009) e a segunda são as 

vantagens por vezes obtidas com a integração vertical já que se as firmas upstream (mais 

acima) que produzem um bem utilizado como insumo por outra downstream (mais abaixo) 

se combinarem numa única firma integrada verticalmente problemas como conflitos de 

preços e problemas de coordenação (quando a demanda e oferta é incerta) podem ser 

evitados ou pelo menos reduzidos. 

 

3.1.6 O paradigma da CIA 

 
Uma das críticas que tem surgido à Teoria PLI (em inglês OLI, ownership, location, 

internalisation) é que ela foi elaborada tendo por base a experiência das grandes e bem 
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sucedidas empresas (na maioria anglo-americanas) que não encontraram dificuldades em 

mobilizar recursos e esforços para promover sua expansão. No entanto, quando se tratam 

de multinacionais de países emergentes, as condições iniciais não são as mesmas.  

De acordo com BONAGLIA, GOLDSTEIN e MATHEWS (2006) essas 

multinacionais raramente têm facilidade de recursos como tecnologia própria, capital 

financeiro, marcas e experiência e gestão e,  

 
o aspecto admirável da internacionalização das MNEs retardatárias de 
economias emergentes é que, para começar, elas não dispõem das 
vantagens de OLI. Elas precisam internacionalizar-se, sob as novas 
condições criadas pela globalização, para captar os recursos necessários. 
Elas internacionalizam-se para criar suas vantagens – diferentemente da 
perspectiva tradicional (BONAGLIA, GOLDSTEIN e MATHEWS, 2006). 

 
É nesse sentido que surge um novo paradigma mais focado nas empresas 

multinacionais de países emergentes baseados nos conceitos de conexão, impulso e 

aprendizado. Junto com o processo de globalizar a economia acabaram surgindo redes 

internacionais de produção que, de acordo com AYKUT e GOLDSTEIN (2008), “favoreceu 

uma maior integração do processo de acumulação de capacitação, de modo que a 

estratégia de internacionalização torna-se intimamente ligada as estratégias tecnológicas e 

de diversificação dos produtos”.  

Ainda de acordo com os autores, essas multinacionais emergentes usam as 

inovações estratégicas e organizacionais ao invés de inovações tecnológicas para ganhar 

presença em setores e mercados já ocupados pelos concorrentes internacionais, e acabam 

criando também “conexões criativas” com multinacionais já estabelecidas nesses novos 

mercados, o que lhes possibilita explorar as vantagens de estarem chegando atrasadas e/ou 

serem provenientes de periferias e mostra que essas multinacionais de países emergentes 

acabam se internacionalizando mais rapidamente para se aproveitar de conexões 

internacionais que vão impulsionar sua própria expansão (por exemplo, se expandindo no 

exterior como uma contratante ou acabarem levadas para o mercado global por clientes 

internacionais). 

São justamente essas características que Mathews (2006, apud BONAGLIA, 

GOLDSTEIN e MATHEWS 2006) define como o novo paradigma CIA – conexão, impulso e 

aprendizado (do inglês LLL, linkage, leverage, learning). 

 

3.1.7 Outras abordagens contemporâneas 

 

As teorias mais recentes sobre a internacionalização da produção procuram 

apresentar uma estrutura conceitual e analítica muito mais ampla, onde o IED é apenas uma 

das três formas de internacionalização da produção, existindo ainda o comércio de bens e 
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serviços (quando esses são exportados para outros países) e as relações contratuais 

(franquias, licenças, assistência técnica, royalties, etc) que regulamentam as transferências 

de ativos que permitem a produção de certo bem ou serviço. 

A abordagem contemporânea dos IEDs destaca sete grandes fatores como 

determinantes do IED para os países em desenvolvimento e em transição. 

O primeiro deles é a situação macroeconômica dos países, com destaque para as 

taxas de inflação. Segundo GONÇALVES (1999), a estabilidade dos preços tem um impacto 

favorável sobre o IED nos países porque há uma melhora no que ele chama de “clima de 

investimentos”.  

O segundo fator diz respeito aos padrões de concorrência. O processo de abertura 

comercial afetou significativamente a conduta, desempenho e estratégia das empresas 

multinacionais. 

O terceiro fator esta relacionado à reestruturação produtiva associada ao 

desempenho da renda, investimento, emprego, produtividade e estratégias empresariais. O 

processo de reestruturação produtiva vem se intensificando cada vez mais em nível global, 

principalmente no setor de comunicação, transporte, energia elétrica, etc. 

O quarto fator são as estratégias empresariais que parecem estar se ajustando e se 

modernizando com o apoio do IED. 

O quinto fator está relacionado ao aparato regulatório que vem abolindo restrições 

de alguns países que antes existiam em relação ao IED. A liberalização financeira e cambial 

também contribuiu para os fluxos de investimentos diretos. 

O sexto fator apontado diz respeito às privatizações que, sem sombra de dúvida, 

influenciaram os investimentos externos nos países, principalmente no setor de serviços, a 

exemplo das telecomunicações. 

O último fator destacado por GONÇALVES (1999) esta relacionado ao tamanho do 

mercado nacional. As multinacionais preferem, em geral, os países que têm uma grande 

população e uma renda nacional bastante elevada, apresenta um crescimento econômico 

elevado com potencial de crescimento do mercado interno. 

Cabe destacar aqui que essas teorias foram desenvolvidas por vários autores e 

com diferentes perspectivas de modo que as teorias ou abordagens particulares de cada 

autor podem ser complementares e nem sempre mutuamente exclusivos. 

 

3.2 Estudos anteriores 

 
Os estudos sobre investimento direto estrangeiro preocupam-se mais em explicar 

os influxos de IED para o Brasil do que os IBDs no mundo. 
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3.2.1 Estudos descritivos 

 
Os trabalhos que tentam explicar as variações dos IEDs do Brasil apresentam uma 

literatura mais humilde quando comparados aos estudos dos IEDs no Brasil e, grande parte 

dos estudos sobre o comportamento dos IBDs ao longo dos anos são descritivos e 

produzidos no meio acadêmico ou encontrados em relatórios do governo. 

Abaixo são apresentadas algumas conclusões de estudos descritivos e também 

relatórios de instituições de pesquisa sobre o IED dos países emergentes e/ou do Brasil em 

específico. 

FRITSCH e FRANCO (1988) desenvolveram suas pesquisas contratados pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O estudo fazia um 

exame sobre a evolução dos investimentos diretos em escala global e também para o Brasil, 

discutindo os aspectos da teoria dos IEDs relevantes à formulação de políticas para 

empresas multinacionais em países subdesenvolvidos em geral e para o Brasil em 

específico. Sua conclusão principal foi que muitas das teorias não eram capazes de explicar 

satisfatoriamente todos os influxos de investimentos até então e os trabalhos empíricos da 

época que funcionavam para um país em um determinado período poderia não funcionar 

para outro país ou em um período diferente. 

Um estudo do CEBRI realizado por GREGORY e OLIVEIRA (2005) aponta 15 

fatores que determinam os investimentos em um país. Dentre eles, estão as quantidades de 

recursos naturais, o tamanho do mercado consumidor, ambiente econômico e regulatório 

estável, infra-estrutura e capital humano, risco para o ingresso, estabilidade cambial, 

perspectiva de crescimento, estabilidade econômica e política, ética, etc. 

BONAGLIA, GOLDSTEIN e MATHEWS (2006) fazem um estudo de caso da 

experiência internacional de três empresas “retardatárias” pertencentes à linha branca8 que 

apesar de pobres em recursos buscam alguma conexão com a corrente tecnológica e 

comercial dominantes. Dentre as principais conclusões está o fato de que, dada uma maior 

integração da economia, acaba sendo mais a pressão sobre as empresas para que se 

internacionalizem e adquirirem as habilidades necessárias para “tratarem a concorrência 

global como uma oportunidade para formarem capacidades, converterem-se em segmentos 

industriais mais lucrativos e adotarem estratégias que fazem de sua condição de 

retardatárias uma fonte de vantagem competitiva”. 

AYKUT e GOLDSTEIN (2008) destacam em seu trabalho que as multinacionais 

emergentes já se tornaram um elemento permanente e importante na economia mundial e 

introduzem questões para debate relacionadas ao tamanho, natureza e padrões de 

                                                
8 Os autores classificam linha branca os produtos como lavadoras, refrigeradores, lava - louças, 
fornos e fogões, são principalmente os eletrodomésticos utilizados na parte de cozinha. 
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internacionalização, bem como os desafios que essas empresas enfrentam no exterior e a 

contribuição que dão à economia global através dos investimentos em países igualmente 

em desenvolvimento. 

Os autores mostram que, para o caso das multinacionais latino americanas, os 

investimentos são bastante significativos em setores como bebidas, petroquímicos, 

mineração, celulose, têxteis, agronegócio, dentre outros, mas ainda tem pouca presença 

quando tratam-se de investimentos que requerem maior tecnologia e/ou marketing, como 

nos setores de automotores, eletrônicos, aparelhos de telecomunicações, etc. 

Eles classificam ainda as multinacionais latinas entre as que se expandem 

regionalmente e as que crescem globalmente. Argumentam também que “a maior parte das 

multinacionais emergentes tende a investir regionalmente e em outros países em 

desenvolvimento antes de avançar pelo resto do mundo”, sendo que as evidências parecem 

comprovar que os investimentos do tipo sul-sul são bastante concentrados nos setores de 

serviço e extração. 

As principais conclusões do trabalho também apontam que as empresas da 

periferia acabam buscando estratégias que tirem vantagem do fato de serem retardatárias, 

como por exemplo, “ser capaz de obter acesso a novas tecnologias e novos mercados; fazer 

uso de engenheiros de baixo custo de formas inovadoras; dominar todos os aspectos da 

produção; entre outros”  

ESPORA, MONTI e ROZEMBERG (2009) analisam o investimento externo direto 

na América Latina diante do novo cenário internacional e chegam à conclusão de que a 

recente crise global afetou os fluxos de capitais por dois canais principais. O primeiro foi 

através da diminuição de recursos financeiros para investimento e o segundo é a 

deterioração das expectativas da demanda agregada mundial em período de recessão, pelo 

menos a parte desenvolvida. 

Os autores argumentam, no entanto, que as economias emergentes foram as que 

menos sofreram com a crise e que possivelmente serão os destinos mais atrativos para os 

investimentos produtivos e de maior rentabilidade do que os mercados desenvolvidos, já 

que, além dos custos competitivos, grande parte desses países oferecem “oportunidades de 

investimentos de longo prazo em setores intensivos em recursos naturais (..) cuja demanda 

é mais inelástica e nos quais os projetos de investimentos tendem a ser estruturalmente 

rentáveis”. 

 

3.2.2 Estimação de modelos 

 
Os trabalhos empíricos realizados na tentativa de estimar a importância dos 

diversos determinantes do IED são aqui expostos, de forma sintética, visando mostrar o 
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“estado da obra” das pesquisas mais recentes. De um modo geral, os trabalhos costumam 

enfatizar mais os fatores que determinam esses investimentos diretos para países em 

desenvolvimento e as principais variáveis utilizadas são os tamanhos dos mercados, 

estabilidade econômica, risco do investimento, grau de abertura econômica e outras 

variáveis institucionais. 

TREVINO, DANIELS e ARBELÁEZ (2002) avaliaram o impacto das dimensões 

macroeconômicas, microeconômicas e institucionais sobre os fluxos de IED em sete países 

da América Latina incluindo o Brasil no período de 1988 a 1999. Seus resultados 

demonstraram que apenas o PIB, os programas de privatização e as mudanças nos índices 

dos preços ao consumidor foram considerados fatores significativos no processo de fluxo de 

IED. 

NUNNENKAMP e SPATZ (2002) utilizaram uma amostra de 28 países em 

desenvolvimento e em transição no período de 1987 a 2000. Estes autores separaram os 

determinantes dos IEDs em “tradicionais” e “não tradicionais”. Na lista das variáveis 

tradicionalmente utilizadas para determinar os IEDs estão: população do país receptor, PIB 

per capita, crescimento do PIB, restrições a entrada, fatores de risco e administrativos. As 

variáveis não tradicionais dizem respeito a: insumos de produção, escolaridade, fatores de 

custos trabalhistas e restrições ao comércio exterior. 

Os autores procuraram mostrar como os efeitos da globalização vêm modificando 

os fluxos de IEDs no mundo. Compararam as relações entre as variáveis locacionais e os 

IEDs em dois períodos distintos (década de 1980 e década de 1990) e notaram algumas 

alterações no “peso” das relações entre as variáveis ao longo dos anos. Nos seus estudos, 

as análises dos fluxos de IEDs de em toda a década de 1990 mostraram correlações 

significativas entre fluxos de IED e PIB per capita, fatores de risco, anos de escolaridade, 

restrições ao comércio externo, gargalos administrativos e fatores de custo. 

CAMPOS e KINOSHITA (2003) utilizam dados em painel para analisar 25 

economias em desenvolvimento da Europa e Rússia, entre 1990 e 1998. Eles classificaram 

os determinantes locacionais dos países hospedeiros em três categorias, onde a primeira 

incluía vantagens específicas de cada país (como mercado consumidor, infra-estrutura e 

outros) a segunda são as instituições e as políticas macroeconômicas e outras políticas que 

facilitam a entrada de e funcionamento dos empreendimentos e o terceiro reflete o padrão 

persistente de IED impulsionado por economias de aglomeração. Os autores concluíram 

que o IED é influenciado, sobretudo, por economias de aglomeração, tamanho do mercado, 

baixo custo da mão-de-obra e matéria-prima em abundância.  

NONNENBERG e MENDONÇA (2005) utilizaram dados de painel com 33 países no 

período de 1975 a 2000 para identificar os principais determinantes dos IEDs nos países em 

desenvolvimento.  
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Para estes autores, “os trabalhos empíricos que procuram estimar a importância 

dos diversos determinantes dos IDEs enfatizam mais os fatores de atração, ou seja, 

locacionais”. Utilizaram em seu trabalho como variáveis explicativas dos investimentos 

diretos: o produto interno bruto, a taxa média de crescimento do PIB nos últimos cinco anos, 

a qualificação da força de trabalho, o grau de abertura comercial, a taxa de inflação, a taxa 

de risco, o consumo per capita de energia elétrica, o índice Dow Jones e o somatório do PIB 

dos maiores exportadores de capital da OECD para países em desenvolvimento.  

Suas conclusões mostram que todas estas variáveis apontadas como 

determinantes do IED foram estatisticamente significativas na sua amostra e alguns fatores 

como tamanho e ritmo de crescimento do produto, qualificação da mão-de-obra, risco país e 

desempenho das bolsas de valores foram apontados entre os principais determinantes de 

IED. 

AMAL e SEABRA (2007) examinaram os determinantes do IED na América Latina 

e, utilizando um modelo de painel, examinaram 15 países no período de 1984 a 2001. O 

modelo econométrico utilizou o IED como variável dependente e a Variação Real do PIB 

(em %); Produto Interno Bruto (defasado em um período); Taxa de Inflação; Fluxos de 

Investimento de Portfólio (em US$); proxy para fluxos de comércio internacional; Taxa de 

Câmbio Real; Nível de Corrupção do país receptor do IDE; Risco Político do país receptor 

do IDE; Grau de Liberdade Econômica dos países receptores de IED; Envolvimento do país 

receptor do investimento em projetos de Integração Regional ou algum tipo de acordo de 

livre comércio como variáveis independentes do seu modelo. 

Os autores chegaram à conclusão de que fatores institucionais como o grau de 

liberdade econômica e risco político são estatisticamente significativos para explicar a 

atração do IED nos países em desenvolvimento para o período de análise. Em suma, 

segundo esses autores, “a dimensão macroeconômica representa um fator central na 

decisão de IDE e na escolha da localização”. 

Apesar de os trabalhos supracitados representarem apenas uma parcela de toda a 

produção relativa aos IED, é possível perceber que muitas variáveis têm sido apontadas 

como responsáveis pelas variações nos fluxos de IED entre os países e entre as mais 

recorrentes estão a busca por mercados, estabilidade econômica do país receptor, grau de 

abertura comercial dentre outras. 

 

Os próximos capítulos apresentam as metodologias para investigar quais as 

variáveis locacionais mais se associam a esses IBDs e quais os impactos da maior crise 

financeira desde a crise de 1929 sobre esses fluxos e seus resultados. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

 
A natureza da pesquisa é aplicada e adota os procedimentos técnicos de 

levantamento bibliográfico e documental e é expost-facto. 

Este capítulo será dividido em duas partes, a primeira consiste na apresentação do 

material e método para a construção e estimação de um painel que possibilite estabelecer 

relações entre as principais variáveis locacionais apontadas como determinantes dos IBDs 

nos diversos países de destinos agrupados em clusters. A segunda etapa trata do material e 

método para a modelagem econométrica da série temporal dos IBDs e uma análise do seu 

comportamento depois da crise financeira de 2008. 

 

4.1 Metodologia dos Dados em Painel 

 
A análise se fundamentará em um dos 3 pilares da Teoria Eclética de Dunning: a 

chamada vantagem de localização. A vantagem da localização diz respeito justamente com 

a escolha do local onde os investidores domésticos realizam seus investimentos no exterior. 

São as características (macroeconômicas, institucionais, de custos de transportes e 

comercialização, etc.) que um país pode possuir que serve como fator de atração e/ou 

repulsão dos IBDs. 

A metodologia de dados em painel será usada pois combina informação relativa à 

variação ao longo das unidades individuais com informação que ocorre no tempo, tem como 

vantagem o fato de que esse método permite levar em consideração as características 

idiossincráticas (heterogeneidade) existentes entre os grupos (países). Essa 

heterogeneidade será diminuída pela utilização da regressão por Estimação Robusta a 

Erros Heterocedástico.  

Outra vantagem importante dos dados longitudinais em relação às bases 

convencionais de cross-sections ou séries temporais diz respeito ao número de 

observações, uma vez que, ao acompanhar a mesma unidade de análise ao longo do 

tempo, o número de observações é maior que nos outros tipos de bases o que aumenta os 

graus de liberdade da estimação, reduzindo a colinearidade entre as variáveis e, deste 

modo, aumentando a eficiência das estimativas. 

Reconhece-se aqui uma das limitações do estudo que se refere ao fato da análise 

do IDE estar relacionados ao caso da economia brasileira, e, dessa forma, deve-se ter 

cuidado ao extrapolar as interpretações a outras economias em desenvolvimento, mesmo 

que sirvam de base para posteriores estudos. Ademais, o estudo não compreende a 
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totalidade dos países de destino do IBD – uma vez que para muitos deles há falta de dados 

e/ou investimentos pontuais da economia brasileira, ou que causaria viés na estimação. 

Será utilizado o Software StataSE 11.0 como suporte para os cálculos do modelo 

de dados em painel.  

 

4.1.1 Métodos Econométricos dos Dados em Painel 

 
Seguindo CAMERON e TRIVEDI (2008), uma regressão para dados em painel 

pode ser apresentada da seguinte forma: 

 ��� = ��� + �´	
��� + ��� (4.1) 

 

Onde: 

i= 1,...,N; neste caso, o número de países da amostra; 

t = 1,...,T; período de tempo estudado; 

y�� = valor assumido pela variável dependente do modelo para o indivíduo i no 

tempo t. �	
 = é a matriz de variáveis explicativas formadas por k regressores; ��� = é o termo de distúrbio estocástico. 

O modelo é bem geral e algumas restrições e hipóteses vão surgindo a medida que 

se especificam ��� e ��� variando entre os indivíduos i no tempo t, e também sobre o 

comportamento dos resíduos ���. 
O modelo (4.1) é bastante geral e, normalmente algumas restrições aparecem na 

estimação dos modelos. Assim, variações desse modelo podem ser estimadas. 

Comumente, �� representa o termo estocástico próprio das unidades, de modo que ��~�0, ����, é chamado efeito individual. Esse efeito individual pode ou não ser 

correlacionado com o vetor de variáveis explicativas �	
.  
No caso de haver correlação, a estimativa deve ser feita a partir do estimador de 

Efeitos Fixos (EF) (a estimação é feita assumindo que os interceptos variam entre os 

indivíduos, mas as inclinações são as mesmas e o intercepto capta as diferenças entre os 

indivíduos que são fixas ao longo do tempo), e o estimador de Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO) seria um estimador consistente e eficiente do modelo.  

Caso contrário, o estimador de Efeito Aleatório (EA) é o mais apropriado (os 

modelos com efeitos aleatórios consideram a constante não como um parâmetro fixo, mas 

como um parâmetro aleatório não observável), e o estimador de Mínimos Quadrados 

Generalizados (MQG) é o mais apropriado para essa estimação já que a variância de cada 

uma das unidades é diferente da variância do modelo de efeitos fixos uma vez que esta 
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agora é representada pela soma das variâncias do erro aleatório e do componente aleatório 

individual.  

O teste de Hausman é bastante utilizado para testar os efeitos fixos contra os 

efeitos variáveis, a hipótese nula do teste verifica se os estimadores de Efeitos Fixos e 

Efeitos Aleatórios são iguais. Quando se aceita a hipótese nula, a indicação é de usar o 

efeito aleatório, caso contrario usa-se efeito fixo já que apesar deste ser sempre consistente, 

quando o efeito Aleatório também o for deve-se optar por eles, pois possuem uma variância 

menor do que o Efeito Fixo. 

Adicionalmente, cabe ressaltar que, a escolha com relação ao modelo a ser 

estimado – com efeitos fixos ou com efeitos aleatórios – diz respeito aos objetivos da 

pesquisa. Para o caso de variáveis não variantes ao longo do tempo, por exemplo, deve-se 

utilizar o modelo por efeitos aleatórios. 

Como no presente caso algumas das variáveis selecionadas (como a distância) são 
fixas ao longo do tempo, será utilizado o modelo de Efeitos Aleatórios e o teste de Hausman 
não se fará necessário. 

Portanto, a Equação (4.1) ganha a forma de Efeitos Aleatórios (EA) e admite-se que 

a parte constante não é um parâmetro fixo mas uma variável aleatória com: 

 

�� = � + �� (4.2) 

 

E o modelo com EA passa a ser: 

 

��� = �� + ��� + �´	
��� + ��� (4.3) 

��� = � + �´	
��� + ��� + ���� (4.4) 

��� = � + �´	
��� + ���  (4.5) 

 

Que admite a decomposição do erro em  

 

��� = �� + ��� (4.6) 

Com  

��~��0, � �� (4.7) 

���~��0, �!�� (4.8) 

 

admitindo-se que os erros são homoscedásticos e não autocorrelacionados.  

Considerando que cada indivíduo tem uma componente comum (��), cria-se 

autocorrelação dos erros dentro do próprio indivíduo e isso torna os estimadores de MQO 

não eficientes, deixando a cargo dos MQG a obtenção dos estimadores eficientes. 
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Então, a partir da Equações (4.5) com (4.6) o modelo é expresso em termos de 

médias temporais para cada indivíduo e a equação é multiplicada por um parâmetro "# tal 

que: 

 

"#�$�� = "#� + "#�%´	
��� + "#�%�� (4.9) 

Com                                  "# = 1 − ( )*+,-).+/)*+0                            0 < "# < 1 (4.10) 

 

Ao subtrair da Equação (4.5) a Equação (4.9) é obtido o quase-demeaned model: 

 

,��� − "#�$��0 = �,1 − "#0 + ,�´	
 − "#�%´	
0��� + ���� − "#�%��� (4.11) 

 

Neste modelo de efeitos aleatórios, a cada variável é subtraída uma fração "# da 

média temporal de cada indivíduo e os termos da Equação (4.10) são chamados de 

variância entre grupos (between variance) uma vez que se refere a variações do erro entre 

os indivíduos �� �� e variância dentro do grupo (within variance) uma vez que se refere a 

variações do erro dentro do próprio indivíduo ��!��. 
Quando o painel não é balanceado, um pequeno ajuste é necessário, pois as 

especificações acima são para painéis balanceados, ou seja, para aqueles que apresentam 

todos os dados disponíveis para todos os indivíduos em todos os períodos de tempo.  

Seja 1�- uma variável índice igual a 1 (um) se a it-ésima observação esta presente 

e igual a 0 (zero) caso contrário. Então, para o efeito individual específico do modelo de 

efeitos aleatórios é consistente se a hipótese de exogeneidade forte for: 

 

2����|�� , 4�5 , … , 4�- , 1�5, … , 1�-� = 0 (4.12) 

 

e o termo �� é independente das outras variáveis. 

Adicionalmente, o parâmetro "# é modificado e ganha o índice: 

 

"#� = 1 − 7 �!��8�� � + �!�� (4.13) 

 

Onde 8� é o número de observações para o indivíduo i. 

Assim, os estimadores de EA podem ser aplicados a painel não-balanceados com 

relativamente poucos ajustes. 
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4.1.2 Material dos Dados em Painel 

 
A pesquisa partirá da Teoria Eclética de Dunning com base nos fatores locacionais 

para formular um modelo dos determinantes do IBD. A teoria e a revisão de literatura se 

mostram fundamentais, pois os fatores locaionais que atraem e/ou repelem os investimentos 

estão relacionados a variáveis macroeconômicas, questões de integração econômica e 

custos de transportes e de comercialização existentes nos países de destino desses 

investimentos.  

As variáveis utilizadas no modelo são relacionadas aos fatores locacionais, ou seja, 

variáveis que representam as vantagens e/ou desvantagens que um país pode apresentar 

que servem como fator atrativo ou repulsivo dos investimentos brasileiros.  

A escolha das variáveis foi necessariamente afetada pela opção de se utilizar uma 

amostra ampla o suficiente de países desenvolvidos, em desenvolvimento e em transição 

hospedeiros dos IBDs que contivessem informações estatísticas consistentes e corretas 

para a estimação do modelo.  

Assim variáveis importantes do ponto de vista de localização e incluídos em alguns 

estudos citados na revisão de literatura não serão utilizadas justamente pela não 

disponibilidade dos dados para alguns países como por exemplo os riscos políticos, grau de 

corrupção, qualificação da mão-de-obra e outras variáveis institucionais. 

Outro ponto importante que merece ser mencionado diz respeito à qualificação dos 

dados utilizados. Quando se trata de IBDs, o grande responsável pela coleta e divulgação 

dos dados é o Banco Central do Brasil, através da elaboração dos Censos de Capitais 

Brasileiros no Exterior. Esses dados são coletados anualmente junto aos agentes 

econômicos que realizam esses tipos de investimento, porém a divulgação é feita com 

alguns anos de atraso e serão analisados, portanto, os dados são anuais e compreendem o 

período que vai de 2001 a 2008. 

Como se não bastasse o atraso, os dados ainda são pouco desagregados. Não 

estão disponíveis, por exemplo, a subdivisão entre setores e países receptores e apesar de 

saber quanto é o total de IBDs destinados ao setor secundário, não é possível saber, por 

exemplo, quantos foram destinados aos EUA nesse setor. São apresentados somente os 

setores de destino dos IBDs agregados de todos os países e os IBDs totais para os países 

sem desagregação por setores dentro de cada país. 

Com relação aos dados dos países hospedeiros de IBDs, a principal restrição está 

relacionada à disponibilidade de informações padronizadas e normatizadas que podem ser 

comparadas entre os países. Organismos como FMI e Banco Mundial apresentam essa 

padronização, porém nem todos os países apresentam os dados disponíveis e ainda assim 

alguns são bastante defasados. 
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Isso tudo afetou a composição do banco de dados que acabou excluindo da análise 

os paraísos fiscais9 (que são, em muitos casos países que não apresentam dados 

necessários para composição do modelo). Conforme mostrado na Seção 2.3, a análise será 

feita para os 40 principais destinos dos investimentos brasileiros excluindo-se os paraísos 

fiscais. Estes países foram divididos em 4 grupos de acordo com as similaridades 

apresentadas entre eles. 

O primeiro grupo é o do chamado BRICS que contemplam a Rússia, Índia, China e 

África do Sul. A OCDE já sugere a inclusão de Indonésia e África do Sul neste grupo por 

terem apresentado nos últimos anos um potencial de crescimento próximo aos dos primeiros 

países, no entanto a Indonésia não recebeu IBDs no período de análise e ficou fora da 

amostra. O segundo grupo são os países da América Latina (excluindo-se os Paraísos 

Fiscais – PF), fazem parte a Argentina, Bolivia, Colombia, Equador, El Salvador, Mexico, 

Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O terceiro grupo são os Países Desenvolvidos que de 

acordo com a classificação do FMI contemplam Alemanha, Australia, Austria, Belgica, 

Canada, Dinamarca, Eslovaca, Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda, Italia, Japão, 

Noruega, Holanda, Portugal, Reino Unido, Republica Tcheca, Suecia, Suiça. O último grupo 

são os Outros Países que são aqueles que receberam IBDs em algum período da série 

analisada mas não se enquadram em nenhuma das categorias anteriores, fazem parte do 

grupo a Angola, Armenia, Hungria, Libia, Turquia. 

Uma vez reconhecida as principais dificuldades relacionadas aos dados, cabe ainda 

ressaltar que algumas variáveis de caráter institucional serão representadas por dummies, 

como por exemplo o fato do pais ser ou não regime fiscal privilegiado ou pertencer ou não 

ao MERCOSUL e União Européia. 

Portanto, serão analisadas as relações entre as seguintes variáveis locacionais 

consideradas relevantes para explicar os fluxos de IBDs em seus países hospedeiros e as 

hipóteses a serem verificadas. 

Investimento Brasileiro Direto (IBD): é variável dependente do modelo. Conforme 

explicitado no capítulo de introdução, no seu cálculo considera-se os aportes de capital pelo 

investidor direto (compra de ações ou quotas, aumento de capital, criação de empresas), 

empréstimos líquidos (incluindo empréstimos de curto prazo e adiantamentos da matriz à 

filial) e lucros reinvestidos. Os dados foram coletados diretamente do website do Banco 

Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?cbe), tem periodicidade anual e contemplam o 

período de 2001 a 2008 . 

Produto Interno Bruto percapita (PIBpc): é uma variável proxy utilizada como poder 

do mercado dos países hospedeiros. Estudos empíricos já associam o volume dos 

                                                
9
 Lista dos Paraísos Fiscais no APÊNDICE A 
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investimentos positivamente ao poder do mercado consumidor, pois, um pais que possui um 

mercado com maior poder de compra tende a aumentar a demanda por produtos e serviços, 

atraindo investimentos para responder a essa expansão de demanda. A hipótese a ser 

testada é de que está variável está positivamente correlacionada aos IBDs Os dados foram 

coletados diretamente do website do Banco Mundial (http://databank.worldbank.org/ 

ddp/home.do) , na seção de Estatísticas. 

Distância em quilômetros de São Paulo (Dist): a distância geográfica entre São 

Paulo e as principais cidades dos países hospedeiros servirá como Proxy para estimar o 

impacto das distâncias geográficas, culturais, de legislação e de idioma do país de destino 

sobre o fluxo de IBD.  

A hipótese a se testar é a de que maiores distâncias estão associadas a maiores 

custos de transportes e comunicação e também, a distância pode ser usada como uma 

espécie de proxy para os custos culturais, de legislação e de idioma. Quando as distâncias 

são muito grandes, pode-se optar por realizar os IBDs como alternativa aos custos de 

transporte das importações e exportações. Por outro lado, argumenta-se que maiores 

distâncias também estão associadas com maiores custos de comunicação, custos culturais, 

de legislação e de idioma, fazendo com que maiores distâncias representem maiores 

dificuldades de acesso a mercados internacionais. Os dados foram coletados no website 

“Google Maps Distance Calculator” (http://www.daftlogic.com/projects-google-maps-

distance-calculator.htm). 

Grau de Abertura Comercial (GAC): é um índice que representa uma variável proxy 

para o tipo de relação que o país de destino tem com o mercado externo obtida pela 

formula: 

 

9:; = <=>?@��çõCD + 24>?@��çõCDE@?1��? <G�C@G? H@��?  
(4.15) 

 

Estudos anteriores [vide BUCH et al (2003) ] evidenciam que esta variável pode 

apresentar um duplo significado e tanto valores positivos quanto negativos podem ser 

esperados. Por um lado, argumenta-se que os IBDs e o comércio são substitutos e, por 

outro que existe uma condição de complementaridade entre as variáveis. 

Sabe-se também que a abertura comercial possibilita, na teoria, a exploração ótima 

do potencial econômico dos países. Assim, é possível argumentar que, dado um país com 

maior abertura comercial e, portanto, com economia mais voltada para fora, seja mais 

propenso a facilitar a entrada de IED na sua economia com um mercado mais livre.  

Entretanto, países que adotam barreiras comerciais, tanto tarifárias quando não 

tarifárias, e apresentam um baixo índice de abertura comercial tentem a estimular as 

empresas estrangeiras a substituírem suas exportações através do estabelecimento de 
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subsidiárias naquele país. Os dados foram coletados diretamente do website do Banco 

Mundial (http://databank.worldbank.org/ddp/home.do), na seção de Estatísticas. 

Regime Fiscal Privilegiado (RFP): apesar de não terem sido considerados os 

países que são classificados pela Receita Federal como Paraísos Fiscais, alguns países 

apresentam certas características que dão a eles o status de RFP (conforme visto na Seção 

2.3), a variável assume valor igual a 1 (um) quando o país é um RFP e 0 (zero) caso 

contrário. Testar-se-à a hipótese de que existe relação positiva entre esta variável e os 

IBDs. 

Participação no MERCOSUL (MSUL): o MERSOCUL serve como proxy para 

integração regional. Assume valor igual a 1 (um) para os países membros e 0 (zero) caso 

contrário. A hipótese é a de que a integração regional é um fator de estimulo aos 

investimentos diretos dos países signatários pois estes podem se aproveitar dos efeitos 

positivos do comércio regional como alargamento do mercado e aproveitar as economias de 

escala para aumentar sua competitividade, aumentar o poder de negociação dos países 

membros com outros blocos comerciais. Portanto, espera-se uma relação positiva entre 

essa variável e os IBDs. 

Participação na União Européia (UE): a exemplo da variável acima, a variável UE 

testará a hipótese de que os países pertencentes a UE são mais atrativos do que a média 

dos outros países já que nos últimos anos os países da Europa tem crescido em importância 

como países receptores de IBDs. Serve também como uma Proxy - que assume valor igual 

a 1 (um) para os países pertencentes a UE e 0 (zero) caso contrário - para a integração 

entre os países e o argumento principal é o de que, semelhante ao que ocorre no Mercosul, 

a integração fortalece as relações comerciais entre os países membros, criando comércio, 

reduzindo custos, tarifas e quotas aduaneiras além de fortalecer as empresas com a 

concorrência e criar economias de escalas com um maior mercado e aumento da 

capacidade de negociação dos países pertencentes ao bloco, algo no sentido de: “a união 

faz a força”. Por isso, espera-se a priori uma relação positiva entre essas variáveis. 

As variáveis de Crescimento Econômico (dado pela taxa de crescimento do PIB dos 

países receptores dos IBDs) e de Estabilidade Econômica (dado pelas taxas de inflação – 

base 2005 – dos países hospedeiros dos IBDs) que inicialmente fariam parte do modelo não 

se mostraram estatisticamente significativa nem nos modelos gerais de IBDs nem nos 

modelos por blocos além de reduzirem o número de observações por falta de dados em 

alguns países e foram assim retiradas da análise (Vide APÊNDICE C). 

Como as variáveis apresentam unidades de medidas diferentes (monetárias, 

índices na forma percentual, distâncias em quilômetros) foi utilizado um artifício matemático 

tomando os seus logaritmos naturais (ln) - representados pelas letras LN que precederá os 
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nomes das variáveis - o que permite um melhor ajuste do modelo aos objetivos da pesquisa 

e uma melhor análise dos resultados (Para maiores detalhes ver APÊNDICE B). 

 

4.2 Metodologia das Séries Temporais 

 

Como demonstrado no Capítulo 2, a crise financeira da segunda metade de 2008 

afetou significativamente o comportamento da série de IBD.  

Dado esse novo cenário, obter informações relativas ao comportamento do IBDs é 

de fundamental importância para definir planos de ação e oferecer potencial de negócios e 

oportunidades de crescimento para que o capital nacional consiga obter vantagens em um 

mercado internacional cada vez mais competitivo, menos seguro e estável, principalmente 

em um período pós-crise financeira mundial onde os investidores internacionais ainda estão 

com suspeitas em relação à credibilidade dos países e suas condições de honrar os 

compromissos com os agentes externos. 

As teorias sobre o IBD são suficientemente amplas, consistentes e flexíveis, para 

incorporar, em seu arcabouço, elementos de análise voltados não somente ao estudo dos 

seus determinantes como, também, seus efeitos e conseqüências, políticas, sociais e 

financeiras, para os países envolvidos e, sobretudo, para as empresas que partem para uma 

operação internacional. 

Com o objetivo de analisar como o comportamento da série de IBD foi afetado pela 

crise financeira ocorrida na segunda metade de 2008 propõe-se aqui a utilização de um 

modelo econométrico de séries temporais utilizando a metodologia de Box-Jenkins (BJ), 

tipicamente conhecida como metodologia ARIMA para explicar os IBDs desta última década. 

Os modelos ARIMA são capazes de descrever os processos de geração de uma 

variedade de séries temporais sem precisar levar em conta as relações econômicas que 

geram as séries. Será utilizado o Software WinRATS Pro 7.2 como suporte para os cálculos 

do modelo de séries temporais.  

 

4.2.1 Métodos Econométricos das Séries Temporais 

 

Foram utilizados métodos econométricos relacionados com os modelos de séries 

de tempo, tais como ARIMA e Análise de Intervenção. 

 

4.2.1.1 Modelos Auto-Regressivos Integrados de Médias Móveis (ARIMA) 

 

De acordo com GUJARATI (2000):  
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“a ênfase desses novos métodos (...) está em analisar as propriedades 
probabilísticas (ou estocásticas) de séries temporais econômicas em si 
mesmas, de acordo com a filosofia de ‘deixar que os dados falem por si 
mesmos’. (...) nos modelos de séries temporais do tipo BJ, Yt pode ser 
explicado por valores passados(ou defasados) do próprio Y e dos termos de 
erro estocástico”. 

 

Por isso, esses modelos do tipo ARIMA são as vezes chamados ateóricos já que 

não são derivados de nenhuma teoria econômica. 

 

 Modelos Autoregressivos (AR) 

A especificação de um modelo AR é dado por: 

 

�� = I5��J5 + I���J� + ⋯ + IL��JL + M� (AR.1) 

 

onde: 

 �� corresponde à observação da série temporal no tempo t;  

IL corresponde ao parâmetro do modelo AR de ordem p;  

M� representa o erro de eventos aleatórios que não podem ser explicados pelo 

modelo. 

A equação AR.1 pode ser reescrita como: 

 

�� − I5��J5 − I���J� − ⋯ − IL��JL = M� (AR.2) 

 

Considerando HN�� = ��JN , onde B representa o operador de defasagem, a 

igualdade (AR.2) pode ser representada como a seguir: 

 

,1 − I5H − I�H� − ⋯ − ILHL0�� = M� (AR.3) 

Com 

I�H� = ,1 − I5H − I�H� − ⋯ − ILHL0 (AR.4) 

Temos 

I�H��� = M� (AR.5) 

 

 Modelos de Média Móvel (MA) 

Um modelo MA é definido como: 

 

�� = M� − O5M�J5 − O�M�J� − ⋯ − OPM�JP (MA.1) 

Onde 
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M� é o erro de eventos aleatórios que não podem ser explicados pelo modelo; 

OPcorresponde ao parâmetro do modelo MA de ordem q. 

A equação MA.1 pode ser reescrita com o operador de defasagem B: 

 

�� = ,1 − O5H − O�H� − ⋯ − OPHP0M� (MA.2) 

Com 

O�H� = ,1 − O5H − O�H� − ⋯ − OPHP0 (MA.3) 

Temos 

�� = O�H�M� (MA.4) 

 

 Modelos Auto Regressivos de Média Móvel (ARMA) 

A combinação dos modelos AR com MA é feita através do modelo: 

 

�� = I5��J5 + ⋯ + IL��JL + M� − O5M�J5 − ⋯ − OPM�JP (ARMA.1) 

 

A equação ARMA.1 pode ser reescrita como: 

 

�� − I5��J5 − ⋯ − IL��JL = M� − O5M�J5 − ⋯ − OPM�JP (ARMA.2) 

 

Temos: 

I�H��� = O�H�M� (ARMA.3) 

Com: 

I�H� = ,1 − I5H − I�H� − ⋯ − ILHL0 (AR.4) 

O�H� = ,1 − O5H − O�H� − ⋯ − OPHP0 (MA.3) 

Assim: 

�� = I�H�O�H� M� (ARMA.4) 

 

Os modelos ARMA relacionam os valores futuros com as observações passadas, 

assim como também com os erros passados apurados entre os valores reais e os previstos.  

 

 Modelos Auto Regressivos Integrado de Média Móvel (ARIMA) 

O método de Box e Jenkins consiste na busca de um modelo ARIMA que 

represente o processo estocástico gerador da série temporal, a partir de um modelo ARMA 

aplicável na descrição de séries temporais estacionárias, estendendo esse conceito para 

séries temporais não-estacionárias. 

Genericamente, um processo ARIMA (p,d,q) pode ser representado como: 
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I�H���1 − H�Q��� = O�H�M� (ARIMA.1) 

Com: 

I�H� = ,1 − I5H − I�H� − ⋯ − ILHL0 (AR.4) 

O�H� = ,1 − O5H − O�H� − ⋯ − OPHP0 (MA.3) 

Onde: 

IL e OP são os parâmetros dos processos Autoregressivo e de Média Móvel de 

ordem p e q (ARMA(p,q));  

M� corresponde ao erro de eventos aleatórios que não podem ser explicados pelo 

modelo;  

d equivale à ordem de integração de  ��.  
O modelo ARMA (p,q) é um caso particular da classe ARIMA(p,d,q) 

correspondendo ao modelo ARIMA (p,0,q). 

Uma estrutura alternativa10 do modelo ARIMA é: 

 

�R� = O�H�Θ�HT�I�H�Φ�HT� �� (ARIMA.2) 

Onde 

�R� é a variável �� diferenciada e centrada em relação à sua própria média; 

O�H� e I�H� são os polinômios das equações AR.3 e MA.4 que representam 

respectivamente o operador de Média Móvel de ordem q e o operador Auto Regressivo de 

ordem p; 

Θ�HT� e Φ�HT� representam os polinômios de Médias Móveis Sazonal e Auto 

Regressivo Sazonal. 

O operador de diferença regular �∇W� é definido como: 

 

∇X� = X� − X�J5 (ARIMA.2.1) 

 

Onde d representa a ordem da diferença. 

O operador de diferença sazonal �∇YW� é dado por: 

 

∇YWX� = X� − X�JT (ARIMA.2.2) 

 

Construir um modelo do tipo ARIMA envolve uma abordagem iterativa de três fases: 

a) identificação, b) estimação e c) verificação. 

                                                
10

 Baseado em TUROLLA e MARGARIDO (2008) 
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O objetivo da identificação é determinar os valores apropriados de p, d e q do 

processo gerador que torna o modelo ARIMA(p,d,q) estacionário. A principal ferramenta 

para esta etapa é a análise da Função de Autocorrelação (FAC), Função de Autocorrelação 

Parcial (FACP) e os correlogramas. 

A análise da FAC consiste em estabelecer a significância estatística (ou não) dos 

coeficientes de autocorrelação das variáveis �Z[\�.Se um coeficiente de correlação estiver 

dentro do intervalo de confiança, aceita-se a hipótese nula (H0) de que o verdadeiro 

coeficiente de autocorrelação seja zero, aceitando-se também que a série é estacionária. Na 

análise do correlograma, quando os coeficientes de autocorrelação das variáveis �Z[\� 
tendem a zero rapidamente à medida que aumenta o número de defasagens k, diz-se que 

há um indício de processo estacionário.  

A estimação consiste em encontrar os parâmetros dos termos Auto Regressivos e 

de Média Móvel incluídos no modelo. Os parâmetros do processo AR são estimados através 

de métodos de regressão; caso o processo MA esteja envolvido, a estimação dos 

parâmetros deste modelo é obtida pela aplicação de algum algoritmo de otimização não-

linear.  

A verificação é a etapa em que se analisa se os resíduos obtidos após submeter a 

série aos filtros criados são ruído branco (de distribuição normal, com média zero e variância 

constante); se são aceita-se o ajuste específico, caso contrário, o processo é reiniciado. 

 

4.2.1.2 Análise de Intervenção 

 

As principais séries econômicas não são somente determinadas por alterações no 

direcionamento de políticas econômicas, mas também por eventos que são exógenos nos 

modelos como políticas públicas, mudanças climáticas, crises, etc. 

De acordo com MILLS (1990, apud TUROLLA e MARGARIDO (2008)) “eventos 

desse tipo, cujo timing é conhecido, têm sido denominados intervenções e podem ser 

incorporados ao modelo univariado estendendo-o para incluir variáveis de entrada 

determinísticas (ou dummies)”. 

Para esses casos, a variável dummy assume valores 1 e 0 de acordo com a 

ocorrência ou não de uma determinada intervenção. Existem dois tipos básicos de 

intervenção: a do tipo pulso (que é representada por E�-) assume valor igual a 1 no momento 

da ocorrência de determinado evento e valor igual a zero fora do tempo de ocorrência; a do 

tipo nível (que é representada por ]�-) que assume valor igual a 0 antes da ocorrência do 

evento e valor igual a 1 após a ocorrência do evento. 
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A importância da análise de intervenção é testar a significância estatística de uma 

mudança na série temporal Yt como resultado da intervenção It e examinar se esse impacto 

é imediato ou gradual (LIMA e SAMPAIO, 1998).  

A intervenção It pode ser representada da seguinte forma: 

Variável de intervenção do tipo pulso: 

 

<� = E�- , ^?= E�- = _1, � = 80, � ≠ 8a (I.1) 

 

Variável de intervenção do tipo nível: 

 

<� = ]�- , ^?= ]�- = _1, � ≥ 80, � < 8a (I.2) 

 

Conforme TUROLLA e MARGARIDO (2008) é possível que existam quatro 

categorias de impacto diferentes: a) início abrupto e o efeito da duração da intervenção é 

permanente; b) o início é gradual e o efeito de duração da intervenção é permanente; c) o 

início é abrupto e o efeito de duração da intervenção é temporário; e d) o início é gradual e o 

efeito de duração da intervenção é temporário. 

Já que valores aberrantes são freqüentes em algumas séries de tempo, é preciso 

classificar o tipo de outliers que por ventura possam aparecer nas séries, já que estes 

podem superestimar ou subestimar os modelos. 

Assim, quando outliers são detectados é necessário definir qual sua categoria para 

posteriormente aplicar a análise de intervenção. 

As quatro categorias podem ser sintetizadas com base em MILLS (1990 apud 

TUROLLA e MARGARIDO (2008)) como: 

Additive outlier (AO): 

 

4� = M� + d <�- (I.3) 

Onde: 

M� representa o modelo de ruído composto por parâmetros auto-regressivos e de 

médias móveis e pode ser corrigido por uma intervenção do tipo pulso. 

Innovational outlier (IO): 

 

4� = M� + O�H�I�H� d <�- 
(I.4) 
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Onde os resíduos M� são afetados pelo processo gerador da série e, ao contrário do 

AO (que pode ser considerado um erro grosseiro), IO é um choque em T influenciando 

48, 48+1, … , 48+G através da memória do modelo dada por O�H� I�H�⁄ . 

Level shift (LS): 

 

4� = M� + d�1 − H� <�- (I.5.1) 

 

A equação I5.1 é o efeito do tipo permanente e nesse caso a magnitude da 

mudança de nível �d� corresponde ao período de tempo em que t=T. 

 

4� = M� + d�1 − fH� <�- (I.5.2) 

 

A equação I5.2 é o efeito LS temporário, onde a mudança de nível ocorre a partir de 

t≥T, sendo que seu efeito declina exponencialmente a taxa dada por f, após o impacto 

inicial d, nesse caso após a incidência de um choque sua memória demora até que seu 

efeito se esgote. 

Assim, o modelo completo é  

 

�� = d�H�f�H� 4�Jg + O�H�I�H� M� (I.6) 

Onde: 

d�H�f�H� = h�H� = hi + h5H + h�H� + ⋯ 
(I.7) 

 

4.2.2 Material das Séries Temporais 

 

Relembrando a definição apresentada na introdução de CHESNAIS: 

 
embora esta distinção (entre investimento externo direto e indireto) seja às 
vezes difícil, por razões contábeis, jurídicas ou estatísticas, considera-se um 
investimento estrangeiro como investimento direto quando o investidor 
detém 10% ou mais das ações ordinárias ou do direito de voto de uma 
empresa (...) Já um investimento estrangeiro inferior a 10% será  
contabilizado como investimento de portfólio (1996, p. 56). 

 
No cálculo considera-se, portanto, os aportes de capital pelo investidor direto 

(compra de ações ou quotas, aumento de capital, criação de empresas), empréstimos 

líquidos (incluindo empréstimos de curto prazo e adiantamentos da matriz à filial) e lucros 

reinvestidos. 
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Os dados utilizados são apresentados na forma mensal, compreendendo o período 

que se inicia em janeiro de 2000 e se estende até julho de 2010 e foram coletados 

diretamente no website do IPEADATA (http://ipeadata.gov.br/Default.aspx) e tem como fonte 

original o Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço de Pagamentos. Adicionalmente, 

cabe ressaltar que, independentemente do destino dos IBDs, seus valores eram convertidos 

para dólares pelas taxas de câmbio médias do período em que ingressavam. Desse modo, 

para tornar o resultado da análise de séries temporais o mais significativo possível, foi 

utilizado o índice de deflação americano, através do Consumer Price Index (CPI), ano base 

2005=100. 

O período de análise e a periodicidade das séries foi fundamentalmente afetado 

pela opção de se utilizar uma amostra grande o suficiente, para que permitisse a realização 

de todos os procedimentos econométricos necessários para analisar o impacto da crise 

financeira do segundo semestre de 2008.  

  

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
Este capítulo também será dividido em duas partes, a primeira consiste na 

apresentação do resultado da construção do painel e das relações entre o IBD e as 

principais variáveis locacionais dos diversos países hospedeiros de IBDs agrupados em 

clusters. A segunda parte trata dos resultados para da modelagem econométrica da série 

temporal dos IBDs e a análise do seu comportamento depois da crise de financeira de 2008. 

 

5.1 Resultados do Modelo de Painel 

 

Antes da análise, é importante frisar algumas questões de ordem estatística. A 

primeira delas é que não se fez necessário a utilização do teste de Hausmann para decidir 

entre os modelos de Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios pois, como no presente caso algumas 

das variáveis selecionadas (como a distância) são fixas ao longo do tempo, será utilizado o 

modelo de Efeitos Aleatórios que produz melhores estimadores. Outra questões diz respeito 

a estacionariedade das séries. O teste de Raiz Unitária poderia ser aplicado às séries 

individuais de cada país, porém, devido à periodicidade e ao curto espaço de tempo de 

análise estes testes são pouco robustos e optou-se por não computá-los. Por último, a 

questão da heterocedasticidade, presente em quase todos os modelos de dados em painel, 

foi ajustada pela utilização da Estimação Robusta a Erros Heterocedásticos. 
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Esta seção, portanto, apresenta os resultados das regressões por Efeitos Aleatórios 

para o conjunto geral e mais amplo de países e a Estimação Robusta a Erros 

Heterocedástico para os IBDs desagregados nos blocos de destino.  

É importante lembrar que esta análise contém dados anuais para o período de 2001 

a 2008 e é feita sob o pressuposto de ceteris paribus11.   

Primeiramente, foram realizadas as estimações por Efeitos Aleatórios para todos os 

países juntos possibilitando uma visão global dos IBDs. Os resultados são apresentados no 

Quadro 5.1 a seguir: 

 

 
Quadro 5.1 – Resultado da Regressão por Efeitos Aleatórios dos IBDs globais 
Fonte: Elaboração própria com base no processamento de dados. 

 
A análise dos IBDs de forma global conta com 279 (algumas observações da 

amostra foram perdidas pois não apresentavam os dados necessários de todas as variáveis) 

subdivididas em 4 grupos. De maneira geral, é possível observar que a significância 

estatística dos principais coeficientes variam de 0% a 2%, com exceção da variável PIBpc 

que não foi estatisticamente significativa no modelo geral. Considerando as próxys 

utilizadas, é possível verificar que os IBDs estão positivamente correlacionados aos 

Regimes Fiscais Privilegiados (RFP), Mercosul (MSUL) e União Européia e negativamente 

correlacionados com a Distância (DIST) e Grau de Abertura Comercial (GAC). 

Esses dados servem como indicativo de que, de modo global, os destinos dos IBDs 

estão associados a países considerados RFP, pertencentes ao MSUL e EU com menores 

distâncias geográficas e menor GAC. Isso indica que um país integrado economicamente 

em blocos, possuidores de vantagens fiscais e menores distâncias são mais propensos a 

atrais os investimentos diretos dos brasileiros. 

                                                
11

 Todas as análises, a menos que seja explicitado o contrário, é feita sob a condição de que “tudo o 
mais permaneça constante”(ceteris paribus).  
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No entanto, o Quadro 5.1 apresenta um coeficiente bastante interessante que 

merece uma análise especial: é a variância entre grupos (between variance) que apresentou 

um valor bastante elevado, próximo a 1, e isto significa que as variações entre os grupos (no 

caso entre os blocos de destino de IBDs) é bastante grande e os coeficientes que servem 

para os IBDs de forma global podem não se manter quando são analisados os grupos 

separadamente. As variações entre os blocos pode ter sub estimado ou sobre estimado os 

coeficientes do modelo geral. 

Assim, é importante desagregar a análise para cada um dos blocos de destino de 

IBDs e os Quadros de 5.2 a 5.5 mostram as Regressões Robustas a Erros Heterocedásticos 

para os IBDs em cada bloco de destino onde RG = 1 representa os países pertencentes ao 

BRICS, RG = 2 são os países da América Latina, RG = 3 com os Países Desenvolvidos e 

RG = 4 são os Outros Países. 

Para a análise dos países pertencentes aos BRICS apresentado no Quadro 5.2 

foram tomadas 21 observações úteis. Esse grupo não apresenta nenhum RFP e nenhum 

país pertencente ao MSUL ou UE, por isso os coeficientes foram omitidos. O coeficiente de 

determinação de aproximadamente 36%.  

 

 
Quadro 5.2 – Resultado da Regressão Robustas a Erros Heterocedásticos para os 
IBDs no BRICS 
Fonte: Elaboração própria com base no processamento de dados. 

 

Para este grupo de países, é possível observar que o coeficiente do PIBpc não é 

estatisticamente significativo, indicando nesse caso uma não relação entre estes e os IBDs, 

por outro lado, o coeficiente de GAC mostrou-se bastante significativo e positivamente 

correlacionado com os IBDs. Este fato pode justamente estar ligado ao fato de que a China 

é o grande receptor dos IBDs nos últimos anos e tem passado por um processo de abertura 

comercial na década, o que atraiu os capitais internacionais e também o brasileiro. 

Já o coeficiente DIST mostrou um sinal diferente do que se poderia esperar. Seu 

valor positivo pode ser explicado, neste caso, pela composição dos países que fazem parte 
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dos BRICS. Os maiores investimentos estão direcionados justamente ao país mais distante 

geograficamente dentro do grupo que é a China. 

Para a análise dos países pertencentes à América Latina no Quadro 5.3 foram 

tomadas 84 observações úteis e como nenhum país pertence a UE este coeficiente foi 

omitido. O coeficiente de determinação deste modelo ultrapassou 65%. 

Neste grupo de países, o PIBpc, representando o tamanho do mercado, é bastante 

significativo e positivamente correlacionado com os IBDs. A variável DIST tem coeficiente 

negativo, indicando que os custos de transportes e custos culturais influenciam 

negativamente os IBDs que preferem realizar seus investimentos em locais mais próximos e 

com menos diferenças culturais. 

 

 
Quadro 5.3 – Resultado da Regressão Robustas a Erros Heterocedásticos para os 
IBDs na América Latina 
Fonte: Elaboração própria com base no processamento de dados. 

 

Aqui, o GAC esta negativamente correlacionado com os IBDs com duas possíveis 

explicações: i) indica uma possível relação de substituição entre os investimentos diretos e 

as exportações brasileiras já que a distancia geográfica é pouca e os custos com 

exportações são relativamente menores ou ii) que barreiras e quotas comerciais reduzem as 

exportações brasileiras e aumentam os IBDs nos países para reduzir essas externalidades. 

Um ponto interessante revelado neste grupo é de que, embora o fato do país 

pertencer ao MSUL esteja correlacionado positivamente a um maior fluxo de IBDs de forma 

global, quando se analisa dentro da América Latina ele não é estatisticamente significativo. 

Já ter um RFP é positivamente correlacionado a maiores IBDs. Assim, pode-se inferir que, 

no caso da América Latina, ter um regime RFP é mais importante para atrair os IBDs do que 

fazer parte do MSUL. 

Para a análise dos Países Desenvolvidos no Quadro 5.4 foram analisadas 148 

observações úteis. O coeficiente de determinação deste modelo foi cerca de 30%.  
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Este grupo não apresenta países pertencentes ao MSUL, por isso o coeficiente foi 

omitido. Para este grupo de países os IBDs estão positivamente correlacionado com o 

PIBpc, RFP e UE e negativamente correlacionados com a DIST e com o GAC. Esses 

valores evidenciam que a procura por mercado esta bastante relacionada aos IBDs. Da 

mesma maneira como ocorreu com os destinos na América Latina, a Distância e o GAC 

também estão negativamente correlacionados com os IBDs embora em menor grau, 

principalmente na variável distância. 

 

 
Quadro 5.4 – Resultado da Regressão Robustas a Erros Heterocedásticos para os 
IBDs nos Países Desenvolvidos 
Fonte: Elaboração própria com base no processamento de dados. 

 

Para este grupo de países, o GAC com sinal negativo é muito mais provável devido 

à barreiras e quotas comerciais que por um lado reduzem as exportações brasileiras para os 

países e aumentam os IBDs nesses destinos para reduzir essas externalidades. 

Para a análise dos Outros Países apresentada no Quadro 5.5 foram consideradas 

26 observações úteis. O coeficiente de determinação deste modelo foi de quase 70%. 

 

 
Quadro 5.5 – Resultado da Regressão Robustas a Erros Heterocedásticos para os 
IBDs para Outros Países 
Fonte: Elaboração própria com base no processamento de dados. 
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Este grupo não apresenta países pertencentes ao MSUL e UE, por isso os 

coeficientes foram omitidos. Para o grupo dos Outros Países, a única variável 

estatisticamente significativa foi o RFP da Hungria que é o principal destino dos IBDs nesse 

grupo. 

A Tabela 5.1 a seguir resume os coeficientes da regressão global e por blocos de 

destino de IBDs e permite uma comparação mais eficiente entre os resultados. 

Como os investimentos para o Mundo são, em ultima instancia, um reflexo dos 

investimentos nos blocos, é possível constatar que, a nível global o PIBpc é sub estimado 

por causa do BRICS e dos Outros Países, que não são estatisticamente significativos e 

aumentam a variância dos IBDs totais. No entanto, ao se considerar os países da América 

Latina e os Países Desenvolvidos (que respondem pela maior parte dos IBDs) o PIBpc tem 

correlação positiva com os IBDs. 

 

Tabela 5.1 – Resultados das regressões por Efeitos Aleatórios e a Estimação Robusta 
a Erros Heterocedástico para os IBDs nos blocos hospedeiros 

IBDs BRICS Am. Latina Desenvolvidos Outros Mundo 
lnPIBpc 1.03  3.11*    2.31** -0.83 0.09 
lnDist    4.59** -3.58* -0.41* -4.52 -0.65* 
lnGAC   12.33*** -2.28* -2.15* -0.01 -1.41* 
RFP ----     0.53***  3.81*     5.72** 3.38* 

MSUL ---- -1.09 ---- ----  1.79** 
UE ---- ----  3.44* ---- 1.66* 

Constante   -100.99***   15.11** -10.13    50.09 13.28* 
* p < 0,01 ; ** p < 0,05; *** p<0,10 
Fonte: Elaboração própria com base no processamento de dados 

 

Recorda-se aqui que o objetivo principal do trabalho não é quantificar essa relação 

entre as variáveis, mas sim estabelecer as relações entre elas e as diferenças entre os 

blocos de destino. No entanto, grosso modo, lembrando que os coeficientes representam as 

elasticidades nesse modelo, o aumento de 1% no PIBpc desses blocos associam-se a um 

aumento de IBD maior na América Latina do que nos Países Desenvolvidos sendo estes 

aumentos respectivamente de 3.1% e 2.3%. 

A Distância, usada como proxy para custos de transportes e custos culturais se 

mostrou estatisticamente significativa para quase todos os blocos de destino, com exceção 

dos classificados no bloco de Outros Países e isso se reflete nos IBDs mundiais. É 

interessante notar que as maiores reduções de IBDs associados a essa variável são dos 

países da América Latina. Sendo um indicio de que quando os investidores decidem investir 

na America latina, a distância é fator importante, e esses investidores preferem alocar seus 

recursos o mais próximo possível do país já que nos países “hermanos” os custos de 

transportes, culturais e de legislação são menores, no entanto, para os destinos mais 

afastados do Brasil, esse impacto fica cada vez menor. 
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O Grau de Abertura Comercial, tal como definido no modelo, apresenta 

características ambíguas quando analisados os blocos separadamente. De forma geral são 

associados negativamente aos destinos de investimentos. Por um lado a China, como 

grande receptor de IBDs dos BRICS, passa por recentes processos de Abertura Comercial e 

os IBDs podem estar relacionados à maior acesso aos mercados chineses e por outro, nos 

Países Desenvolvidos e da América Latina eles aparentam ter uma relação de substituição 

com as exportações e/ou servem para driblar as externalidades causadas pelas barreiras 

e/ou quotas comerciais. 

Os países com Regimes Fiscais Privilegiados (RFP), países membros do Mercosul 

(MSUL) e membros da União Européia (UE) apresentam, em média, uma maior correlação 

com os IBDs no modelo global. Isso significa dizer que na hora de escolher onde fazer um 

investimento, os brasileiros preferem aqueles com um RFP e/ou países integrados ao MSUL 

e UE. No entanto, uma vez que a análise é feita por blocos, é possível perceber, como já 

mencionado anteriormente que, uma vez que os investidores brasileiros estão decididos a 

investir na América Latina é mais importante ser um RFP do que pertencer ao MSUL.  

 

5.2 Resultados do Modelo de Séries Temporais 

 

O ponto de partida para a análise dos resultados das séries temporais utilizando um 

longo período de dados mensais é a verificação da estacionariedade ou não da série. Um 

teste bastante simples e útil baseia-se na Função Autocorrelação Amostral (FAC) que 

relaciona a covariância amostral na defasagem k �j[��com a variância amostral �j[i�. 
Os correlogramas da séries de IBD são apresentados no APÊNDICE D e mostram 

quatro cenários possíveis para a análise: i) variáveis em nível e sem diferença sazonal, ii) 

variáveis em nível e uma diferença sazonal, iii) variáveis com uma diferenciação e sem 

diferença sazonal e iv) variáveis com uma diferenciação e uma diferença sazonal. 

É possível perceber que a série de IBD apresenta valores bem próximos aos 

intervalos de confiança. Por isso, com o objetivo de não deixar dúvidas, as séries foram 

submetidas a testes de Raiz Unitária que é um teste alternativo para verificar se uma série 

temporal é estacionária em nível ou se torna estacionária nas diferenças.  

Na análise econométrica de séries temporais, quando uma determinada variável 

apresenta Raiz Unitária ela é conhecida como uma série temporal de “caminho aleatório”, e 

caminho aleatório é um exemplo de série temporal não estacionária. 

Foram testados cenários onde a constante e a tendência são incorporadas nos 

modelos, o resultado encontrado é apresentado no APÊNDICE E e mostra que a série IBD 

não apresenta Raiz Unitária.  
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Com base nessas informações, o passo seguinte foi determinar o modelo ARMA da 

série. Os critérios mais comuns de decisão são Akaiken Information Criterion (AIC) e o 

Schwartz Bayesian Criterion (SBC) que, conforme ENDERS (1995) são dados por: 

 

]H; = 8kG�D?=� 1?D l��1@�1?D 1?D @CDí1�?D� + GkG�8� 

:<; = 8kG�D?=� 1?D l��1@�1?D 1?D @CDí1�?D� + 2G 

(5.1) 

(5.2) 

 

O APÊNDICE F traz a matriz com os valores do Critério de Informação de Schwarz 

com as possíveis combinações dos modelos auto-regressivos de média móvel (ARMA). A 

opção é feita pelo modelo ARMA que apresenta o menor valor no critério de Schwarz já que 

este critério penaliza maiores somas do quadrado dos erros: 

Os resultados mostram que a série IBD segue um modelo ARIMA (1,0,0) (ou 

simplesmente modelo auto-regressivo de primeira ordem AR(1), cuja característica 

fundamental do processo se resume no fato da observação atual estar correlacionada com a 

primeira observação anterior, ou seja, há uma correlação significativa na primeira 

defasagem). 

As principais intervenções consideradas no modelo foi o período posterior à crise 

financeira mundial (wI) cuja data de início mais apontada pelos especialistas é em setembro 

de 2008 com a falência de grandes bancos internacionais originando um efeito em cascata 

em todas as economias do mundo causando uma redução da liquidez e os picos de 

investimentos ocorridos em agosto de 2004 (w2004) e em outubro de 2006 (w2006). 

Através de várias interações, o modelo que apresentou o melhor ajuste foi aquele 

que analisa o período pós-crise financeira como um choque abrupto inicial que modifica um 

pouco o comportamento da série, mas tende a voltar aos níveis de equilíbrio, 

comportamento típico de uma intervenção do tipo Level Shift temporário, para a série de IBD 

e considera os picos de investimentos como simples outliers do tipo pulso que modificam o 

comportamento da série no momento em que ocorrem, mas não trazem variações de nível 

de longa duração. 

Outra etapa do processo de estimação do modelo diz respeito à análise dos erros 

do modelo que, se corretamente especificada, produz um resíduo ruído branco que são os 

que não apresentam autocorrelação. 

Os gráficos com os correlogramas da séries de Resíduos do modelo podem ser 

observados no APÊNDICE G e é possível perceber que a série de Resíduos apresenta 

valores dentro dos intervalos de confiança para I(0). Juntamente com os testes de Raiz 

Unitária (apresentados no APÊNDICE I) chega-se a conclusão de que a série de Resíduos 

do modelo é estacionária em nível, sendo, portanto, ruído branco. 
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Os valores dos coeficientes estimados são apresentados no APÊNDICE H e 

reproduzidos na Tabela 5.3. Na série de IBD, os coeficientes estimados da intervenção da 

crise financeira - doi, do5  C f5 - são os coeficientes que tornam possível a elaboração da 

função de impulso resposta mostrado no Gráfico 5.2 e são estatisticamente significativos já 

ao nível de 1%. 

O coeficiente w2004 indica que naquele output houve um desvio de 

aproximadamente US$ 6.8 bilhões do valor médio esperado e o coeficiente de w2006 indica 

que esse desvio no output foi de aproximadamente US$ 13.6 bilhões sobre o valor esperado 

para o período, no entanto esses desvios foram pontuais e não trouxeram impactos para o 

futuro da série. 

 

Tabela 5.3 – Resultados da Estimação do IBD 
Parâmetro Valor Estimado Erro padrão Nível de significância “p*” I 0.293240 0.08802 0.001150 doi 3030.083 1127.235 0.008217 do5 -3064.283 1129.719 0.007669 fo5 0.711443 0.19217 0.000308 d�iip 6794.336 1118.699 0.000000 d�iiq 13628.912 1120.5601 0.000000 
R² centrado = 0.6184 Significância estatística Q = 0.2036 

Fonte: Elaboração própria com base no processamento de dados 
*Significância p é o mais baixo nível de significância com o qual a hipótese nula pode ser rejeitada. 

 

O coeficiente do termo Auto-Regressivo �I� também foi estatisticamente 

significativo ainda a 1%, o que demonstra que os valores presentes dependem de seu 

passado histórico em cerca de 30%, um indicativo que fica é de que pode existir nos IBDs 

uma espécie de learning-by-doing, onde os investidores aprendem com suas experiências 

passadas para fazer novos investimentos, isso porque, as diferenças entre os mercados (o 

doméstico e o novo mercado a ser conquistado) geram incertezas sobre os resultados dos 

investimentos, incertezas que só podem ser diminuídas pelo conhecimento da outra cultura.  

O processo de conhecimento do mercado externo é gradual e, principalmente, 

empírico, e o padrão de internacionalização das empresas é determinado pelos custos de 

informação e pelo grau de familiarização com atividades no exterior. Ou seja, à medida que 

a firma reduz as incertezas investindo, tende a comprometer mais recursos.  

Com os coeficientes doi, do5  C f5 é possível construir o Gráfico 5.1 que mostra a 

Função de Impulso Resposta da série e é possível verificar que o efeito da intervenção no 

nível de IBD tem uma leve alta no inicio, seguido de uma tendência geral de queda com o 

tempo, mas essa redução é cada vez menor até o valor de convergência da série original de 

longo prazo.  
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Gráfico 5.1 – Função Impulso Resposta do IBD 
Fonte: Elaboração própria com base no processamento de dados 

Isso indica que os efeitos da crise financeira também afetaram as saídas de 

investimentos do Brasil, porém há uma tendência de retorno aos níveis pré-crise e é 

possível verificar que esse retorno é relativamente rápido a já no décimo quinto mês ocorre 

a convergência aos seus valores pré-crise. 

 

Combinando todos os resultados das Seções 5.1 e 5.2, é possível perceber que os 

IBDs estão fortemente correlacionados com o poder de mercado dos países receptores, 

distância geográfica e cultural, grau de abertura comercial, Regimes Fiscais Privilegiados, 

integração econômica em Blocos como Mercosul e União Européia mas também estão 

relacionados aos investimentos passados. 

Os IBDs, que começaram a chamar cada vez mais atenção na seção de Movimento 

de Capitais do Brasil na última década, estão apenas começando a ser estudados e estes 

resultados ainda dispõem de poucas bases para comparação, no entanto, trabalhos 

anteriores (citados na Seção 3) que se propuseram de alguma forma a analisar os destinos 

e os determinantes dos investimentos diretos dos países em desenvolvimento e/ou os IBDs 

parecem ir ao encontro do que aqui foi exposto.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O processo de globalizar trouxe mudanças para o mundo e fez com que o Brasil, ao 

longo da ultima década, deixasse de ser puramente receptor de IED e passasse a investir 

no exterior. O trabalho procurou identificar quais as variáveis estão associadas a esse 

movimento de investimentos que saem do Brasil e quais os impactos da crise financeira da 

segunda metade de 2008 sobre os IBDs. 
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Mostrou-se que a grande parcela dos investimentos diretos dos brasileiros são 

destinados ao setor terciário, predominantemente aos países classificados como paraísos 

fiscais e reaplicados muitas vezes em terceiros países para assim se aproveitar de 

vantagens fiscais, enquanto os setores primários e secundários somam juntos, pouco mais 

de 10% em média. 

Do início da década pra cá, desconsiderando os paraísos fiscais, a participação dos 

países desenvolvidos como destinos dos IBDs tem sido crescente, ao contrário da tendência 

mundial de se investir mais nos países em desenvolvimento e em transição.  

Separando os países em grupos, os principais destinos dos investimentos diretos 

dos brasileiros nos BRICS é a China, na América Latina são Argentina e Uruguai, nos 

Países Desenvolvidos são Dinamarca, Estados Unidos, Espanha e Holanda e com relação 

ao resto do mundo fica destaque para a Hungria. 

Com relação às variáveis locacionais apontadas pela literatura como importantes 

para determinar os investimentos diretos, os resultados dos modelos de dados em painel 

revelaram que os investidores brasileiros, entre 2001 e 2008, tenderam, de maneira geral e 

globalmente falando, a investir em países que apresentam algum tipo de Regime Fiscal 

Privilegiado, integrados em blocos econômicos como MERCOSUL e União Européia, 

menores distâncias geográficas e também com baixo coeficiente de abertura comercial.  

Demonstrou-se, no entanto, que ocorrem variações dentro dos blocos de destino 

dos IBDs e estes podem se relacionar de maneira diferente quando se analisam 

separadamente os países pertencentes aos BRICS, América Latina, Países Desenvolvidos 

e Outros Países e que fazer generalizações pode trazer viés de análise.  

Considerando que a maior parte dos IBDs são justamente os destinados à América 

Latina e Países Desenvolvidos, os resultados demonstraram, adicionalmente, que os 

brasileiros, ao escolherem os países de destino de seus investimentos diretos, preferem 

países com maiores PIBpc, menores distâncias geográficas e a relação dos IBDs com a 

abertura comercial dos países é negativa, ficando o forte indício de que os investidores que 

realizam investimentos nos países que apresentam barreiras e/ou quotas às exportações o 

fazem como uma alternativa a essa externalidade.  

Um ponto importante mostrado no trabalho é de que, embora participar do 

MERCOSUL seja positivamente correlacionado aos IBDs no modelo global, quando se 

analisa a America Latina separadamente, os IBDs se mostram estatisticamente significativos 

por causa do RFP e não tanto do MERCOSUL. 

A questão da distância também se mostrou interessante já que o efeito da variável 

é maior (mais negativa) sobre os países mais próximos, indicando portanto que quando as 

distancias vão aumentando substancialmente, o seu impacto sobre os IBDs vão diminuindo. 

O efeito marginal da distância é decrescente à medida que esta vai aumentando. 
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Buscando complementar a análise dos IBDs – que no modelo de dados de painel 

vai de 2001 para 2008 - para além da crise financeira de 2008, foi modelado o 

comportamento da série mensal de IBD da ultima década e identificou-se que a série dos 

investimentos segue um Modelo Auto-Regressivo de Primeira Ordem (AR(1)) que trata a 

crise financeira como um acontecimento que modifica o comportamento da série 

temporariamente, mas que esta tende naturalmente a voltar ao seu estado natural, não 

ocorrendo portanto mudança permanente nos níveis de IBDs.  

Adicionalmente, identificou-se que os IBDs, por serem modelados como um 

processo AR(1) tem seus valores presentes dependentes do seu passado recente e isto 

indica que os investidores estão aprendendo a medida em que vão realizando novos 

investimentos. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Lista de Paraísos Fiscais 
 

A Instrução Normativa RFB n° 1.037 de 4 de junho de 2010, considera: 
Art. 1º  Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, consideram-se países ou 
dependências que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% (vinte 
por cento) ou, ainda, cuja legislação interna não permita acesso a informações relativas à 
composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade, as seguintes jurisdições: 
Andorra; Anguilla; Antígua e Barbuda; Antilhas Holandesas; Aruba; Ilhas Ascensão; 
Comunidade das Bahamas; Bahrein; Barbados; Belize; lhas Bermudas; Brunei; Campione 
D’Italia; Ilhas do Canal (Alderney, Guernsey, Jersey e Sark); Ilhas Cayman; Chipre; 
Cingapura; Ilhas Cook; República da Costa Rica; Djibouti; Dominica; Emirados Árabes 
Unidos; Gibraltar; Granada; Hong Kong; Kiribati; Lebuan; Líbano; Libéria; Liechtenstein; 
Macau; Ilha da Madeira; Maldivas; Ilha de Man; lhas Marshall; Ilhas Maurício; Mônaco; Ilhas 
Montserrat; Nauru; Ilha Niue; Ilha Norfolk; Panamá; Ilha Pitcairn; Polinésia Francesa; Ilha 
Queshm; Samoa Americana; Samoa Ocidental; San Marino; Ilhas de Santa Helena; Santa 
Lúcia; Federação de São Cristóvão e Nevis; Ilha de São Pedro e Miguelão; São Vicente e 
Granadinas; Seychelles; Ilhas Solomon; St. Kitts e Nevis; Suazilândia; Suíça; (suspenso); 
Sultanato de Omã; Tonga; Tristão da Cunha; Ilhas Turks e Caicos; Vanuatu; Ilhas Virgens 
Americanas; Ilhas Virgens Britânicas. 
 
APÊNDICE B – Modelo Duplo Log 
 

Para o caso do modelo Duplo Log ou Log-Linear, o coeficiente de cada uma das 
variáveis explicativas é a própria elasticidade.  

Dado o modelo genérico :  r = �Xs (A1) 
 

tomando seu logaritmo:  kGr = kG� + �kGX (A2) 
 
o cálculo da elasticidade é:  
 1rr1XX

= 1r1X × Xr = 1,�Xs01X × X��Xs� = ��X�sJ5� × X�Xs = � (A3) 

 
 

Analogamente, como  
 1�ln X�1X = 1X  ?� 1�ln X� = 1XX  (A4) 

 
 

para variações infinitamente pequenas, a variação em lnX é igual a variação relativa ou 
proporcional em X. Na prática, porém, se a variação em X não for grande, esta relação pode 
ser escrita como a variação percentual em Y para uma dada variação percentual (pequena) 
em X (GUJARATI 2000 e MATOS 1997). 
 



65 

APÊNDICE C - Modelo inicial com as variáveis não estatisticamente significativas 

 
Fonte: Elaboração própria com base no processamento de dados. 
 
APÊNDICE D – FAC e FACP da série de IBD 

 
Fonte: Elaboração própria com base no processamento de dados. 
 
APÊNDICE E - Teste URAUTO para Raiz Unitária da Série IBD 

 
Fonte: Elaboração própria com base no processamento de dados 
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APÊNDICE F – Valores de SBC para a variável IBD 
AR\MA 0 1 2 3 4 5 

0 2277.7160   2275.3498  2276.4461  2280.3200  2283.8352  2286.7036 

1 2273.3614*  2277.0766  2279.9998  2284.7998  2287.1549  2291.4096 

2 2277.0679   2280.7794  2283.8570  2302.3228  2292.3574  2294.5579 

3 2281.5730   2285.4764  2289.3788  2287.0908  2291.3569  2315.6319 

4 2282.6233   2287.1759  2291.6651  2291.2523  2298.5604  2300.6154 

5 2287.0243   2291.5533  2296.2277  2295.9044  2305.4707  2309.3616 

Fonte: Elaboração própria com base no processamento de dados 

 
APÊNDICE G – FAC e FACP dos Resíduos da variável IBD 

 
Fonte: Elaboração própria com base no processamento de dados. 
 
APÊNDICE H - Estimação do modelo ARIMA (1,0,0) com intervenções. 

 
Fonte: Elaboração própria com base no processamento de dados 
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APÊNDICE I - Teste URAUTO para Raiz Unitária da Série Resíduos do Modelo AR(1) 
 

 
Fonte: Elaboração própria com base no processamento de dados 

 
  



ANEXOS 
 
ANEXO A – Ranking dos Pa

Fonte 1: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2010: Nominal GDP 
list of countries. Data for the year 2009
Fonte 2: The World Bank: World Development Indicators database, 1 July 2009. 
product (2008). 
 

Ranking dos Países por PIB 

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2010: Nominal GDP 
list of countries. Data for the year 2009. 

The World Bank: World Development Indicators database, 1 July 2009. 
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International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2010: Nominal GDP 

The World Bank: World Development Indicators database, 1 July 2009. Gross domestic 


