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IMPACTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE JOINT VENTURES EM COMPANHIAS
BRASILEIRAS DE CAPITAL ABERTO
RESUMO
O objetivo da presente pesquisa é analisar os impactos da implementação de joint ventures em
aspectos financeiros, econômicos, na precificação das ações e na criação de valor aos acionistas
de companhias brasileiras. A amostra do estudo é formada por 178 empresas brasileiras de
capital aberto, segregadas em grupos com e sem criação de joint ventures. Os dados das
empresas referem-se aos indicadores de desempenho econômico (lucratividade e rentabilidade),
financeiro (liquidez) e de mercado (retorno das ações e criação de valor) no período de 2010 a
2019 testados por meio de regressões de dados em painel. Os resultados indicaram que a
estruturação de joint ventures não tem associação com lucratividade, rentabilidade, liquidez e
retorno das ações. Contudo, encontramos evidências de que o valor criado aos acionistas das
empresas com joint ventures é maior em comparação às demais firmas. Esses resultados geram
contribuições por demonstrar que a criação de joint ventures por empresas brasileiras não segue
os mesmos padrões de desempenho do cenário internacional. O presente estudo contribui ainda
com a literatura ao apresentar que as joint ventures influenciam a criação de valor aos
investidores, amplificando o conhecimento teórico das relações entre joint ventures e o
desempenho das firmas.
PALAVRAS-CHAVE: joint ventures; desempenho econômico, desempenho financeiro;
desempenho de mercado.
1 INTRODUÇÃO
O empreendedorismo corporativo é um processo pelo qual se cria uma nova organização
ou se promove a renovação de estruturas internas a fim de tornar uma empresa competitiva
(Phan, Wright, Ucbasaran & Tan, 2009). As joint ventures, um possível formato de
empreendedorismo corporativo, são organizações independentes criadas a partir da união de
duas ou mais companhias. Tais alianças estratégicas permitem a junção de forças por meio do
compartilhamento de tecnologias, conhecimento de mercado, custos, riscos e lucros, sendo uma
tendência na atuação em mercados globalizados (Lima & Carvalho, 2013).
As joint ventures são tratadas em âmbito contábil como um empreendimento controlado
em conjunto e os acordos que as geram devem ser divulagados como fato relevante nos termos
da Instrução nº 358/2002 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A divulgação imediata
da celebração de acordos que criam joint ventures é necessária visto que estas combinações
estão diretamente relacionadas com o posicionamento estratégico das companhias, cuja
condição afeta as decisões dos investidores e, consequentemente, a precificação das ações (Liu,
Aston & Acquaye, 2014). Isso ocorre porque a criação de uma joint venture gera expectativa
de ganhos suplementares, em suas mais variadas formas, mas, também gera receio quanto a
efetividade de tais alianças (Cruz, Carvalho, Paiva, Ribeiro & Araújo, 2020).
A literatura internacional demonstrou que a instituição de joint ventures afeta
positivamente o desempenho econômico no curto (Bierwerth, Schwens, Isidor & Kabst, 2015)
e no longo prazo (Chen, King & Wen, 2015). A literatura nacional, por sua vez, não encontrou
evidências de que o desempenho econômico de curto prazo de companhias brasileiras de capital
aberto é influenciado pela criação de joint ventures (Silva, 2016). Os estudos indicaram,
inclusive, que a criação de joint ventures por companhias brasileiras é percebida como um
evento negativo pelo mercado gerando retração nos preços das ações nos dias seguintes à
divulgação desses acordos (Cruz et al., 2020). Visto que o retorno das operações combinadas
pode demandar um longo espaço temporal (Silva, 2016) e que a literatura nacional ainda não
apresentou uma investigação longitudinal, permanecem incógnitas as consequências
financeiras e econômicas da criação de joint ventures no longo prazo.
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O estudo dos impactos de investimentos no desempenho deve considerar uma longa
extensão temporal por causa do maior grau de incerteza em decorrência de eventos
imprevisíveis que podem surgir durante um longo período e da maior complexidade para
estimar os riscos envolvidos e os consequentes ganhos ou possíveis perdas. A análise
longitudinal do desempenho das empresas com criação de joint ventures permite que a análise
capture os resultados deste formato de alianças estratégicas que podem ocorrer extensivamente
no tempo (Silva, 2016). Ademais, as joint ventures se caracterizam pela criação de uma
organização nova e independente, sem um histórico para fazer projeções e comparações (Lima
& Carvalho, 2013). Como a literatura ainda não avaliou o desempenho organizacional de
empresas brasileiras com a criação de joint ventures quanto à perspectiva de longo prazo, existe
uma lacuna a ser discutida para ampliar o conhecimento sobre as consequências desta estratégia
corporativa. Além disso, não há estudos acerca do valor criado aos acionistas das empresas
investidoras em joint ventures. Por isso, o objetivo da presente pesquisa é analisar os impactos
da implementação de joint ventures em aspectos financeiros e econômicos, na precificação das
ações e na criação de valor aos acionistas de companhias brasileiras utilizando um longo espaço
temporal.
O estudo possui uma amostra com 178 empresas brasileiras de capital aberto, segregadas
em grupos com e sem criação de joint ventures, utilizando dados de desempenho econômico
(lucratividade e rentabilidade), financeiro (liquidez) e de mercado (retorno das ações e criação
de valor) no período de 2010 a 2019. Os resultados da pesquisa indicaram que a estruturação
de joint ventures não tem associação com lucratividade, rentabilidade, liquidez e retorno das
ações ao longo da série temporal contemplada pelo estudo. Contudo, encontramos evidências
de que o valor criado aos acionistas das empresas com joint ventures é maior em comparação
às demais firmas. Esses resultados geram contribuições por indicar que a criação de joint
ventures por empresas brasileiras não segue os mesmos padrões de desempenho do cenário
internacional porque não está associada aos resultados econômicos e financeiros. O presente
estudo ainda gera contribuições no âmbito teórico ao ampliar as discussões dos efeitos das joint
ventures no desempenho das firmas por indicar que o empreendedorismo corporativo praticado
por meio de joint ventures amplia a criação de valor aos investidores. A relação entre joint
ventures e criação de valor aos investidores demonstra um motivo pelo qual as empresas
brasileiras buscam essa estratégia de investimento ampliando a discussões teóricas das
consequências das joint ventures ao demonstrar uma associação que ainda não havia sido
investigada pela literatura internacional.
2 PLATAFORMA TEÓRICA
2.1 Empreendedorismo corporativo por meio de joint ventures
O dinamismo e a hostilidade do mercado competitivo impulsionam a adaptação
organizacional (Silva, 2016). Para contornar a volatilidade no ambiente organizacional, o
empreendedorismo corporativo emerge como um meio de renovação e inovação organizacional
para o desenvolvimento e/ou conquista de novos mercados (Phan et al., 2009).
Um dos formatos do empreendedorismo corporativo é o corporate venturing, que
explora novos produtos e mercados por meio da criação de novas divisões internas (corporate
venturing interno) ou novas organizações (corporate venturing externo). O corporate venturing
interno pode ocorrer com renovações internas e também com a criação de uma nova empresa
derivada da empresa-mãe, como uma cisão ou spin-off (Ribeiro, 2005). Já o corporate venturing
externo decorre da criação de uma nova organização independente, caracterizada pelo
investimento em aquisições de outras companhias ou formação de joint ventures (Phan et al.,
2009). Em ambos os casos de corporate venturing existe uma transformação organizacional
para potencializar a competitividade (Sharma & Chrisman, 1999).
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As joint ventures são apresentadas como uma oportunidade de cooperação econômica e
estrutural ao possibilitar a união de duas ou mais companhias, que podem construir uma nova
sociedade para dividir riscos, custos e lucros; alcançar novos mercados; desenvolver projetos;
compartilhar conhecimentos e; facilitar a atuação em mercados internacionais (Lima &
Carvalho, 2013). Além disso, as joint ventures são uma alternativa de alianças estratégicas que
exigem custos de formalização menores em comparação às fusões e aquisições (Bamford, Ernst
& Fubini, 2004).
A motivação para a criação de joint ventures pode ser um determinante para o sucesso
do negócio conjunto (Kwok, Sharma, Gaur & Ueno, 2019). Por exemplo, empreendimentos em
conjunto têm taxas de sucesso maiores quando o objetivo é alcançar novas regiões, produtos,
segmentos de clientes ou desenvolver novos recursos. Contudo, as taxas de sucesso são menores
quando as companhias consideram importante possuir controle do negócio, cuja característica
pode ser alcançada com maior efetividade por meio de fusão ou aquisição (Bamford et al.,
2004). Sob a perspectiva de custos de transação, se discute que a possibilidade de minimizar
custos é o fator determinante para formar uma joint venture (Hwang & Gaur, 2009). Por outro
lado, estudos que utilizaram a perspectiva da dependência de recursos enfatizam que a sujeição
aos recursos do parceiro é um motivo para firmar tal aliança (Davis & Cobb, 2009; Gulati e
Sytch, 2007).
Além das motivações para a criação de joint ventures, a literatura também apresentou
as consequências geradas por esta forma de combinação de negócios. Lima & Carvalho (2013)
desenvolveram um ensaio teórico com o objetivo de sumarizar, com base na literatura, as
vantagens e desvantagens deste modelo de negócios, apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Vantagens e desvantagens na formação de joint ventures
Vantagens
 Obtenção de recursos financeiros
 Capital e riscos compartilhados
 Aumento dos lucros
 Economia de escala e melhoria de processos
 Compartilhamento de conhecimentos de
mercado
 Acesso à novas tecnologias
 Combinação de pontos fortes
 Aprendizagem organizacional
Nota. Adaptado de Lima & Carvalho (2013).

Desvantagens
 Discordância sobre a destinação de recursos
 Abuso de poder (geralmente pela investidora de
maior porte)
 Divergência sobre a destinação dos lucros


Proteção de interesses individuais



Diferenças culturais e gerenciais




Parceiro mais forte pode forçar o mais fraco a sair do
negócio caso a joint venture obtenha êxito
Falta de confiança entre parceiros



Não aceitação da transferência de conhecimentos

A criação de joint ventures pode ser realizada por diversos motivos (Kwok et al., 2019),
mas, independentemente do motivo, se caracteriza pelo compartilhamento dos diversos riscos
do negócio entre os investidores parceiros em busca de vantagens econômicas, financeiras e de
mercado (Lima & Carvalho, 2013). De modo geral, a literatura internacional apresenta
resultados convergentes quanto ao desempenho econômico de joint ventures e seus impactos
nas finanças das empresas investidoras. Ao avaliar companhias em 14 bolsas de valores de
distintos países no período de 2000 a 2008, Hasan, Schmiedel & Song (2012) encontraram
efeitos positivos no preço médio das ações e na rentabilidade de longo prazo em companhias
que realizaram fusões, aquisições e formação de joint ventures. Chen et al. (2015) avaliaram
joint ventures criadas por empresas norte-americanas no período de 1985 a 2011 e encontraram
resultados econômico-financeiros positivos de longo prazo após o implemento da nova
companhia, com um acréscimo do fluxo de caixa e no lucro por ação, bem como uma reação
positiva por parte dos acionistas, mediante aumento da cotação acionária.
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No cenário brasileiro, os resultados do estudo de Silva (2016) mostraram que aquisições
e joint ventures criadas entre os anos 2010 e 2014 não apresentaram impactos estatisticamente
significantes no desempenho imediato das companhias investidoras. Na perspectiva de longo
prazo, outros formatos de empreendedorismo corporativo foram avaliados em companhias
brasileiras. O estudo de Camargos e Barbosa (2010) não encontrou impactos significativos nos
indicadores de desempenho econômico no longo prazo de empresas bancárias investidoras em
72 processos de fusões e aquisições, ocorridos entre 1996 e 2004.
A literatura internacional apresenta pesquisas que mostram impactos positivos no
desempenho econômico-financeiro e no valor de mercado das companhias investidoras
(Bierwerth et al., 2015; Chen et al., 2015; Hasan et al., 2012). No entanto, no cenário brasileiro
os impactos deste tipo de investimento ainda precisam ser explorados de forma mais
abrangente, pois, a celebração de um acordo para a formação de joint ventures é vista como um
evento negativo pelo mercado de capitais (Cruz et al., 2020). Além disso, ainda não está claro
quais os impactos na rentabilidade das empresas investidoras em uma perspectiva temporal de
longo prazo (Silva, 2016).
2.2 Análise do desempenho de empreendimentos por meio de indicadores
Os investidores avaliam diversos fatores e riscos para estimar o retorno de
investimentos, especialmente, em investimentos de longo prazo. Indicadores permitem avaliar
o desempenho passado de empreendimentos e realizar estimativas dos resultados futuros
(Padoveze, 2012). A análise por meio de indicadores contábeis (com perspectiva econômica e
financeira) permite a avaliação de aspectos predominantemente internos da empresa, ou seja,
uma visão de dentro para fora. Quando o interesse reside na avaliação do desempenho externo
(uma visão de fora para dentro), é possível mensurá-lo por meio da cotação acionária, que
demonstra a posição do mercado perante a organização. No caso das joint ventures, os
indicadores podem ser fonte de informação para avaliar os resultados das estratégias de
companhias investidoras (Larimo, Nguyen & Ali, 2016).
É comum que haja dificuldade na seleção dos indicadores de desempenho aplicáveis às
joint ventures. Alguns pesquisadores enfatizam que as medidas de desempenho utilizadas e a
finalidade da análise podem estar voltadas para a avaliação de quesitos objetivos (resultados
econômico-financeiros e retornos anormais das ações) ou subjetivos (estabilidade,
aprendizagem e alcance de objetivos individuais e conjuntos) (Christoffersen, Plenborg &
Robson, 2014). Por isso, a avaliação do desempenho de empreendimentos conjuntos envolve
diversos fatores e incluem medidas financeiras e não financeiras. Apesar da possibilidade de
utilizar medidas não financeiras, as medidas financeiras são necessárias para avaliação de
desempenho, pois são menos subjetivas para captar a geração de valor aos acionistas e podem
ser construídas com informações disponibilizadas nas demonstrações contábeis (Ribeiro,
Macedo & Marques, 2012).
Os investidores, na qualidade de usuários externos das informações financeiras,
realizam análise dos indicadores obtidos por intermédio das demonstrações contábeis para
avaliar, principalmente: (i) a capacidade de geração de lucros; (ii) a política de distribuição dos
lucros; (iii) o valor da companhia; (iv) a geração adicional de valor econômico e; (v) a situação
financeira da organização (Padoveze, 2012). A utilização de indicadores econômico-financeiros
em estudos acerca da análise de desempenho de empreendimentos é prática comum na
literatura. A Tabela 2 destaca os principais indicadores utilizados em estudos que abordaram a
avaliação de desempenho em diversos formatos de empreendedorismo corporativo.

Tabela 2. Indicadores de desempenho avaliados em estudos de combinação de negócios
Autores

Objetivo dos estudos

Indicadores
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Bierwerth et al.
(2015)
Chen et al.
(2015)

Avaliar se a adoção do empreendedorismo corporativo
impacta o desempenho geral das companhias
Observar se as joint ventures criam valor para os
detentores de títulos e acionistas
Analisar a criação de valor aos acionistas e os impactos
Hasan et al.,
no preço das ações após operações de fusões, aquisições
(2012)
e formação de alianças
Avaliar a viabilidade da implementação de um
Tosta & Pereira
empreendimento de controle conjunto do tipo joint
(2018)
venture
Analisar os efeitos da prática do empreendedorismo
Silva (2016)
corporativo, na forma de aquisições e joint ventures, no
desempenho das companhias investidoras
Nota. Elaborado pelo autor (2021).

Retorno sobre Ativos (ROA) e
Retorno sobre Vendas (ROS)
Fluxos de Caixa e Retornos
Anormais de Títulos
Retorno sobre Ativos (ROA) e
Retorno sobre Patrimônio (ROE)
Valor Presente Líquido (VPL),
Taxa Interna de Retorno (TIR) e
Payback
Retorno sobre Ativos (ROA) e
Retorno sobre Patrimônio (ROE)

Conforme destacado na Tabela 2, dentre os diversos indicadores econômico-financeiros
utilizados na avaliação de desempenho dos empreendimentos, a literatura tem abordado
instrumentos que permitam avaliar a lucratividade, a rentabilidade e a liquidez das companhias.
2.3 Hipóteses
2.3.1 Lucratividade, rentabilidade e a criação de joint ventures
A análise de empresas por meio de indicadores possibilita uma gama de informações
que facilitam o entendimento da situação econômico-financeira das companhias (Padoveze,
2012). Para as empresas que possuem joint ventures, em especial, a análise de tais indicadores
contribui para esclarecer os impactos deste tipo de empreendimento no desempenho das
companhias investidoras, pois, este modelo de negócios coloca as companhias parceiras em um
ambiente extremamente incerto, sem um histórico para fazer projeções e comparações. Por
exemplo, companhias que criam joint ventures motivadas pela redução de custos (Hwang &
Gaur, 2009) podem estar interessadas na obtenção de impactos positivos na margem bruta
(lucro sobre custos de vendas) ou operacional (lucro sobre despesas operacionais). A existência
ou não de tais impactos pode ser checada mediante uso da análise dos indicadores.
Os indicadores de lucratividade e rentabilidade medem a capacidade econômica das
companhias na geração de resultados dadas as vendas ou o capital investido, respectivamente
(Maciel, Rodniski, Royer, Cazella & Piekas, 2018). Os indicadores de lucratividade mais
utilizados são as margens de lucro bruto, operacional e líquido. Os principais indicadores de
rentabilidade são retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e o retorno sobre ativos (ROA)
(Pereira, 2018). Via de regra, quanto maiores forem os indicadores de lucratividade e
rentabilidade apresentados pela companhia, melhor é a sua capacidade de converter
investimentos em resultados econômicos (Maciel et al., 2018).
Numa perspectiva teórica, Lima & Carvalho (2013) defendem a expectativa de
alavancagem da lucratividade em companhias com operações joint ventures, pois estas
operações geram aumento dos lucros ao implementar economia de escala e redução de custos
produtivos. O estudo de Bierwerth et al. (2015) demonstrou impactos positivos do retorno sobre
vendas no curto prazo, mensurados a partir das margens de lucro operacionais, em companhias
investidoras praticantes do empreendedorismo corporativo.
As joint ventures podem proporcionar incremento de receitas advindas da conquista de
novos mercados, produtos e segmentos de clientes (Bamford et al., 2004), bem como redução
de custos e economia de escala (Lima & Carvalho, 2013), sendo que ambas as condições
implementam aumento da lucratividade. Embora exista a expectativa de que os resultados de
joint ventures sejam constatados apenas no longo prazo (Silva, 2016), em função da
complexidade de implementar este tipo de empreendimento, é possível que melhorias na
lucratividade sejam observadas ainda no curto prazo, conforme o estudo de Bierwerth et al.
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(2015). Em vista disso, espera-se maiores indicadores de lucratividade em empresas com joint
ventures ao considerar uma perspectiva de longo prazo, permitindo apresentar a seguinte
hipótese:
H1: A lucratividade das companhias que implementaram joint ventures é maior em relação às
demais empresas.
Estudos anteriores demonstraram que operações como fusões, aquisições e a formação
de alianças podem apresentar impactos significativos nos indicadores de rentabilidade das
companhias envolvidas, seja no curto ou longo prazo. O estudo de Bierwerth et al. (2015)
demonstrou resultados positivos no desempenho de curto prazo das companhias criadoras de
joint ventures ao utilizar a medida de retorno sobre ativos (ROA). Hasan et al. (2012)
encontraram impactos positivos no desempenho econômico de longo prazo das companhias
investidoras em joint ventures, identificados pelo aumento da taxa de retorno sobre ativos e do
retorno sobre o patrimônio líquido. Deste modo, a literatura internacional aponta evidências
empíricas de que a criação de joint ventures aumenta a rentabilidade das companhias
investidoras, tanto no curto quanto no longo prazo.
A elevação dos indicadores de rentabilidade decorre da capacidade da cooperação
interorganizacional, que cria sinergia por meio de diversos recursos estratégicos
complementares entre as empresas investidoras. Esta sinergia potencializa os resultados
econômicos ao gerar vantagens operacionais e de mercado; competitividade; conquista e
desenvolvimento de novos produtos, segmentos de clientes e mercados; know-how e recursos
tecnológicos (Lima & Carvalho, 2013; Bamford et al., 2004).
A potencialização de ganhos por meio da sinergia entre distintas organizações pode
ocorrer ao diminuir os custos devido a economia de escala e eficiência produtiva, aumentar as
receitas com a conquista de mercados, produtos e clientes (Bamford et al., 2004) e melhorar a
eficiência no uso dos recursos por meio da melhoria de processos, know-how e uso de melhores
tecnologias (Lima & Carvalho, 2013). Portanto, esses recursos estratégicos podem ampliar as
receitas de vendas e diminuir custos, consequentemente, aumentando o lucro com o uso dos
recursos (ativos) que já estão presentes nas empresas investidoras. Logo, as companhias
investidoras podem obter mais lucros ao longo do tempo com a criação de joint ventures
contribuindo para o aumento da rentabilidade no longo prazo, justificando a seguinte hipótese:
H2: A rentabilidade das companhias que implementaram joint ventures é maior em relação às
demais empresas.
2.3.2 Liquidez e a criação de joint ventures
Os indicadores de liquidez retratam a capacidade de pagamento da companhia frente às
suas obrigações no curto, médio ou longo prazo e permite uma avaliação acerca da situação
financeira do empreendimento. De modo geral, quanto maiores forem os indicadores de
liquidez apresentados pela companhia, melhor será a condição financeira corporativa (Maciel
et al., 2018).
A formação de empreendimentos de controle conjunto pode ocorrer em função da
sujeição aos recursos financeiros ou estruturais do parceiro (Davis & Cobb, 2009; Gulati e
Sytch, 2007). Empresas com baixa liquidez, mas com grandes capacidades técnicas, podem se
aliar a uma companhia com recursos financeiros capazes de financiar uma joint venture para a
exploração conjunta de determinada atividade (Hennart & Zeng, 2005). Com a ampliação da
vantagem da obtenção de recursos, compartilhamento de riscos e economia de escala na compra
de insumos (Lima & Carvalho, 2013), espera-se que haja diminuição nas saídas de caixa
operacionais e de financiamento, impactando positivamente a liquidez das empresas
investidoras (Chen et al., 2015).
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A implementação de empreendimentos de controle conjunto por parte das companhias
parceiras exige um aporte de recursos para concretizar o investimento, afinal, trata-se da criação
de uma nova organização independente (Lima & Carvalho, 2013). Apesar de se esperar
comprometimento de parte dos recursos financeiros das companhias investidoras na
constituição da joint venture, por vezes até demandando financiamento externo, a literatura
encontrou resultados positivos no fluxo de caixa das companhias no longo prazo. Chen et al.
(2015) demonstraram efeitos positivos de longo prazo nos fluxos de caixa operacional e de
financiamento em diversas joint ventures norte-americanas criadas entre 1985 e 2011. Tosta &
Pereira (2018), ao avaliarem a viabilidade financeira para a implementação de uma joint
venture, projetaram amplas saídas de recursos no primeiro ano, necessárias para a constituição
do empreendimento conjunto. Contudo, este estudo apresentou a possibilidade de saldo positivo
no fluxo de caixa no ano seguinte ao início da operação da nova companhia. Desta forma,
espera-se que empreendimentos em conjunto apresentem baixa liquidez no curto prazo, mas,
com o esperado aumento nas entradas de caixa futuras, haverá aumento na disponibilidade de
recursos financeiros e ampliação da liquidez no longo prazo, superando a baixa liquidez que
possivelmente existiu no momento da implementação da joint venture. Assim, a seguinte
hipótese pode ser apresentada:
H3: A liquidez das companhias que implementaram joint ventures é maior em relação às demais
empresas.
2.3.3 Criação de valor para o acionista e valor de mercado
O acordo de criação de joint ventures desperta atenção dos acionistas das organizações
envolvidas na negociação e demais investidores presentes no mercado, pois este evento está
diretamente relacionado com o posicionamento estratégico das companhias (Cruz et al., 2020).
O estudo de Hasan et al. (2012) mostrou reações positivas imediatas na cotação acionária após
anúncios de fusões, aquisições e formação de alianças e indicou que a implementação destas
estratégias cria expectativas de resultados maiores e de criação de valor para o acionista.
A avaliação da viabilidade de investimentos e criação de valor para o acionista pode ser
feita por intermédio do Q de Tobin, que é obtido por meio da ponderação entre o valor de
mercado da companhia e o custo de reposição dos seus ativos (Santos, Costa, Alberto,
Gonçalves & Faria, 2011). Com esta ponderação é possível determinar se o valor da companhia
é maior que custo de reposição do capital, ou seja, se o retorno superou o investimento
(Kammler & Alves, 2009).
As joint ventures constituem estratégias corporativas capazes de aumentar os lucros das
companhias investidoras (Lima & Carvalho, 2013; Bierwerth et al., 2015). A criação de valor
aos acionistas é reflexo da capacidade organizacional de gerar lucros incrementais e, em vista
disso, o mercado valoriza as empresas que apresentam oportunidades de crescimento (Ferri &
Soares, 2009), ou seja, companhias que podem gerar riqueza futura agregada (goodwill). Desta
forma, as formações de joint ventures podem sinalizar aos investidores que as companhias
parceiras estão direcionando suas estratégias em busca de lucros incrementais. Tal condição
aumenta as expectativas do mercado, o que pode gerar aumento no valor da empresa percebido
pelos investidores. Com a valorização da companhia frente ao investimento (ativos), espera-se
que haja criação de valor ao acionista.
O estudo de Jancenelle, Wei & Ang (2020) apontou que as companhias que criaram
joint ventures com orientação para a lucratividade foram capazes de criar valor aos acionistas,
pois possuem maior dependência e especulação por este tipo de atratividade. Ademais, a
literatura também mostrou que a implementação de joint ventures permite uma maior interação
interorganizacional, o que pode impulsionar o capital intelectual – um intangível capaz de gerar
valor em função da agilidade, motivação, competência e atitudes intelectuais do capital humano
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incorporado às companhias (Chang, Chen & Lai, 2008). Em vista disso, se apresenta a seguinte
hipótese:
H4: A criação de valor aos acionistas das companhias que implementaram joint ventures é
maior em relação às demais empresas.
A formação de joint ventures gera expectativa de ganhos em suas mais variadas formas
(Cruz et al., 2020). Há evidências na literatura de que as companhias que, visando aumentar
seus lucros investiram na implementação de joint ventures, apresentaram elevação da
lucratividade e rentabilidade, fruto da sinergia de recursos estratégicos das empresas
investidoras (Lima & Carvalho, 2013; Bamford et al., 2004). A expectativa de futuras condições
econômicas e financeiras mais favoráveis pode influenciar a percepção dos investidores,
tornando as empresas envolvidas em joint ventures mais atrativas no mercado financeiro.
Contudo, o estabelecimento e operação de uma nova companhia em controle conjunto
demanda, geralmente, considerável tempo, pois, trata-se da criação de um empreendimento
novo e totalmente independente. Desta forma, as joint ventures podem apresentar resultados
concretos apenas no longo prazo, em função do período necessário para gerar retornos
financeiros e mercadológicos (Silva, 2016). A partir da apresentação de resultados efetivos, os
investidores podem ficar mais confiantes e valorizar as companhias que criaram joint ventures.
Com isso, espera-se que a criação de joint ventures influencie mais fortemente a cotação das
ações das companhias investidoras ao considerar um longo espaço temporal, possibilitando a
seguinte hipótese:
H5: O retorno das ações das companhias que implementaram joint ventures é maior em relação
às demais empresas.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 Seleção da Amostra e Dados
A amostra é composta por 178 companhias brasileiras de capital aberto listadas na B3,
dentre as quais 19 firmas divulgaram e efetivamente implementaram 28 empreendimentos do
tipo joint venture no período de 2010 a 2019. Os anúncios dos acordos de criação de joint
ventures foram encontrados nos documentos de fatos relevantes divulgados nos sites de
Relacionamento com Investidores (RI) das companhias brasileiras de capital aberto e no site da
B3.
Foram consideradas joint ventures constituídas com capital nacional e transnacional,
desde que pelo menos uma das investidoras fosse companhia brasileira de capital aberto. Esse
levantamento permitiu identificar 53 anúncios ao mercado sobre a criação de joint ventures
divulgados no período de 2010 a 2019. Dentre esses anúncios foi necessário excluir 25
empreendimentos, porque em 9 joint ventures as companhias não divulgaram informações
importantes, como a formalização do acordo e a data de início das operações do
empreendimento e porque 16 joint ventures foram formadas por companhias de setores
altamente regulados, como os setores financeiro e de utilidade pública. Após essas exclusões,
na amostra final da pesquisa estão contidas 28 joint ventures ligadas à 19 companhias (Tabela
3). Os dados financeiros foram extraídos da plataforma Economática e dos relatórios de fatos
relevantes divulgados pelas companhias, formando um painel com 1.495 observações anoempresa.

Tabela 3. Joint ventures divulgadas e implementadas por firmas brasileiras de capital aberto
no período 2010-2019
Ordem Ano Companhia
1

2010 Cosan

Joint venture
Raízen

Ano de divulgação Ano de início
do acordo
das atividades
2011
2010
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2
2010 Braskem
3
2010 Cosan
4
2010 JBS
5
2010 Usiminas
6
2010 Positivo Informática
7
2011 Marfrig
8
2011 Marfrig
9
2011 Brasil Foods - BRF
10
2011 Marcopolo
11
2011 WEG
12
2012 Hypera
13
2013 SLC Agrícola
14
2013 SLC Agrícola
15
2013 Petrobras
16
2014 Cosan
17
2014 CSN
18
2015 Brasil Foods - BRF
19
2015 Brasil Foods - BRF
20
2016 Gerdau
21
2016 Anima Educação
22
2016 Ultrapar
23
2017 Gerdau
24
2018 Petrobras
25
2018 Alpargatas
26
2019 Randon Implementos
27
2019 TOTVS
28
2019 Cosan
Nota. Elaborado pelo autor (2021).

Braskem Idesa
Novvi
Meat Snacks Partners do Brasil
Mineração Usiminas
Positivo BGH
COFCO Keystone Foods
Keystone Chinwhiz Poultry
Joint venture 001
Kamaz-Marco LLC
WEG-Cestari
Bionovis
SLC Roncador
SLC-MIT Empreendimentos
Petrobras Oil & Gas B.V.
Sabor Raíz Alimentação
CSN Mineração
SATS BRF Food
BRF Invicta
Gerdau Summit
Le Cordon Bleu Anima Educação
Iconic Lubrificantes
Gerdau Diaco
Joint venture 002
Alpargatas India Fashions
Randon Triel
VT Comércio Digital
Rede Integrada de Conveniências

2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2018
2018
2019
2019
2019

2016
2011
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2011
2012
2013
2013
2013
2014
2015
2015
2015
2017
2018
2018
2017
2018
2019
2019
2019
2019

3.2 Mensurações
3.2.1 Variáveis dependentes
As variáveis dependentes do estudo são indicadores de desempenho econômico
(lucratividade e rentabilidade); financeiro (liquidez geral e liquidez corrente); de criação de
valor (Q de Tobin); e, retorno das ações. Todas essas variáveis são numéricas contínuas e foram
aplicadas em análises individualizas por meio do modelo estatístico de estimação proposto para
testar as hipóteses do estudo.
A lucratividade (H1) foi mensurada pela divisão entre o lucro líquido e a receita líquida.
A rentabilidade (H2) foram mensurados pela razão entre o lucro líquido e o ativo total (ROA –
retorno sobre ativos) e pela razão entre o lucro líquido e o patrimônio líquido (ROE – retorno
sobre o patrimônio líquido). A liquidez (H3) foi representada pelos indicadores de liquidez geral
e liquidez corrente. A liquidez geral foi calculada por meio da divisão entre o ativo circulante
e realizável a longo prazo pelo passivo exigível, enquanto a liquidez corrente corresponde a
ponderação entre o ativo circulante e o passivo circulante. O Q de Tobin (H4) foi mensurado
pelo valor de mercado somado ao valor das dívidas, dividido pelo ativo total. O retorno das
ações (H5) foi mensurado pelo logaritmo do retorno bruto anual acumulado das ações, conforme
indicado na equação 1:
12

𝑅𝐴𝑖𝑡 = 𝑙𝑜𝑔 ∏[1 + 𝑅𝑒𝑡𝑖𝑚 ](1)
𝑚=1

Onde:
RAit é o retorno acumulado da ação da empresa i no ano t.
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𝑅𝑒𝑡𝑖𝑚 é o retorno mensal, considerando de janeiro a dezembro dentro do mesmo ano.
3.2.2 Variável preditora e variáveis de controle
A variável preditora (independente) do modelo é JV (joint venture). Essa variável é
categórica dummy em que 0 é ausência e 1 é presença de joint venture. Portanto, as empresas
que formaram ao menos uma joint venture dentro do período de análise foram identificadas
com o código 1, enquanto às demais empresas foram atribuídas o código 0.
Inserimos três variáveis para controlar as associações analisadas neste estudo: Marketto-book defasado (lag), Tamanho e Setor das firmas. O Market-to-book é uma variável numérica
contínua obtida por meio do valor de mercado da firma no ano t dividido pelo valor do
patrimônio líquido contábil no ano t, representando o quanto o mercado está pagando a mais
(market-to-book acima de 1) ou a menos (market-to-book abaixo de 1) pelo valor patrimonial
líquido da companhia. Utilizamos o valor do market-to-book defasado em 1 ano porque os
gestores definem ou ajustam as suas estratégias apoiadas no desempenho de eventos financeiros
passados. A variável Tamanho é numérica contínua calculada por meio do logaritmo natural do
ativo total da companhia no ano t. A variável Setor corresponde ao grupo de atividades que
cada companhia está classificada na B3. Essa variável é multicategórica considerando que as
empresas da amostra estão distribuídas entre 7 distintos setores (1, Bens industriais; 2, Consumo
cíclico; 3, Consumo não cíclico; 4, Materiais básicos; 5, Petróleo e gás; 6, Saúde e; 7,
Tecnologia da informação). As variáveis incluídas nos modelos do estudo estão listadas na
Tabela 4.
Tabela 4. Variáveis do estudo
Variável
Lucratividade
Return on Assets (ROA)
Return on Equity (ROE)

Mensuração
Lucro líquido dividido pela receita líquida
Lucro líquido dividido pelo ativo total
Lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido
Ativo circulante e realizável a longo prazo divididos
Liquidez Geral
pelo passivo exigível
Liquidez Corrente
Ativo circulante dividido pelo passivo circulante
Valor de mercado somado ao valor das dívidas,
Q de Tobin
divididos pelo ativo total
Retorno bruto anual acumulado das ações (equação
Retorno das Ações
1)
Variável dummy em que 0 é ausência e 1 é presença
JV
de joint venture
Market-to-Book
Valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido
Tamanho
Logaritmo natural do ativo total
Setor
Setor da companhia na Bovespa
Nota. Elaborado pelo autor (2021).

Tipo
Dependente
Dependente
Dependente

Dados
Economática
Economática
Economática

Dependente

Economática

Dependente

Economática

Dependente

Economática

Dependente

Economática

Independente
Controle
Controle
Controle

Fato
Relevante
Economática
Economática
B3

3.3 Equação da regressão com dados em painel
Para testar as hipóteses do modelo teórico foi necessário realizar testes por meio de
regressões com dados em painel, permitindo analisar o desempenho das companhias i em cada
ano t a partir da interação com a presença (ausência) de joint ventures. As regressões foram
realizadas com efeitos aleatórios porque há variáveis que não apresentam variabilidade ao longo
da série temporal (Setor e JV). Foi utilizado o modelo proposto na equação 2 para testar o efeito
da interação entre a presença de joint ventures e o desempenho das companhias:
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜𝑖𝑡 = 𝜓0 + 𝜓1 𝐽𝑉𝑖𝑡 + 𝜓 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 + 𝜂𝑖𝑡 (2)
Onde:
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𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜𝑖𝑡 é o desempenho da companhia i no ano t que assume diferentes
variáveis para cada hipótese do estudo. Essas variáveis medem lucratividade, rentabilidade,
liquidez, criação de valor e valor de mercado, sendo necessário aplicar individualmente o
modelo de estimação para cada uma dessas variáveis, conforme apresentado na Tabela 5. 𝐽𝑉it é
mensurada por meio de variável dummy que assume o valor de 0 caso a companhia não possua
joint venture ou assume o valor de 1 ao longo de toda a série temporal caso exista presença de
joint venture. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠it são as variáveis de controle do modelo.
Tabela 5. Variáveis dependentes em cada modelo
Aspectos do desempenho

Variável
Lucratividade
Econômico
ROA
ROE
Liquidez Geral
Financeiro
Liquidez Corrente
Q de Tobin
Mercado
Retorno das Ações
Nota. Elaborado pelo autor (2021).

Modelo
Modelo1
Modelo2
Modelo3
Modelo4
Modelo5
Modelo6
Modelo7

Especificação da Hipótese
H1
H2
H2
H3
H3
H4
H5

Os dados da amostra da pesquisa estão alocados em um painel curto (N>T) e podem
conter problemas de heterocedasticidade e autocorrelação serial. Para superar esses problemas,
os modelos econométricos contemplam erros padrão clusterizados por firma (Hanssens,
Parsons & Schultz, 2003). Adicionalmente, variáveis dummies dos anos foram inseridas para
controlar a influência de tendências agregadas de séries temporais. Após estimar os modelos
propostos, implementamos o teste de Breusch-Pagan para avaliar a robustez dos efeitos
aleatórios. A hipótese nula é de que as variâncias entre as unidades de dados são zero, ou seja,
que não há nenhuma diferença significativa entre as unidades (nenhum efeito de painel). Nessa
condição, uma regressão com dados empilhados seria preferível a uma regressão com dados em
painel com efeitos aleatórios. Todas as variáveis numéricas contínuas foram winsorizadas a 1%
para suprimir os efeitos de possíveis outliers. Os testes estatísticos foram realizados no Software
Stata versão 14.
4 RESULTADOS
A Tabela 6 apresenta a matriz de correlação da amostra e a estatística descritiva
correspondente a cada variável do estudo. Na matriz de correlação nota-se que a variável JV
está correlacionada positivamente com a lucratividade (r=0,06, p<0,05), com o ROA (r=0,09,
p<0,001) e com o tamanho das empresas (r=0,40, p<0,001) e negativamente com a liquidez
geral (r=-0,07, p<0,01) e com o Q de Tobin (r=-0,05, p<0,05).

Tabela 6. Matriz de correlação e estatística descritiva
(1) JV
(2) Lucratividade

(1)
1,00
0,06*

(2)
1,00

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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(3) ROA
0,09*** 0,55*** 1,00
(4) ROE
0,04
0,01
0,10*** 1,00
(5) Liq. Geral
-0,07** 0,10*** 0,26*** 0,04
1,00
(6) Liq. Corrente
0,00
0,10*** 0,26*** 0,03
0,80***
(7) Q de Tobin
-0,05* -0,29*** -0,42*** 0,09*** -0,20***
(8) Retorno Ações 0,00
0,09*** 0,18*** 0,09*** 0,04
(9) Market-to-Book 0,04
0,08*** 0,25*** -0,20*** 0,01
(10) Tamanho
0,40*** 0,15*** 0,28*** 0,05*
-0,08**
N
1.800
1.669
1.708
1.708
1.709
Média
0,11
-0,37
-0,01
0,03
1,18
Desvio Padrão
0,31
2,47
0,19
0,69
1,16
Mínimo
0
-20,78
-1,15
-4,28
0,04
Máximo
1
0,82
0,27
2,52
7,86
Nota. *** sig. < 0,001, ** sig. < 0,01, * sig. < 0,05, ⸸ sig. < 0,1.

1,00
-0,23***
0,04
0,00
0,01
1.709
1,92
1,70
0,03
11,09

1,00
0,11***
0,14***
-0,29***
1.709
1,24
1,55
-0,14
11,13

1,00
0,17***
0,04
1.624
0,16
0,60
-0,79
2,70

1,00
0,16***
1.675
1,88
2,84
-6,45
14,97

1,00
1.709
14,32
1,91
9,52
19,40

Utilizamos a equação 2 como base para a aplicação do modelo econométrico. Testamos
as hipóteses do estudo por meio de 7 modelos (especificados na Tabela 5) com controles para
os setores e para os anos juntamente com erros padrão clusterizados por firma. A Tabela 7
apresenta as relações entre a criação de joint ventures e o desempenho das companhias da
amostra.
A hipótese H1 propõe que a lucratividade das companhias que implementaram joint
ventures é maior em relação às demais empresas. Contudo, os resultados dos testes mostram
que as companhias que criaram joint ventures não apresentam lucratividade diferente das
demais companhias (Modelo1: b = -0,345, p = n.s.). O modelo também não se mostrou robusto,
diante da falta de significância estatística do teste qui-quadrado (X2 = 21,28, p = n.s.). Esses
resultados não sustentam H1.
A hipótese H2 propõe que a rentabilidade das companhias que implementaram joint
ventures é maior em relação às demais empresas. Os resultados apresentam evidências de que
as companhias que criaram joint ventures não possuem rentabilidade de longo prazo diferente
das outras empresas, quando mensuramos o desempenho pelo ROA e ROE (Modelo 2: b = 0,015, p = n.s.; Modelo3: b = -0,026, p = n.s.). Tais resultados não sustentam H2.
A hipótese H3 propõe que a liquidez das companhias que implementaram joint ventures
é maior em relação às demais empresas. Os resultados dos testes não mostraram associações
distintas nos indicadores de liquidez geral e liquidez corrente das investidoras em joint ventures
quando comparadas às mesmas associações das outras firmas (Modelo4: b = -0,001, p = n.s.;
Modelo5: b = -0,064, p = n.s.). Esses resultados não sustentam H3.
A hipótese H4 propõe que a criação de valor aos acionistas das companhias que
implementaram joint ventures é maior em relação às demais empresas. Os resultados apurados
apresentam evidências de que a implementação de joint ventures cria valor aos acionistas das
firmas investidoras nesses empreendimentos em patamar superior em comparação às empresas
não que utilizaram essa estratégia de negócios (Modelo6: b = 0,989, p < 0,01). Os resultados,
portanto, suportam H4.
A hipótese H5 propõe que o retorno das ações das companhias que implementaram joint
ventures é maior em relação às demais empresas. Os resultados dos testes indicaram que o
retorno das ações das companhias investidoras em joint ventures não é diferente do retorno das
ações das demais firmas (Modelo7: b = 0,016, p = n.s.). Tais resultados não sustentam H5.
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Tabela 7. A criação de joint ventures e o desempenho das firmas

JV

Modelo1
Lucratividade
b
z-value
-0,35
-0,87

Modelo2
ROA
b
z-value
-0,02
-0,57

Modelo3
ROE
b
z-value
0,03
0,75

Modelo4
Liq. Geral
b
z-value
-0,00
0,00

Modelo5
Liq. Corrente
b
z-value
-0,06 -0,21

Modelo6
Q de Tobin
b
z-value
0,99**
2,85

Controles
0,50**
Tamanho
2,88
0,04***
4,22
0,01
1,18
-0,07
-0,97
-0,00 -0,03
-0,58***
-4,46
Market-to-Book (lag) 0,03**
2,13
0,01⸸
1,88
0,02* 2,42
-0,00
-0,45
0,01
1,63
0,03*
1,97
-7,15** -3,07
Constante
-0,58***
-4,31
-0,25 -1,47
1,90⸸
1,86
1,48
1,03
8,92***
4,94
Controles por setor
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Controles por ano
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Observações
1.461
1.495
1.495
1.495
1.495
1.495
Número de firmas
178
178
178
178
178
178
X2
21,28
52,04***
19,11
70,77***
31,97*
152,87***
R2
Within
0,06
0,05
0,01
0,01
0,00
0,23
Between
0,17
0,29
0,07
0,07
0,07
0,16
Overall
0,08
0,16
0,01
0,06
0,05
0,15
Teste Breusch-Pagan
392,19***
674,50***
0,00
4.214,22***
3.052,21***
3.745,41***
Nota. Parâmetros estimados não padronizados. *** sig. < 0,001, ** sig. < 0,01, * sig. < 0,05, ⸸ sig. < 0,1. Erros padrão clusterizados por firma.

Modelo7
Retorno das ações
b
z-value
0,02
0,44

0,02⸸
1,74
-0,01
-1,05
-0,33**
-2,62
Sim
Sim
1.453
178
347,38***
0,24
0,22
0,22
2,56*
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4.1 Discussão dos resultados
Parte dos resultados encontrados neste estudo são divergentes, de modo geral, dos
achados discutidos na literatura internacional que apresentou evidências de que a criação de
joint ventures influencia o desempenho das empresas (Bierwerth et al., 2015; Hasan et al., 2012;
Chen et al., 2015). Os resultados dos nossos testes convergem com as pesquisas anteriores que
investigaram joint ventures e empreendedorismo corporativo no Brasil (Camargos & Barbosa,
2010; Silva, 2016; Cruz et al., 2020), sugerindo que o desempenho gerado pela criação de
negócios combinados no Brasil oferece vantagens competitivas mais discretas quando
comparadas ao ambiente internacional.
Identificamos que as firmas que implementaram joint ventures não geraram níveis de
lucratividade diferentes das demais empresas. Este achado é divergente do estudo de Bierwerth
et al. (2015) que encontrou aumento na lucratividade de curto e longo prazo em firmas de
diversos países que são investidoras em joint ventures. A análise da rentabilidade neste estudo
também gerou resultados distintos das pesquisas internacionais. Hasan et al., (2012)
demonstraram que a rentabilidade das firmas de 14 bolsas de valores pelo mundo é influenciada
positivamente pela presença de joint ventures. A discussão teórica argumenta que os recursos
estratégicos gerados na criação de joint ventures levam à economia de escala e eficiência
produtiva, conquista de mercados, produtos e clientes (Bamford et al., 2004) e melhoria de
processos, know-how e tecnologias (Lima & Carvalho, 2013), sendo fatores que aumentam
receitas e diminuem custos, alavancando o lucro e impactando os indicadores de rentabilidade.
Estudos sobre o empreendedorismo corporativo em companhias brasileiras (Camargos &
Barbosa, 2010; Silva, 2016) não identificaram esse mesmo comportamento, sugerindo que esse
encadeamento pode não ocorrer no Brasil. Considerando que os testes não mostraram
evidências de que a rentabilidade das empresas brasileiras com joint ventures foi alavancada
por essa estratégia, os resultados do presente estudo reforçam os achados dos estudos anteriores
de que a criação de joint ventures por empresas brasileiras não segue os mesmos padrões de
desempenho econômico do cenário internacional.
A literatura forneceu indícios teóricos e empíricos de que a implementação de
empreendimentos com controle conjunto possibilita aumento nas entradas de fluxos de caixa
operacionais e diminuição das saídas de caixa para financiamento, o que pode ampliar a liquidez
das empresas investidoras no longo prazo (Chen et al., 2015). Contudo, o presente estudo não
constatou essa relação nas companhias brasileiras. Apesar dos argumentos de que as
companhias investidoras despendem recursos para a criação do empreendimento e que
futuramente podem observar aumento nos fluxos de caixa e variabilidade positiva na liquidez
(Tosta & Pereira, 2018), ainda não há indícios de que as joint ventures influenciam a estrutura
financeira das firmas brasileiras, considerando um longo espaço temporal.
As discussões teóricas de estudos anteriores defenderam que a constituição de
empreendimentos de controle conjunto contribui para a criação de valor para o acionista (Chang
et al., 2008; Jancenelle et al., 2020), contudo ainda não havia uma pesquisa empírica que tivesse
avaliado especificamente este aspecto de desempenho das firmas. O presente estudo testou essa
condição e demonstrou que há maior criação de valor aos acionistas das companhias brasileiras
com joint ventures em comparação às demais empresas. A compreensão do valor da empresa
decorre da percepção dos investidores frente às estratégias das companhias na busca por lucros
incrementais (Ferri & Soares, 2009). Ou seja, a criação de valor ao acionista é fruto da
capacidade da companhia em demonstrar que está implementando estratégias corporativas por
meio de investimentos que podem aumentar os resultados (futuros fluxos de caixa) da
companhia. Como os testes não demonstram melhorias nos resultados econômico-financeiros
das companhias, existindo apenas influência na criação de valor aos acionistas, é possível que
existam elementos intrínsecos às joint ventures implementadas, não contemplados pela presente
pesquisa, que tenham contribuído para a criação de valor aos acionistas.
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A criação de joint ventures enseja uma sinergia de recursos estratégicos e melhores
condições econômico-financeiras capazes de influenciar os investidores e tornar empresas
envolvidas em joint ventures mais atrativas (Lima & Carvalho, 2013; Bamford et al., 2004). O
estudo de Hasan et al., (2012) foi ao encontro de tais expectativas ao apresentar reações
positivas na cotação acionária das empresas investidoras em joint ventures em diversos países,
ao passo que, no mercado acionário brasileiro, Cruz et al., (2020) encontraram reações
negativas do mercado frente a anúncios de criação de empreendimentos conjuntos. O presente
estudo não encontrou relevantes distinções na variabilidade no retorno das ações de companhias
investidoras em joint ventures comparadas às demais empresas ao longo de uma série temporal
de 10 anos. Apesar de existirem discussões acerca dos benefícios de joint ventures na
variabilidade positiva dos preços das ações (Lima & Carvalho, 2013), há também relatos das
elevadas taxas de insucesso e de dissolução desses empreendimentos (Bamford et al., 2004) e
de divergências na governança, na destinação de recursos, na proteção de interesses individuais,
entre outros (Lima & Carvalho, 2013). Além disso, a ausência de evidências claras de efeitos
econômicos e financeiros distintos demonstrados pelo presente estudo pode contribuir para que
a cotação das ações das empresas com joint ventures seja afetada mais fortemente pelas
condições gerais de mercado.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo analisar os impactos da implementação de joint
ventures em aspectos financeiros e econômicos, na precificação das ações e na criação de valor
aos acionistas de companhias brasileiras utilizando um longo espaço temporal. De modo geral,
pode-se verificar que a implementação de empreendimentos de controle conjunto por empresas
brasileiras não influencia o desempenho econômico-financeiro das companhias investidoras.
Entretanto, embora não tenham sido encontrados impactos positivos em diversos indicadores
das companhias, a principal contribuição desse estudo é a apresentação da evidência de que as
joint ventures criam valor para os acionistas.
O estudo contribui com a literatura sobre joint ventures ao apresentar e analisar
evidências empíricas dos impactos financeiros e econômicos dessa ação estratégica e o
respectivo posicionamento dos investidores diante da adesão a esse formato de empreendimento
de controle conjunto numa perspectiva de longo prazo. Por avaliar um longo espaço temporal,
o presente estudo contribui empiricamente para decisões de investimento ao enfatizar que,
assim como no curto prazo, as joint ventures não foram capazes de elevar os indicadores das
companhias investidoras brasileiras. Enquanto a literatura não havia avaliado os impactos
econômico-financeiros dessa estratégia numa perspectiva de longo prazo, o presente estudo
apresenta evidências empíricas de que as joint ventures não influenciam os indicadores
econômico-financeiros de companhias brasileiras.
As principais limitações do estudo foram (i) a falta de clareza na divulgação de
informações nos fatos relevantes por parte das companhias investidoras, o que pode ter limitado
a identificação do contingente de empresas que criaram joint ventures e (ii) a análise de poucos
aspectos de desempenho, sem considerar, por exemplo, medidas de desempenho operacional.
A complexidade das relações de negócio pode exigir que medidas financeiras e não financeiras
sejam adotadas para capturar os resultados. Assim, futuras pesquisas podem utilizar outras
métricas para mensurar o desempenho das firmas investidoras, admitindo que nem todas as
companhias criam joint ventures com a finalidade específica de ampliar o desempenho
econômico-financeiro, considerando que algumas firmas realizam combinação de negócios
com o objetivo de aprendizagem organizacional, por exemplo, para manter sua atual posição
(Larimo et al., 2016). Portanto, sugere-se que novas pesquisas avaliem o teor do objetivo
divulgado pelas companhias investidoras para implementar uma joint venture e utilizem outros
aspectos do desempenho das firmas para mensurar as consequências da criação desse
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empreendimento. Ademais, a presente pesquisa constatou a criação de valor aos acionistas. No
entanto, essa relação pode ser melhor compreendida com novos estudos para avaliar como as
joint ventures causam tal fenômeno. Assim, sugere-se que futuras pesquisas analisem outros
construtos que possam fomentar ou amplificar a criação de valor aos acionistas das companhias
investidoras em joint ventures (retorno anormal das ações, distribuição de dividendos, etc.) para
promover um maior entendimento sobre as causas desse fenômeno, consolidando a
compreensão da principal contribuição deste estudo.
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