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RESUMO 
Visando combater a evasão fiscal e facilitar o fluxo de investimentos, os países celebram 
acordos destinados a combater a bitributação da renda. O estudo tem como objetivo verificar 
o impacto dos tratados para evitar a dupla tributação da renda nas relações de investimentos 
estrangeiros diretos do Brasil. A análise compreendeu mais de 150 países e jurisdições com os 
quais ocorreram transações de investimentos provindos do Brasil ou que o tenham como 
receptor, no período de 2000 a 2011. Aplicou-se a técnica de regressão múltipla, através da 
seleção de oito variáveis independentes, a fim de verificar o comportamento dos tratados de 
dupla tributação diante dos investimentos. Foi descoberto, através do modelo estimado, que 
esses tratados tiveram impacto positivo e estatisticamente significante – se comparado com 
estudos anteriores - de 30,9% no volume de investimento estrangeiro direto. Dividindo-se a 
amostra entre os investimentos recebidos e realizados pelo Brasil, verificou-se que o aumento 
foi maior no investimento estrangeiro direto recebido (32,6%), que no realizado (23,4%), 
ainda que, em ambas as análises, esta tenha sido a segunda variável de maior impacto positivo 
no modelo. Conclui-se que, exclusivamente no cenário brasileiro, a dupla tributação 
internacional da renda é fator relevante na decisão de investimento, uma vez a presença de 
tratados que procurem assegurar ao investidor o auferimento de rendimento sem dupla 
tributação, incrementa substancialmente os fluxos de investimento. O presente estudo 
diferencia-se dos anteriores à medida que utiliza uma amostra que contém apenas TDTs em 
vigor no Brasil e busca identificar a relação entre essas duas variáveis. 
 

Palavras-chave: Bitributação internacional; Investimento estrangeiro direto; Tributação 
sobre a renda. 
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1 INTRODUÇÃO 

O fenômeno da dupla tributação internacional, para Silva (2008), ocorre quando há um 
concurso de normas tributárias emanadas por mais de uma soberania tributária, submetendo o 
mesmo contribuinte, pelo mesmo fato gerador, a um imposto da mesma espécie em um 
mesmo período de tempo. A dupla tributação internacional da renda não é desejada pelos 
Estados, uma vez que a globalização e a abertura dos mercados aos investimentos 
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internacionais têm elevado o intercâmbio de capitais.  
Partindo-se da premissa de que quanto maior a carga tributária, menor são os 

investimentos estrangeiros, os países podem assinar esses acordos a fim de permanecerem 
atraentes ao capital externo. Neste contexto, os tratados incluem cláusulas de troca de 
informações e combate a evasão fiscal que podem não ser fatores positivos para os 
investidores, mas justificam o crescente número de acordos para evitar a dupla tributação, 
ratificados pelos países, consequentemente, elevam o aumento de investimentos estrangeiros 
diretos.  
 O Brasil, ao longo das últimas décadas, constata Bellan (2010, p. 27), assinou e 
ratificou diversos tratados para evitar a dupla tributação, bem como ampliou suas transações 
comerciais, com aumento no volume de investimentos estrangeiros direto, recebidos e 
realizados. Com a finalidade de analisar esse aumento de investimentos, o presente estudo 
busca investigar o impacto dos tratados destinados a evitar a bitributação internacional sobre a 
renda nas relações de investimentos do Brasil. 
 Na tentativa de atingir a esse objetivo formulou-se o seguinte questionamento: Qual o 
impacto causado pelos tratados destinados a evitar a bitributação internacional sobre a renda 
com os investimentos recebidos e realizados pelo Brasil? No esforço de atingir o objetivo 
geral proposto, foram traçados os seguintes objetivos específicos: i) caracterizar a bitributação 
sobre a renda e seus efeitos sobre os investimentos; ii) analisar, em estudos anteriores, as 
variáveis utilizadas nos tratados firmados a fim de evitar a dupla tributação internacional; e, 
iii) identificar os investimentos estrangeiros direto, em estoque, e sua relação com os tratados
 Foram selecionadas diversas variáveis que haviam sido empregadas por estudos 
empíricos anteriores, como parâmetros de comparação com os tratados para evitar a dupla 
tributação, em relação aos seus impactos nos investimentos, constatados a partir da aplicação 
da técnica de análise de regressão múltipla. Analisaram-se, os investimentos estrangeiros 
diretos realizados e recebidos pelo Brasil, em um período de 2000 a 2011, e em mais de 150 
países e jurisdições. 
 O presente trabalho está estruturado em cinco seções, sendo esta primeira a 
introdução; a segunda uma abordagem teórica, analisando os tratados segundo o ordenamento 
jurídico brasileiro, com foco em matéria tributária, bem como os estudos feitos sobre a dupla 
tributação internacional; a terceira descreve a metodologia empregada, com o detalhamento 
dos períodos analisados, fontes dos dados, amostra e procedimentos estatísticos; a quarta a 
análise dos resultados apresentados; e, por fim, a quinta e última seção, com as considerações 
finais. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O tratado é todo acordo formal, fruto da manifestação de dois ou mais sujeitos do 
Direito Internacional Público a fim de produzir efeitos jurídicos para as partes contratantes, 
conforme as normas internacionais (MAZZUOLI, 2011, p. 176). 

A expressão “tratado” agrega dentro de si diversas nomenclaturas. A Convenção de 
Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, da qual o Brasil é signatário, em seu art. 2º, inc. I, 
alínea “a”, afirma que “tratado” significa um acordo internacional concluído por escrito entre 
Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de 
dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica. Como 
Mazzuoli (2011, p. 177) esclarece, será tratado qualquer acordo que se enquadre na definição 
supracitada, independentemente do nome que se lhe atribua. 

No Brasil, apenas o Presidente da República pode assinar tratados, convenções e atos 
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional, como reza o inc.VIII do art.84, da 
Constituição Federal de 1988. A mesma Carta Magna, em seu art. 49, inc. I atribui 
competência exclusiva ao Congresso a resolução de questões sobre tratados, acordos ou atos 
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internacionais, por meio da elaboração de decreto-legislativo. 
Dentre as diversas classificações dos tratados, selecionam-se as mais relevantes para o 

presente estudo. Os tratados, conforme Mazzuoli (2011, p. 188), podem ser bilaterais, quando 
possuem apenas duas partes contratantes, ou multilaterais, quando celebrados por mais de 
duas partes. Quanto à sua natureza jurídica, segundo Silva (2007), podem ser classificados em 
tratados-lei, quando as partes contratantes convergem para a criação de normas de Direito 
Internacional Público, ou tratados-contrato, cujas vontades das partes são divergentes e 
resultam de concessões mútuas, a fim do cumprimento das suas respectivas obrigações 
visando um objetivo em comum. 

A partir desta contextualização, Silva (2007) define os tratados em matéria tributária 
como acordos jurídicos de natureza negocial celebrados entre dois ou mais países, visando 
principalmente solucionar possíveis conflitos sobre a dupla tributação da renda que podem 
ocorrer no cenário internacional e acrescenta que os tratados bilaterais têm sido o tipo de 
tratado para evitar a dupla tributação internacional mais utilizado, em oposição aos 
multilaterais. 

Acerca da matéria, o artigo 98 do Código Tributário Nacional (BRASIL, 1966) dispõe 
que “os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária 
interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha”. Como pontua Mazzuoli (2011, p. 386), 
tal dispositivo atribui primazia aos tratados internacionais em matéria tributária sobre toda a 
legislação tributária interna. Portanto, nenhuma legislação que seja contrária ao disposto no 
tratado anteriormente firmado e em vigor no Brasil poderá ser aplicada sem que antes seja 
feita a denúncia do tratado, caso este não satisfaça mais os interesses nacionais. 

Na prática, o Supremo Tribunal Federal tem considerado que o art. 98 do CTN é 
aplicável apenas aos tratados-contrato e não aos tratados-lei. Segundo Xavier (2007, p. 133), 
essa jurisprudência parte da premissa de que a Constituição é omissa quanto à supremacia 
hierárquica dos tratados e que o art. 98 do CTN estaria invadindo, de forma ilegítima, uma 
competência constitucional exclusiva. 

Ademais, é oportuno citar que a Receita Federal do Brasil (RFB) é competente para 
interpretar e aplicar os tratados de bitributação, juntamente com o Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais, tendo em vista que, ao ratificar um tratado em matéria tributária é dever do 
Estado zelar pelo seu cumprimento, adequando o seu sistema tributário para este fim 
(GONZAGA, 2010). 

 
2.1 A Dupla Tributação Internacional 

A dupla tributação envolve a relação do contribuinte com o fisco de dois ou mais 
Estados. Segundo Xavier (2007, p. 31), é resultado do concurso de normas dentro do plano do 
Direito Tributário, quando o mesmo fato se integra na hipótese de incidência de duas normas 
tributárias distintas, originando a constituição de mais do que uma obrigação de imposto. Vale 
ressaltar que, neste caso, há uma justaposição ou sobreposição de normas, mas não um 
conflito entre elas. 

Isso ocorre porque os países detêm soberania, um atributo fundamental que 
acompanha o Estado, e do qual ele não pode abrir mão, pois faz parte da sua essência. Explica 
Silva (2007) que, através dessa soberania, o Estado dispõe do poder de institucionalizar um 
sistema tributário e de tributar e, uma vez que apenas os Estados possuem soberania tributária, 
a celebração de tratados em matéria tributária, compete, pois, somente a eles. Os Estados 
devem, então, limitar parte da sua soberania tributária e chegar a um denominador comum por 
razões econômicas e fiscais. Neste contexto Faria (2006) discorre que o fenômeno da dupla 
tributação internacional ocorre quando mais de uma soberania tributária submete o mesmo 
contribuinte, pelo mesmo fato gerador, a um imposto da mesma espécie em um mesmo 
período tributário. 



 4 

Os Estados adotam uma das seguintes estruturas de tributação, destacadas por Silva 
(2007): a) territorialidade, ou critério da fonte: somente os rendimentos e proventos obtidos 
dentro dos limites fronteiriços nacionais são tributados; b) universalidade, ou critério da 
residência ou nacionalidade: são tributados os rendimentos e proventos do contribuinte, 
independentemente do local em que eles foram obtidos, observando-se apenas a residência ou 
domicílio do mesmo. 

Consequentemente, a bitributação internacional da renda ocorrerá em uma das 
hipóteses, conforme menciona Moreira (2003): a) dois ou mais Estados que adotem o 
princípio da territorialidade considerem que determinado rendimento foi auferido dentro de 
seus respectivos territórios; b) um Estado adota o princípio da universalidade, com pretensões 
extraterritoriais, e outro adota o princípio da territorialidade ou; c) ambos os Estados adotam o 
princípio da universalidade e consideram que determinado contribuinte é nacional ou 
residente de ambos os Estados. 

O Brasil adotou, após o advento da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, o critério 
da universalidade ao invés do critério da territorialidade para tributar a renda das pessoas 
jurídicas. O caput do art. 25 da referida lei dispõe que “os lucros, rendimentos e ganhos de 
capitais auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas 
jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano”. É importante 
acrescentar que as pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital, 
oriundos do exterior, estão obrigadas a fazer a apuração pelo lucro real, como reza o inc. III 
do art. 14 da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. 

Danosa em várias áreas, não por acaso os países celebram tratados a fim de evitar a 
bitributação. Ela interfere ao onerar excessivamente, enumera Faria (2006), os movimentos de 
capitais e de pessoas, as transferências de tecnologia, o intercâmbio de bens, serviços e 
propriedade intelectual, a difusão cultural e o direito autoral, gerando um entrave, por 
exemplo, para a realização de espetáculos, apresentações artísticas e esportivas. 

Dessa forma, o nível correto de tributação é o princípio de tributação única, como 
ensina Avi-Yonah (2007, p. 10), em que a renda proveniente de transações no exterior deveria 
ser passível de tributação uma só vez. Isso se justificaria porque a dupla tributação pode levar 
a altos níveis de tributo e asfixiar investimentos internacionais. Por outro lado, a ausência de 
tributação nessas transações ofereceria uma oportunidade de fugir à tributação doméstica ao 
se investir no exterior, prejudicando a arrecadação nacional.  

Para contornar esse problema e evitar que o contribuinte seja duplamente tributado, os 
Estados utilizam diversos métodos, através de medidas unilaterais, bilaterais ou multilaterais, 
de acordo com os seus anseios. Os tratados para evitar a dupla tributação (TDTs) classificam-
se como uma medida bilateral. Não cabe nos limites deste estudo detalhar os vários métodos 
que podem ser aplicados pelos países para evitar a dupla tributação da renda, pois, 
independentemente da medida escolhida, ela tencionará evitar que o rendimento seja tributado 
duas vezes. 

Há diversos modelos de TDTs desenvolvidos, sendo o elaborado pela OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) o mais sistematicamente 
utilizado por inúmeros países, membros ou não da organização. A sua convenção divide os 
rendimentos em categorias específicas, tratando tanto da tributação da renda das pessoas 
jurídicas (arts. 7º ao 12), quanto das pessoas físicas (arts. 14 ao 20). 

Segundo o departamento de Corte de Receitas e Aduna (Her Majesty's Revenue and 
Customs), do governo britânico, existem mais de 2.500 acordos que se referem à eliminação 
da bitributação no mundo. Atualmente, de acordo com o sítio da RFB (2013), o país possui 28 
tratados bilaterais deste tipo em vigor, seguindo, em linhas gerais, os princípios do modelo da 
OCDE.  

Um motivo de preocupação por parte dos países que celebram tais acordos, explica 
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Faria (2006), é o fato de muitos contribuintes perceberem neles uma oportunidade de não 
serem tributados, caracterizando uma forma de abuso dos tratados contra a dupla tributação. 

 
2.2 Os Investimentos Estrangeiros Diretos e sua Relação com os Tratados para Evitar a 
Dupla Tributação 

A economia mundial contemporânea tem intensificado as transações comerciais 
internacionais, influenciando a posição dos países quanto à abertura ao capital externo, pois 
uma postura econômica restritiva tende a afastá-los dos benefícios que o comércio 
internacional proporciona. Uma das formas de transações econômicas internacionais são os 
investimentos estrangeiros. 

Os investimentos estrangeiros são aplicações de capital no exterior, na forma de 
aquisição de títulos (ações, obrigações e outros) ou propriedades. São classificados em diretos 
e em portfólio. Conforme Carvalho e Silva (2007, p. 275), os investimentos estrangeiros 
diretos (IED) conferem ao investidor o controle da empresa onde eles são aplicados, enquanto 
os investimentos de portfólio não implicam o comando da empresa receptora dos recursos. 
Baumann, Canuto e Gonçalves (2004, p. 194), entretanto, ressaltam que controle nem sempre 
está condicionado ao fato de o investidor estrangeiro possuir mais de 50% do capital votante, 
pois uma participação menor também pode lhe conferir tal poder. Devido a isto e seguindo 
uma recomendação do Fundo Monetário Internacional, o Brasil considera como investimento 
estrangeiro direto as empresas que possuam pelo menos 10% do capital votante ou 20% do 
capital total na mão de não-residentes. 

Neste estudo, os IEDs foram classificados em IED recebido e IED realizado. O 
primeiro corresponde aos investimentos oriundos de países estrangeiros aplicados no Brasil, 
enquanto que o segundo refere-se aos investimentos brasileiros aplicados no exterior. 

Os fluxos de IEDs seguem o rumo dos países que conseguem oferecer vantagens às 
empresas, como redução no custo de produção, pois são movidos pela perspectiva de lucro. 
Nos países subdesenvolvidos, onde o capital é mais escasso, este possui uma maior 
remuneração. Como sugerem Carvalho e Silva (2007, p. 277), vários fatores podem contribuir 
para que investimentos provenientes de países desenvolvidos tomem o rumo dos países em 
desenvolvimento, como menores custos com matérias-primas, mão de obra mais barata ou 
mais produtiva, logística de transporte eficiente e políticas públicas favoráveis, 
principalmente em relação à tributação, subsídios e inexistência de barreiras comerciais.  

Tais países podem, portanto, receber novos conhecimentos e tecnologias, além do 
incremento no nível de emprego e renda. Fitzgerald (2002) explica que há uma problemática 
para os países subdesenvolvidos entre maximizar a arrecadação e, ao mesmo tempo, 
manterem-se atrativos para investidores estrangeiros, pois muitas vezes precisam reduzir a 
tributação devido à pressão de multinacionais estrangeiras para compensar suas ineficiências.  

De acordo com relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2010, 
p.119), nas últimas décadas o Brasil tem sido um dos importantes destinos de investimento 
estrangeiro direto entre os países em desenvolvimento. O “excesso de liquidez” da economia 
mundial tem deslocado uma grande massa de capital-dinheiro para esses países, por causa da 
alta rentabilidade desse tipo de aplicação financeira.  

Para Silva (2008), um motivo para o aumento do volume de investimentos 
estrangeiros recebidos no Brasil foi a mudança de política do governo brasileiro em relação à 
abertura econômica, haja vista que a política protecionista isolou o país do comércio 
internacional. O aumento da quantidade de TDTs é uma consequência dessa mudança, 
seguindo um modelo presente nos países com estágio mais avançado de abertura ao mercado 
internacional, preservando, entretanto, os interesses do território receptor de capitais. 

Os investimentos brasileiros diretos no exterior, todavia, sempre estiveram 
concentrados em poucas empresas e setores na área de serviço e de produção de commodities, 
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sobretudo a partir de 2004, os fluxos de IED realizado ganharam maior importância, seguindo 
a tendência de outros países emergentes, principalmente asiáticos. As razões para isso foram 
mudanças no ambiente macroeconômico, bem como o aumento das exportações de 
commodities agrícolas e minerais; a redução dos preços de ativos localizados no exterior, 
aliada ao dinamismo da demanda doméstica e a valorização da moeda nacional, expressivos 
superávits comerciais e financeiros; melhor acesso ao crédito por parte das empresas 
nacionais; e, a política de apoio promovida pelo governo brasileiro ao processo de 
internacionalização (IPEA, 2010, p.284). 

De modo geral, os dados divulgados pelo IPEA (2010, p. 272) apontam que, no 
panorama brasileiro, a taxa de expansão dos fluxos de IED realizado supera largamente a 
expansão de investimentos provenientes de outros países no Brasil, ainda que o país se 
mantenha como um dos principais polos de atração desse tipo de investimento. A relação 
entre IED realizado e recebido cresceu de 8,7% no período 1990-2000 para 51,7% no período 
2004-2008. 

A fim de competir pelo fluxo de investimentos internacionais, os países podem agir de 
várias formas para ter a preferência dos investidores, dentre elas medidas bilaterais, como a 
conclusão de TDTs. 

Tendo em vista que o rendimento auferido pela realização de investimentos no exterior 
é passível de tributação sobre a renda, a existência de tratados internacionais contra a dupla 
tributação reduziria os custos de investir e, consequentemente, estimularia o fluxo de 
investimentos internacionais. Neste sentido, Gonzaga (2010) explica que, nos países nos quais 
a carga tributária elevada representa um custo alto para a contabilidade das empresas, a 
presença de tais tratados pode ser um fator determinante para os investidores, pois os mesmos 
irão transacionar sabendo que não haverá a prejudicial dupla tributação dos rendimentos 
auferidos no negócio. 

Faria (2006) complementa que os tratados internacionais em matéria tributária 
objetivam a incrementação do fluxo de investimentos para o Brasil e permitem a adoção de 
instrumentos de incentivos fiscais, criando um clima de segurança para o investidor 
estrangeiro. Também possibilitam a redução do imposto incidente sobre o lucro auferido por 
empresas brasileiras no exterior e sobre os rendimentos transferidos ao país por filiais de 
empresas brasileiras, fortalecendo-as e ajudando-as a enfrentar a concorrência internacional. 

Há, porém, outra hipótese, segundo a qual os TDTs objetivam, de fato, apenas o 
combate à evasão fiscal, partindo de sua cláusula de troca de informações, ao invés de 
procurar aumentar o fluxo de investimentos. Esse tipo de tratado poderia inclusive ter um 
impacto negativo para os investidores, ao exigir uma maior transparência por parte deles, 
como apontado nos estudos de Bloningen e Davies (2004) e Egger et al. (2006). 

 
2.3 Estudos Empíricos Anteriores 
 Na última década, alguns autores começaram a procurar verificar a relação, ou a falta 
dela, entre TDT e IED.  Os estudos ainda não encontraram uma conclusão absoluta a respeito 
do tema, pois os resultados têm divergido bastante devido a variações de amostra e de 
métodos de análise de cada um deles. 

Davies (2003) examinou o impacto de 20 renegociações de TDTs entre os anos de 
1966 e 2000 nos IEDs dos Estados Unidos e concluiu que essas renegociações não 
impactaram no fluxo de investimentos, tanto interno, quanto externo.  
 Bloningen e Davies (2004) também se focaram nas relações de IEDs externos e 
internos dos Estados Unidos, desta vez com 88 países parceiros no período de 1980 a 1999. A 
análise diferenciou os tratados antigos, concluídos antes do início do período amostra, e os 
novos tratados, concluídos a partir de 1980, encontrando TDTs que não tiveram efeito 
positivo em ambas as situações. 
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 Bloningen e Davies (2005) utilizaram dados da OCDE sobre estoques e fluxos de IED, 
cobrindo 23 países desenvolvidos entre 1982 e 1992. Foi encontrada uma relação positiva 
entre os tratados e grandes fluxos e estoques de IED. Dividindo a amostra entre novos e 
antigos tratados, o impacto destes permaneceu positivo, enquanto os novos apresentaram uma 
influência negativa, mas não estatisticamente significante. 
 Egger et al. (2006) estimaram o efeito dos tratados de tributação no IED bilateral em 
um universo amostral de 67 pares de países da OCDE com tratados e 719 pares sem tratados 
no período 1985-2000, concluindo que os tratados tiveram um efeito negativo no IED. 
 Neumayer (2007) se baseou em 114 TDTs dos Estados Unidos e dados agregados de 
120 países em desenvolvimento receptores de IEDs. Foi concluído que os TDTs estimularam 
os IEDs em 22%. Dividindo a amostra entre países cuja renda da população é considerada 
mediana e países de baixa renda per capita, percebeu-se que o aumento ocorreu apenas no 
primeiro grupo, não havendo os tratados produzido efeito positivo no segundo. 
 Wu (2008) analisou os 16 TDTs assinados por Taiwan e o histórico de investimentos 
do país e não encontrou forte evidência de que os TDTs aumentam as atividades de IED em 
Taiwan. 
 Barthel et al. (2010) selecionaram dados da UNCTAD (Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento) e da OCDE sobre a saída de IED de 30 países, 
sendo 10 em desenvolvimento, e de entrada de IED em 105 países, 84 em desenvolvimento, 
no período de 1978 a 2004, descobrindo uma relação positiva entre a existência de TDT e o 
aumento de IED bilateral. 

O presente estudo diferencia-se dos anteriores à medida que utiliza uma amostra que 
contém apenas TDTs em vigor no Brasil e procura identificar a relação entre essas duas 
variáveis no plano nacional, já os anteriores abordaram o assunto utilizando como base os 
países membros da OCDE, de acordo com Barthel et al. (2010), Neumayer (2007), Egger et al. 
(2006), Bloningen e Davies (2005), Bloningen e Davies (2004) e Davies (2003). 

 
3 METODOLOGIA 
 Para Gil (1991), as pesquisas descritivas se pautam, de forma primordial, na descrição 
de características de determinada população ou fenômeno, ou no estabelecimento de relações 
entre variáveis. Ainda segundo o mesmo autor, as pesquisas explicativas buscam identificar 
os fatores que determinam ou contribuem para ocorrência do fenômeno em questão. Desta 
forma, este estudo, quanto aos seus objetivos, é de caráter descritivo e explicativo, tendo em 
vista que, além analisar fenomenologicamente a dupla tributação da renda e os tratados que a 
evitam, seu enquadramento no Brasil e suas consequências, busca identificar se tais tratados 
estão entre as variáveis que interferem no volume de investimentos estrangeiros do país. 
 A abordagem do problema foi quantitativa, uma vez que, segundo Beuren (2008), tal 
método se utiliza de instrumentos estatísticos, buscando relacionar as variáveis e a 
causalidade entre elas. Dentro deste contexto, buscou-se mensurar o impacto dos tratados para 
evitar a dupla tributação da renda sobre os investimentos estrangeiros diretos. 
 O delineamento do estudo deu-se por meio de pesquisa documental e bibliográfica, 
sendo bibliográfica pela análise do que já foi publicado sobre o tema, sobretudo em livros e 
artigos científicos; e documental, pela utilização de documentos escritos de fontes primárias, 
como leis, tratados e decretos, e de fontes secundárias, como relatórios e tabelas estatísticas. 

O período analisado foi de 2000 a 2011 para os investimentos estrangeiros diretos no 
Brasil, com periodicidade de obtenção dos dados quinquenal; e de 2001 a 2011 para os 
investimentos do Brasil no exterior, com periodicidade de obtenção anual, ambos os dados 
divulgados nos sítios do Banco Central do Brasil (anos de 2000 a 2009) e do Fundo 
Monetário Internacional (anos de 2010 e 2011), com exceção dos dados de investimentos do 
Brasil no exterior para o ano 2000, os quais não foram divulgados. 
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O presente estudo foi realizado com investimentos avaliados em estoque – saldo de 
investimentos existentes no final de cada exercício - ao invés dos investimentos avaliados em 
fluxo – montante de entradas, menos saídas em cada exercício. A maioria dos autores aborda, 
em estudos, os investimentos avaliados em estoque. 

 Foi aplicada a técnica de regressão múltipla em três etapas, para a variável dependente, 
da seguinte forma: primeiramente o estoque de IED realizado (IEDS); em seguida o estoque 
de IED recebido (IEDE); e, por fim, a soma do estoque de IED recebido e realizado (IEDES). 
Verificar-se-á o comportamento da variável independente TDT nas três situações, em 
conjunto com as demais variáveis independentes. Os estoques de investimentos, por terem 
volume de transações bem diferenciadas nos países, foram utilizados no software estatístico 
SPSS 13.0 em logaritmos, a fim de obter maior uniformidade na análise dos dados. 

As variáveis independentes selecionadas são determinantes de investimentos 
empregados nos estudos empíricos anteriores de Barthel, Busse e Neumayer (2010), 
Neumayer (2007), Bloningen e Davies (2005; 2004) e Davies (2003), que representam fatores 
que podem impactar na decisão para o fluxo de investimento (Quadro 1 e Equação 1). 

       (1) 
Onde: 
Y variável dependente (estoque de IED); 
α interceptação da reta com o eixo vertical; 
β1 a β8 parâmetros das variáveis independentes, efeito de X sobre Y; 
TDT presença ou não de tratado de dupla tributação entre os países; 
AC presença ou falta de acordo regional de comércio entre os países; 
PIBPC produto interno bruto per capita do país receptor do investimento, em dólares; 
AM soma das exportações e importações pelo PIB do país receptor do investimento; 
I logaritmo do percentual da taxa de inflação do país receptor do investimento; 
DIST distância entre as capitais dos países, em km; 
SPIB logaritmo da soma do PIB dos países, em dólares; 
QDIFPIB logaritmo do quadrado da diferença entre o PIB dos países, em dólares, e; 
ε termo de erro ou perturbação, contendo fatores não observados que afetam Y. 
 Buscou-se identificar, dentre as variáveis que haviam sido empregadas em estudos 
empíricos anteriores, as que melhor se adequavam à realidade brasileira, a fim de que a 
análise não seja afetada por dados de pouca ou nenhuma relevância. 
Quadro 1: Nomenclatura das variáveis independentes. 

Var. 
Indep. 

Sigla Objetivo da Variável Fonte dos dados 

X1 TDT 

Variável dummy que verifica o impacto dos tratados para evitar a 
dupla tributação da renda sobre os estoques de investimento direto. É a 
variável independente mais relevante para o presente estudo. Indica se 
há TDT em vigor entre os países, considerando o ano da sua entrada 

em vigor no Brasil. 

Receita Federal 
do Brasil 

X2 AC 
Variável dummy assinalando a assinatura de acordo regional de 

comércio entre os países. Tais acordos podem ser uniões aduaneiras 
ou acordos de livre comércio.  

Organização 
Mundial do 
Comércio 

X3 PIBPC 
O PIB per capita é um fator que pode influenciar o poder de compra 

dos consumidores domésticos.  
Banco Mundial 

X4 AM 
A abertura de mercado do país receptor do investimento visa analisar 

a sua posição perante a globalização e aos mercados estrangeiros. 
Banco Mundial 

X5 I 
O percentual da taxa de inflação do país receptor de investimento 
pode impactar os investimentos, tendo em vista que altas taxas de 

inflação denotam distorções macroeconômicas.  
Banco Mundial 

X6 DIST 
Verifica como a distância entre os países pode ser determinante para 

a atração de investimentos.  
Distancefromto.ne

t 
X7 SPIB A soma do PIB dos países analisa se economias maiores e mais Banco Mundial 
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similares tendem lidar melhor com as variações de mercado que 
impactam nos investimentos. 

X8 
QDIF
PIB 

Países com grandes diferenças econômicas teriam dificuldades em 
manter relações de investimentos entre si. 

Banco Mundial 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 
Os dados foram coletados entre os meses de setembro de 2012 e janeiro de 2013. A 

amostra foi dividida em duas partes, entre IED realizado e recebido, compondo a primeira 
parte por 133 países e jurisdições com os quais o Brasil realizou investimentos diretos; e, a 
segunda parte com 145 países e jurisdições de investimentos recebidos no Brasil, onde todos 
os dados foram dispostos em painel. 

 
4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os resultados, demonstrados na Tabela 1, indicam que há uma forte relação entre a 
existência de tratado de dupla tributação e um aumento no volume de investimento, tanto em 
se tratando de IED recebido, quando de IED realizado pelo Brasil. 

A variável TDT obteve considerável impacto na análise de IED recebido, ainda que, 
em todas as análises, tenha tido uma significante influência sobre os investimentos, inclusive 
sendo, na análise de IEDES, a variável com maior resultado positivo. De acordo com os 
resultados estimados confirma-se, portanto, a relevância desses tratados no cenário econômico 
atual, em que a grande competitividade faz com que a tributação seja um fator preponderante 
para a decisão de investimento, tal evidência foi obtida nos resultados de Barthel, Busse e 
Neumayer (2010), Neumayer (2007) e Bloningen e Davies (2005) e rejeitada nos estudos de 
Egger et. al (2006) e Bloningen e Davies (2004). 
Tabela 1 - Resultados estimados pelo modelo 

Resultados estimados pelo modelo 

Variável IED S IEDE IEDES 

TDT 0,234*** 0,326*** 0,309*** 

AC 0,118*** -0,075* 0,006 

PIBPC 0,402*** -0,318*** 0,192*** 

AM 0,022 -0,060 -0,024 

I -0,040 -0,026 0,012 

DIST -0,432*** -0,157*** -0,296*** 

SPIB 0,152*** 0,682*** 0,263*** 

QDIFPIB 0,022 -0,212*** -0,079** 

R quadrado 0,464 0,400 0,314 

Observações 502 372 874 

Fonte: Elaborada pelos autores (2013).  
Legenda: ***, ** e * denotam significância estatística aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Constatou-se que a distância influenciou negativamente muito mais o IED realizado 
que o recebido, o que pode significar que há uma maior facilidade para as empresas 
brasileiras em atuar em países mais próximos do que em países mais distantes, ao passo que 
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se confirma a importância do Brasil como polo de atração de IED, pois os investidores 
internacionais não levam tanto em consideração o fator distância.  

A abertura de mercado não representou um fator de impacto no modelo utilizado, bem 
como a inflação, tendo em vista que ambas as variáveis não foram estatisticamente 
significantes nem sequer ao nível de 10%, e também apresentaram um beta (β) mais baixo que 
as outras variáveis. 

Os acordos de comércio conduziram a um aumento de investimentos brasileiros no 
exterior, impactando, porém, de forma negativa ao analisar-se o IED recebido. Isso ocorreu 
possivelmente pelo fato de o Brasil ter assinado tais acordos majoritariamente com países em 
desenvolvimento e que possuem uma menor capacidade de investir. De maneira oposta, o 
Brasil tem investido mais nesses países nos últimos anos, o que valida o impacto positivo dos 
acordos de comércio no montante de capital brasileiro no exterior. 

Tendo sido considerado como parâmetro o PIB per capita do país receptor do 
investimento, o resultado aponta que o nível de renda dos países nos quais o Brasil investe foi 
o fator de maior impacto na análise de IED realizado. Entretanto, o nível de renda da 
população brasileira não foi determinante para os investidores, causando inclusive uma 
redução de investimentos. Isso se justificaria pelo fato de que o maior PIB per capita 
representa maiores gastos com mão de obra, não impactando os investimentos brasileiros no 
exterior, pois o país não pode abster-se de investir em mercados importantes e consolidados 
apenas pelo fato de o nível de renda da população desses países ser superior.  

A variável soma do PIB indica que o tamanho do mercado receptor do investimento, 
em conjunto com o mercado emissor, é altamente relevante para o volume de IED recebido. 
Essa variável indica que a relação de investimento entre grandes mercados tende a envolver 
um maior volume de transações, e, portanto, países com alto PIB estão propensos a possuir 
uma grande relação de investimento entre si. O resultado é positivo nas três situações, 
sensivelmente maior para o IED recebido. 

A diferença do PIB entre os países, ao contrário, revela que, entre mercados com 
maior discrepância de tamanho, há uma tendência de haver menores fluxos de investimentos. 
Isso se explica pela dificuldade de existir uniformidade de volume de investimento, quando o 
mercado consumidor de um país está menos propenso a absorver grandes ofertas do que outro. 
Mesmo assim, na análise de IED realizado, a variável QDIFPIB teve coeficiente positivo, 
ainda que não estatisticamente significante. Nas duas análises seguintes, a referida variável 
apresentou o comportamento esperado, e, com significância estatística, indicou um 
decréscimo nas transações de investimento. 

Ao contrário de Barthel, Busse e Neumayer (2010) e Neumayer (2007), não foi 
utilizada uma variável como indicador da presença de acordo bilateral de investimento entre 
os países, pois o Brasil, apesar de ter celebrado tais acordos, não os ratificou em Congresso e, 
portando, eles não estão em vigor. Dessa forma, a inclusão da referida variável apenas 
causaria distorções no modelo de regressão. Porém, foi feita uma análise na variável TDT 
conforme Tabela 2.  
Tabela 2 – Evidenciação das análises feitas em estudos anteriores  

Comparação com estudos empíricos anteriores 

  Resultado estimado Barthel, Busse e Neumayer (2010) Neumayer (2007) 

TDT 0,309*** 0,246*** 0,224*** 

R quadrado 0,31 0,20 0,37 

Observações 874 33066 2086 
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Fonte: Elaborada pelos autores (2013). 
Legenda: ***, ** e * denotam significância estatística aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Verifica-se que o resultado encontrado no presente estudo é similar aos resultados 
encontrados por esses autores, apesar de o número de observações serem inferior, dado que o 
presente estudo está restrito ao Brasil (874 observações). O coeficiente de determinação, 
ainda que inferior a 50%, segue a tendência dos trabalhos relacionados ao tema, em virtude da 
dificuldade de selecionarem-se variáveis independentes que consigam explicar de forma 
robusta a variável dependente estoque de investimento. Isso se deve à complexidade de tal 
variável e ao fato de, devido ao tamanho da amostra, encontrar variáveis possuam 
disponibilidade de dados completa pra toda a amostra. Uma vez que os dados perdidos foram 
removidos pelo método listwise, a fim de que o número de observações fosse uniforme para 
todas as variáveis e se enquadrasse aos estudos anteriores, a inclusão de outras variáveis 
causaria uma redução da amostra. 

A periodicidade dados foi uma limitação da pesquisa, principalmente em relação aos 
investimentos recebidos. Dados perdidos existiram em todas as variáveis, exceto as dummies 
TDT e AC, e a variável DIST, o que impossibilitou uma análise mais ampla. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O presente estudo teve como objetivo investigar estatisticamente o impacto dos 
tratados destinados a evitar a bitributação internacional sobre a renda nas relações de 
investimento estrangeiro direto do Brasil. Para tanto, foi realizada uma análise de regressão 
múltipla, com oito variáveis independentes, que representam fatores que podem impactar na 
decisão de investimento, incluindo a presença de tratado para evitar a dupla tributação. O 
período abrangido correspondeu aos anos de 2000 a 2011, com dados de mais de 150 países 
com relações de investimento com o Brasil. 

Os resultados obtidos através do modelo estimado pela regressão atestam que há 
influência positiva e estatisticamente significante dos tratados de dupla tributação nos 
investimentos que envolvem o Brasil, correspondendo a um aumento de 30,9% no volume de 
investimento estrangeiro direto. Dividindo-se a amostra entre os investimentos recebidos e 
realizados pelo Brasil, verificou-se que o aumento foi maior no investimento estrangeiro 
direto recebido (32,6%), que no realizado (23,4%). 

As demais variáveis apresentaram, em sua maioria, os resultados esperados. O 
coeficiente de determinação seguiu a tendência de estudos anteriores. O número de 
observações foi condicionado pela quantidade de variáveis e limitado a apenas um país de 
análise (Brasil).  

Conclui-se que, no panorama brasileiro, a bitributação internacional da renda é um 
ponto muito relevante na decisão de investimento, pois a presença de tratado que procure 
assegurar ao investidor que seu rendimento auferido não será duplamente tributado é capaz de 
incrementar substancialmente os fluxos de investimento.  

De forma mais ampla, confirma-se a importância dos tratados para evitar a dupla 
tributação no ambiente econômico e financeiro mundial, na medida em que eles contribuem 
para o intercâmbio de capitais e as trocas de informações fiscais entre os países. O aumento 
nos investimentos estrangeiros diretos reforça a evidência obtida nos trabalhos de Barthel, 
Busse e Neumayer (2010), Neumayer (2007) e Bloningen e Davies (2005), ao passo que vai 
de encontro aos resultados encontrados nos estudos de Egger et. al (2006) e Bloningen e 
Davies (2004). 
 Apesar das limitações encontradas no estudo, como dados perdidos em diversas 
variáveis, periodicidade limitada da divulgação dos valores dos investimentos, bem como a 
não inclusão de outras variáveis por falta de dados mais completos, o presente estudo cumpriu 
seu objetivo principal, pois foi capaz de mensurar o impacto dos tratados de dupla tributação 
nos investimentos estrangeiros diretos através do modelo empregado, bem como contribuiu 
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para uma maior elucidação sobre o tema no cenário brasileiro. 
Por fim, cabe ressaltar que, apesar da técnica empregada neste trabalho, há ainda 

várias formas de abordagem do tema, diante da sua amplitude, que podem ser realizadas por 
futuros estudos, como a adoção de métodos estatísticos mais robustos, bem como a utilização 
de outras variáveis como determinantes de investimentos e o emprego dos mesmos em fluxos 
ao invés de estoques, a fim de verificar o comportamento dos tratados para evitar a dupla 
tributação nessas situações. 
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