392
A INCERTEZA POLÍTICA E OS PROCESSOS DE FUSÕES E AQUISIÇÕES NO
MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO
Aluno Mestrado/MSc. Student Thiago Seixas Alves1, Doutor/Ph.D. Fernanda Gomes Victor ORCID iD1,2,
Mestre/MSc. Rafaela Mâncio Grando ORCID iD1
1

UFRGS, Porto Alegre, RS, Brazil. 2FURG, Rio Grande, RS, Brazil

Aluno Mestrado/MSc. Student Thiago Seixas Alves
Programa de Pós-Graduação/Course
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade-UFRGS
Doutor/Ph.D. Fernanda Gomes Victor
0000-0002-2820-9506
Programa de Pós-Graduação/Course
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade-UFRGS
Mestre/MSc. Rafaela Mâncio Grando
0000-0002-8225-5108
Programa de Pós-Graduação/Course
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade-UFRGS

Resumo/Abstract
O objetivo desse estudo é examinar como choques de incertezas econômicas, mais precisamente, de
incerteza política, podem impactar no volume de investimentos corporativos do tipo atividades de
Fusões e Aquisições (F&A). Para isso, foram examinados os dados de 382 empresas negociadas na bolsa
de valores Brasil Bolsa Balcão (B³), no período de 2005 a 2020, sendo que dessas, 255 passaram por
processos de F&A. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, aplicando o modelo probit a nove variáveis,
comparadas estatisticamente, nos anos anteriores e posteriores à F&A. Por meio da variável EPU que
mensura a incerteza política econômica para o Brasil, buscou-se compreender qual a probabilidade
dessa incerteza influenciar um investimento corporativo do tipo F&A. Os resultados do estudo não
permitiram concluir que exista uma relação significativa entre essas variáveis.

Modalidade/Type
Artigo Científico / Scientific Paper

Área Temática/Research Area
Contabilidade Financeira e Finanças (CFF) / Financial Accounting and Finance

1

A INCERTEZA POLÍTICA E OS PROCESSOS DE FUSÕES E AQUISIÇÕES NO
MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO
RESUMO
O objetivo desse estudo é examinar como choques de incertezas econômicas, mais
precisamente, de incerteza política, podem impactar no volume de investimentos corporativos
do tipo atividades de Fusões e Aquisições (F&A). Para isso, foram examinados os dados de 382
empresas negociadas na bolsa de valores Brasil Bolsa Balcão (B³), no período de 2005 a 2020,
sendo que dessas, 255 passaram por processos de F&A. Trata-se de uma pesquisa quantitativa,
aplicando o modelo probit a nove variáveis, comparadas estatisticamente, nos anos anteriores
e posteriores à F&A. Por meio da variável EPU que mensura a incerteza política econômica
para o Brasil, buscou-se compreender qual a probabilidade dessa incerteza influenciar um
investimento corporativo do tipo F&A. Os resultados do estudo não permitiram concluir que
exista uma relação significativa entre essas variáveis.
Palavras-chave: Fusões e Aquisições; Incerteza Política; Incerteza Econômica.
1 INTRODUÇÃO
Fusões e Aquisições (F&A) desempenham um papel importante nos volumes de
alocação de capital como forma de investimento corporativo (Nguyen, & Phan, 2017).
Empresas especializadas em F&A estimam que essas atividades movimentaram cerca de
US$ 26 bilhões no mercado brasileiro em 2020, atingindo o maior volume histórico com 1038
transações (PricewaterhouseCoopers Brasil [PWC-Br], 2021). Dentre os motivos para que
empresas optem por F&A como forma de investimento estão os ganhos de eficiência por meio
de sinergias, ganhos tributários, expansão rápida de mercado e economias de escala (Camargos,
& Barbosa, 2010).
Pesquisas anteriores indicam que os níveis de investimentos corporativos são afetados
por choques de incerteza (Bloom, 2009; Julio, & Yook, 2012; Kim, & Kung, 2016; Al-Thaqeb,
& Algharabali, 2019). Em estudo recente, Al-Thaqeb e Algharabali (2019) destacam que a
literatura atual não é unanime quanto a uma única definição de incerteza. Os autores resgatam
alguns exemplos de incertezas, como aquelas relacionadas a aspectos geopolíticos, eventos
específicos de determinado setor, ou mesmo notícias específicas da empresa, como previsões
de vendas, ou mudança na gestão.
Alguns autores se referem à incerteza como a imprevisibilidade das políticas fiscais,
regulatórias e monetárias, o que em última instância contribui para a volatilidade do mercado
(Pástor, & Veronesi, 2012; Pástor, & Veronesi, 2013; Kelly et al., 2016). Mais especificamente,
a incerteza econômica pode ser definida como mudanças inesperadas, com o poder de
influenciar o ecossistema econômico, e como mudanças nas políticas fiscais ou monetárias
afetam as empresas (Al-Thaqeb, & Algharabali, 2019). Nesse sentido, Gülen e Ion (2016)
afirmam que os investimentos corporativos são afetados negativamente por incertezas políticas.
Em um grande estudo, Julio e Yook (2012) examinaram os efeitos das eleições
nacionais, sobre os ciclos de investimento corporativo. Por meio de mais de 437 mil
observações, analisaram o efeito de 248 eleições nacionais em 48 países entre 1980 e 2005.
Esse estudo documentou uma redução média de 4,8% nos investimentos corporativos no
período pré-eleitoral quando comparado a anos não eleitorais. Os autores afirmam que dentre
as teorias existentes para explicar o efeito do ano eleitoral, a hipótese da incerteza política é a
que melhor se ajusta aos dados.
A fim de medir a incerteza política, Baker et al. (2016) desenvolveram o índice
Economic Policy Uncertainty - EPU, baseado na frequência de termos como “econômico” e
“incerteza” nos dez jornais principais dos EUA. No Brasil, a Fundação Getúlio Vargas (FGV),
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baseados no modelo EPU, produz o Indicador de Incerteza Econômica do Brasil (IIE-Br). Com
metodologia análoga a proposta por Baker et al. (2016), baseia-se na frequência de artigos
relacionados à incerteza econômica em seis dos jornais mais lidos no Brasil: Valor Econômico,
Folha de S. Paulo, Correio Brasiliense, Estadão, O Globo e Zero Hora (Ferreira et al., 2018).
Considerando F&A (combinações de negócios) como uma atividade importante de
investimento corporativo no mercado brasileiro, e que a literatura mundial tem registrado que
incertezas podem interferir em investimento corporativos, emerge a questão problema do
presente estudo: como se dá a relação entre a incerteza política e os processos de fusões e
aquisições de companhias negociadas na B³? Desta forma, a pesquisa tem como objetivo
examinar como choques de incertezas econômicas, mais precisamente, de incerteza política,
podem impactar no volume de investimentos corporativos do tipo atividades de Fusões e
Aquisições (F&A).
Para tanto, realizou-se uma pesquisa quantitativa aplicando o modelo probit a nove
variáveis, registradas na literatura como importantes sinalizadores em F&A, nos anos anteriores
e posteriores a operação de F&A. Conforme era esperado, as variáveis mostraram forte
significância estatística, contudo a relação com a variável que mede incerteza não demonstrou
significância suficiente para explicar a ocorrência do fenômeno.
Em cenários de crise, investimentos corporativos são entendidos como fundamentais
para a retomada econômica. Dessa forma, surge importante compreender o comportamento de
investimento nesses cenários. A literatura de finanças que aborda incerteza política e seus
choques na economia ainda é escassa. Assim, este estudo busca contribuir para o crescimento
da literatura sobre o tema, principalmente sobre o fenômeno de Fusões e Aquisições. Ainda,
parece tratar-se de estudo inédito em mercados emergentes. Por fim, como observado por Gülen
e Ion (2016) e Nguyen e Phan (2017), estudos sobre incerteza política podem ser importantes
para tomadores de decisão, gestores políticos ou não, a construir estratégias para lidar com
cenários de incerteza política.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 – Os determinantes da atividade de Fusão e Aquisição
As atividades de F&A representam alocações de capital substanciais. Estima-se que
anualmente o volume negociado seja de US$ 1,34 trilhão (Bonaime et al., 2016). Dada a
expressividade dos valores envolvidos, aliado a melhorias econômicas, torna-se objeto de
estudo para acadêmicos e analistas profissionais. A literatura clássica aponta dois fatores como
motivadores para as atividades de F&A: ganhos de sinergia na combinação de duas empresas
(Coase, 1937) e os relacionados à teoria da agência, onde F&A seriam motivadas por interesses
próprios do gerente (Jensen, 1986).
Nesse sentido, Seth et al. (2000), ao estudarem os motivos para aquisições estrangeiras
de empresas norte americanas, apresentaram três hipóteses sobre os motivos de aquisições:
hipótese da sinergia, hipótese gerencial e hipótese da arrogância. Pela hipótese da sinergia a
entidade resultante da F&A tem valor maior que os valores individuais das empresas originais
somadas. A hipótese gerencial afirma que os gestores escolhem F&A em sua própria
conveniência, em desfavor dos acionistas. Já a hipótese da arrogância analisa a decisão de
passar por F&A como uma má escolha, afirmando que os administradores erram na avaliação,
por excesso de confiança, valorizando a empresa adquirida excessivamente, na confiança de
conseguir entregar resultados melhores.
Outra corrente da literatura estuda F&A como um fenômeno secular, e dentro dessa
perspectiva temporal, afirma que as atividades de F&A ocorrem em movimentos cíclicos (ondas
de fusão) relacionado com movimentos macroeconômicos. O estudo dessas ondas inicia no
final do século XVIII, coincidindo com a Revolução Industrial e o início de um processo de
concentração de capital. Bomfim e Calado (2016) resumiram as seis ondas: a 1ª onda (1893-
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1904) caracterizada por F&A horizontais; a 2ª onda (1919-1929) como de operações verticais;
a 3ª onda (1974-1989) fusões do tipo conglomerado; a 4ª onda (1981-1989) marcada por
operações hostis e ataques corporativos; a 5ª onda (1993-2001) marcada por grandes operações
(mega mergers); e a 6ª onda (2003 e 2008) marcada pela globalização dessas operações.
No caminho do que poderia ser entendido como uma sétima onda, estudos recentes, tem
associado atividades de F&A à perspectiva de gerenciamento de riscos. Garfinkel e Hankins
(2011) usaram a flutuação da receita operacional e o custo dos produtos vendidos para
representar a incerteza do fluxo de caixa futuro. Os autores descobriram que aumentos na
incerteza do fluxo de caixa levam as empresas a se integrarem verticalmente, iniciando ondas
de fusão. Ou seja, um aumento na incerteza estimularia gerentes a fazer hedge operacional por
meio da integração vertical (F&A) como forma de gerenciar riscos.
A existência de ondas de F&A também foram identificadas em economias latino
americanas, em países como a Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru (Cortès et al.,
2017). Os autores relatam duas ondas distintas das encontradas na literatura, a primeira com um
pico em 2000, diminuindo em 2002 (ano do presidente Lula, no Brasil) e uma segunda que
começa em 2003 retrocedendo em 2009, comportamento similar a onda norte americana,
relatada por Alexandridis et al. (2012). O estudo de Còrtes et al., (2017) analisa os
determinantes de F&A e as evidências apoiam a hipótese neoclássica, explicando F&A como
uma resposta natural a mudanças estruturais (como choques causados por novos regulamentos,
por exemplo). Os autores também testaram as hipóteses alternativas a neoclássica, como as
teorias de desvalorização, construção de impérios e arrogância, mas não encontraram relação
significativa para a relação.
Estudos internacionais recentes têm analisado o fenômeno das ondas de F&A sobre a
ótica de choques de incerteza. Nesse sentido, Bonaime et al. (2018) propõe uma abordagem ao
examinar a incerteza macroeconômica com enfoque particular de incerteza: o sistema político
e regulatório. Consistente com a opção por fusões verticais a fim de reduzir risco, esse estudo
descobriu que são mais prováveis quando a incerteza política atinge altos níveis. Os autores
afirmam que esse estudo estabelece uma ligação importante entre as literaturas e que a relação
entre as atividades de F&A e a incerteza política e econômica tem sido amplamente ignorada
nos estudos acadêmicos.
2.2 – A incerteza política e os investimentos corporativos
Sobre a ótica da incerteza no nível de investimentos corporativos, Pástor e Veronesi
(2012) definirão incerteza política como “incerteza sobre as ações futuras do governo”. Nesse
sentido, podemos lembrar que no Brasil houveram muitos exemplos de mudanças políticas que
influenciaram decisões de investimento das empresas. Em 1999, por exemplo, o novo
governador eleito do Estado do Rio Grande do Sul revisou os incentivos fiscais concedidos pelo
governo anterior e a montadora de automóveis Ford resolveu mudar sua fábrica para o Estado
da Bahia (Dulci, 2002).
Casos como o relatado acima exemplificam como políticos e órgãos regulatórios podem
tomar decisões que alteram o ambiente no qual as corporações operam. Para Gülen e Ion (2016)
as empresas enfrentam uma quantidade significativa de incerteza política, o que torna
importante investigar se a incerteza relacionada à política traz implicações econômicas
relevantes. Recentemente, este tópico recebeu maior atenção de acadêmicos e especialistas de
mercado. Alguns desses argumentam que a incerteza induzida pelo sistema político é uma das
principais razões para a lenta recuperação pós-crise financeira de 2008 (Baker, & Bloom, 2013;
Gülen, & Ion, 2016; Julio, & Yook, 2016; Jens, 2017).
Gülen e Ion (2016) investigaram o efeito da incerteza relacionada às políticas sobre os
investimentos corporativos nos Estados Unidos. Eles afirmam que a incerteza política pode
afetar os níveis de investimento futuros em até oito trimestres. Ainda que o efeito parece ser
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progressivamente mais forte (mais negativo) ao longo dos primeiros quatro a cinco trimestres,
período após o qual começa a decair, tornando-se positivo em intervalos mais longos no
futuro. Isso é consistente com a ideia de que, uma vez resolvida a incerteza, as empresas
aumentam os investimentos para atender à demanda reprimida. O fato de que essa recuperação
ocorra ao longo de dois a três anos mostra que pode levar um tempo significativo para se
recuperar dos efeitos da incerteza política.
Julio e Yook (2016) descobriram que os ciclos eleitorais impactam o investimento
estrangeiro direto. As evidências sugerem que a incerteza política está associada a uma redução
significativa no investimento. Se as eleições criam incerteza sobre possíveis mudanças nas
políticas (fiscais ou regulatórias, por exemplo), as empresas adiarão os investimentos préeleitorais. Nesse estudo, analisaram 248 eleições nacionais em 48 países entre 1980 e 2005 e os
dados das empresas de capital aberto desses países. Os resultados apontam que as taxas de
investimento corporativo caíram em média 4,8% no período anterior às eleições em relação às
taxas em anos não eleitorais. Os autores afirmam que entre as teorias existentes, a hipótese da
incerteza política é a que se ajusta melhor aos dados.
Nesse sentido, Jens (2017) examinou a ligação entre incerteza política e o nível de
investimento usando as eleições para governador dos EUA. Seus achados indicam que o
investimento diminui 5% antes de todas as eleições. Para amostras de empresas mais suscetíveis
à incerteza política essa queda pode chegar a 15%. Baker e Bloom (2013) afirmam que os
desafios da pesquisa neste tema incluem separar os efeitos dos ciclos políticos do ciclo
econômico e medir os efeitos da incerteza política em vez da incerteza econômica, tendo em
vista que picos de incerteza política estão correlacionados a aumentos na incerteza econômica.
2.3 – Mensurando a Incerteza Política
Compreendida a relevância dos investimentos corporativos a partir das atividades de
F&A e como a incerteza política pode influenciar na decisão de investir, se faz importante
compreender de que forma a incerteza política tem sido mensurada e utilizada nos estudos sobre
o tema. A teoria clássica afirma que empreendedores teriam capacidade de reconhecer e
aproveitar oportunidades em cenário de incerteza e assim obter lucros por meio da integração
de recursos. Portanto, a incerteza seria a própria fonte dos lucros corporativos (Knight, 1921).
Contudo, Gulen e Ion (2016) afirmam que um dos principais desafios nesta linha de pesquisa é
encontrar uma medida de incerteza política que seja apropriada.
Os estudos sobre o tema costumam usar variáveis proxy para medir essa variável
abstrata. Alexopoulos et al. (2009) usaram artigos de notícias publicados no The New York
Times e os indicadores que medem a volatilidade do mercado de ações. Os autores explicam
que, dessa forma, buscam comparar a capacidade dos dois indicadores em explicar a amplitude
dos ciclos de incerteza em um período, ou seja, o impacto de grandes e pequenos choques de
incerteza sobre a atividade econômica, uma vez que, com o índice baseado em artigos de jornal
poderiam capturar esses choques de incerteza.
No mesmo sentido, Baker et al. (2016) desenvolveram o índice de incerteza da política
econômica (EPU) baseado na frequência de notícias nos principais jornais norteamericanos. Esse índice reflete a frequência de artigos nos 10 principais jornais dos Estados
Unidos que contêm o seguinte trio de termos: “econômico” ou “economia”; “Incerto” ou
“incerteza”; e um ou mais de "Congresso", "déficit", "Federal Reserve", "legislação",
"regulamentação" ou "Casa Branca". Baseados nessa abordagem eles também medem a
incerteza em países como o Brasil. O índice EPU é reconhecido e utilizado pelo mercado
financeiro: provedores de dados como Bloomberg e Reuters carregam os índices EPU a fim de
atender às demandas de instituições bancárias, fundos de hedge e corporações. Essa adoção
sugere que o índice EPU é útil para diversos tipos de tomadores de decisão.
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A forma de mensurar a incerteza não é única. Para Kelly et al. (2016), discutem que
essas formas de mensurar incerteza política podem refletir uma incerteza mais ampla e não
somente as relacionadas ao governo. Os autores afirmam que a incerteza política depende de
uma série de fatores, e que, portanto, um obstáculo na avaliação do impacto da incerteza política
seria a dificuldade em isolar a variação exógena dessa incerteza. Dessa forma, propuseram um
modelo que tenta isolar a incerteza política, explorando sua variação quando ocorrem grandes
eventos políticos, como as eleições nacionais e reuniões de cúpula globais.
A preocupação em mensurar a incerteza política é vista para o Brasil. Dessa forma,
Baker et al. (2016) construíram o Índice de Incerteza de Política Econômica (EPU para o Brasil)
da mesma maneira que o índice EPU para os Estados Unidos. Com metodologia análoga,
utilizam os textos do jornal Folha de São Paulo. Em cada mês, contaram o número de artigos
que contêm os termos "incerto" ou "incerteza", "económico" ou "economia" e um ou mais dos
seguintes termos relevantes para a política: regulação, déficit, orçamento, imposto, banco
central, alvorada, planalto, congresso, senado, câmara dos deputados, legislação, lei, tarifa.
Contudo, Ferreira et al. (2018) afirmam que o índice EPU para o Brasil é mais restrito,
visto que esse indicador é baseado apenas em um jornal – a Folha de São Paulo. Os autores
explicam que a EPU para o Brasil não capturou um momento de grande incerteza na economia
brasileira, ocorrido durante a eleição presidencial de 2002. Na tentativa de corrigir qualquer
viés pela análise de apenas um jornal, Ferreira et al. (2018) propuseram um novo índice, com
metodologia análoga ao EPU para o Brasil, porém utilizando os seis jornais mais lidos no Brasil:
Valor Econômico, Folha de S. Paulo, Correio Brasiliense, Estadão, O Globo e Zero Hora.
O Indicador de Incerteza Econômica do Brasil é construído usando a frequência de
artigos sobre incerteza nos principais jornais brasileiros e o grau de dispersão entre as projeções
de especialistas de variáveis no relatório Focus, seguindo a linha de raciocínio de Bloom (2014)
de que não há uma medida única para determinar a incerteza, mas medidas distintas que juntas
minimizam os erros das medidas isoladas. O índice usa dois indicadores de incerteza: um
baseado na frequência em notícias de alta circulação e outro que usa a dispersão de previsões
de especialistas de mercado (Ferreira et al., 2018).
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) publica dados com atualização diária do Indicador
de Incerteza Diário no Terminal Bloomberg. O cálculo do indicador de incerteza, analisa
aproximadamente 30 mil notícias por mês e leva em consideração o Indicador de Incerteza na
Mídia (IIE-Br-Mídia) e o Indicador de Dispersão de Expectativas (IIE-Br-Expectativa) por
meio da seguinte fórmula:
IIE-BR = IIE-Br-Mídia * 0,8 + IIE-Br-Expectativa * 0,2
Em que o “IIE-Br-Mídia” reflete a incidência de termos relacionados à incerteza em
artigos publicados em seis dos principais jornais do país. Esse indicador tem um peso de 80%
no indicador agregado; e (IIE-Br-Expectativa), elaborado com base na dispersão das previsões
de especialistas para três variáveis macroeconômicas: taxa de câmbio e Selic, 12 meses à frente
e o IPCA acumulado para os próximos 12 meses, divulgados pelo Banco Central. Esse indicador
tem um peso de 20% no indicador agregado (Ferreira et al., 2018). A figura 1 demonstra em
que tempo os artigos dos jornais foram adicionados ao indicador.
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Figura 1: Construção da série histórica
Fonte: Ferreira et al. (2018).

Esse estudo utilizará o Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) no modelo
econométrico. O cálculo do índice é baseado no EPU, contudo, conta dados de mais jornais
(fonte de dados ampliada), na intenção declarada de diminuir possíveis vieses, quando
comparado ao EPU para o Brasil que acompanha somente o jornal Folha de São Paulo (Ferreira
et al., 2018).
2.4 – Estudos anteriores
Os estudos que examinam a relação entre F&A e incerteza política ainda são escassos.
Bhagwat et al. (2016) examinaram a relação entre a incerteza econômica e a atividade de Fusões
mostrando que aumentos na volatilidade implícita em todo o mercado (VIX - Volatility Index,
popularmente conhecido como “índice do medo” no mercado acionário dos EUA) estão
associados a níveis de atividades de Fusões mais fracos. Os autores mostram que essa relação
inversa entre VIX e volume de negócios concentra-se em (i) alvos que estão sujeitos a maiores
períodos de espera entre o anúncio e a concretização do negócio; (ii) indústrias concentradas,
cujos negócios estariam mais sujeitos ao escrutínio antitruste; e (iii) grandes negócios. Essas
evidências sugerem que a incerteza macroeconômica afeta a atividade de F&A, aumentando o
risco de rescisão ou renegociação do negócio (riscos temporários).
Chen et al. (2016) mostram que as empresas mudam a atividade de F&A para trimestres
anteriores durante os anos de eleição para governador. O objetivo deles não é explicar se a
incerteza da política afeta a probabilidade de aquisição, mas examinar o momento dos anúncios
de aquisição. Eles analisaram o método de pagamento e o tamanho do negócio (empresa alvo),
descobrindo que as aquisições realizadas durante os anos de eleição para governador têm maior
probabilidade de ser financiadas inteiramente por ações e, no caso de aquisições em série, são
menores.
Cao et al. (2018) encontraram efeito significativo das eleições nacionais nas aquisições
transfronteiriças; as eleições internas incentivam os adquirentes do país de origem a buscar
alvos no exterior e dissuade os adquirentes externos de buscar empresas do país de
origem. Bonaime et al. (2018) incorporam aquisições internacionais nos seus testes transversais
e apoiam esses resultados. Para adquirentes sediados nos Estados Unidos, o estudo manteve
constantes outros fatores do país que poderiam estar relacionados à atividade de F&A, fazendo
testes transversais empregando dados contábeis e os preços de ações.
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Nguyen e Phan (2017) examinaram essa relação e identificaram que a incerteza política
está negativamente relacionada F&A e positivamente relacionada ao tempo de conclusão de
processos de F&A. Adicionalmente, os autores também indicam que a incerteza política motiva
adquirentes a pagar prêmios de oferta mais baixos. Os adquirentes, em média, criam maior valor
para o acionista a partir de negócios de F&A realizados durante períodos de alta incerteza
política, o que é atribuível à sua prudência, bem como à transferência de riqueza dos alvos com
restrições financeiras para os adquirentes.
No Brasil, até a conclusão desse trabalho, não foram localizados estudos semelhantes
que relacionassem atividades de F&A e incerteza política. Dado que o país é tido geralmente
como importante em um contexto de análise de economias emergentes, entende-se que se faz
importante analisar tal problemática no contexto brasileiro.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 População, Amostra e Coleta de Dados
A população da pesquisa de caráter quantitativo, descritivo e documental contou
inicialmente com uma população de 382 empresas, disponíveis na base de dados Economática®
considerando-se o período de 2005 a 2020. O período inicial da coleta de dados se deu no ano
de 2005, buscando-se observar fenômenos relevantes às movimentações do mercado, as quais,
ocasionadas pela sexta onda de F&A, iniciada em 2003, passou pela crise de 2008 e segue até
os dias atuais. Justifica-se o período pela maior quantidade de processos de F&A ocorridos
entre os anos de 2007 e 2008, período marcado pelo aumento de 51% nas operações quando
comparado ao ano de 2006 (ANBIMA, 2011). Desta forma, apesar de que o ano de 2010
pudesse ser o mais indicado para a coleta, dado a adesão às Normas Internacionais de
Contabilidade (Reina et al., 2014), a presente pesquisa buscou observar o maior período
possível. A Tabela 1 evidencia a composição da amostra da pesquisa de forma detalhada.
Tabela 1
Composição da Amostra da Pesquisa
População
População (P) Amostra (A)
Empresas ativas na B3(a)
448
(-) Não disponíveis na Economática®
66
(=) Empresas componentes da Base de dados
100%
382
(-) Companhias do setor financeiro
16%
60
(=) Empresas NÃO FINANCEIRAS
84%
322
(-) Observações com Ativo Total e Receitas inconsistentes ou zeradas
6%
22
(-) Empresas com menos de 4 anos de análise (b)
12%
45
(=) Amostra
67%
255
Nota. (a) Conforme disponível em “Empresas listadas” no sítio da B3 (http://www.b3.com.br) na data de
01/03/2021. (b) Foram desconsideradas firmas com menos de 4 anos de informações visando a consistência dos
coeficientes estimados a partir dos modelos econométricos utilizados.

Conforme evidenciado na Tabela 1, a amostra foi composta por empresas atuantes em
diferentes setores. Das informações iniciais coletadas, 382 companhias listadas na bolsa de
valores Brasil Bolsa Balcão S/A (B3) compuseram a população. Foram excluídas aquelas
atuantes no setor financeiro (60 firmas no total) por apresentarem estrutura patrimonial distinta
o que impactaria as variáveis de análise (Silveira et al., 2015). Ainda, foram desconsideradas
22 empresas, tendo em vista que apresentaram inconsistência na evidenciação do ativo total e
da receita total no período. Ademais, foram retiradas as companhias que apresentaram menos
de 4 anos de análise com a finalidade de garantir a consistência dos coeficientes estimados.
Desta forma, a amostra da pesquisa contou com 255 empresas não financeiras de capital aberto,
cerca de 67% da população.
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A Tabela 2 evidencia a amostra da pesquisa segregada entre os setores de atuação da
B3, bem como a representatividade do grupo de interesse. Adicionalmente, apresenta-se
também na Tabela 2, a contagem de processos de F&A que ocorreram de 2005 a 2020 por setor
econômico conforme a Securities Data Company M&A (SDC), aplicativo da Thomson
Reuters®.
Tabela 2
Empresas da amostra que passaram e não passaram por F&A
População
Setor Econômico (S)

Não
passaram
por F&A
30
37
28
28
15
11
7
15

Amostra

Passaram
por F&A

Não
passaram
por F&A
0
21
23
24
10
8
3
15

Total (P)

Passaram
por F&A

Total
(A)

Cont.
F&A(a)
0
194
104
126
82
86
73
0

Financeiro
30
60
0
0
Consumo cíclico
52
89
44
65
Bens industriais
31
59
29
52
Utilidade pública
21
49
20
44
Materiais básicos
16
31
15
25
Consumo não cíclico
15
26
14
22
Saúde
13
20
10
13
Outros
15
0
15
Tecnologia da
9
6
15
1
5
6
32
informação
Petróleo gás e
5
7
12
2
6
8
46
biocombustíveis
Comunicações
6
6
5
0
5
0
Total Geral
191
191
382
112
143
255
743
Nota. (a) Contagem de Fusões e Aquisições ocorridas de 2005 a 2020, conforme SDC Thomson Reuters®.

A partir da Tabela 2, observa-se que 255 empresas realizaram 743 processos de F&A
de 2005 a 2020. O setor financeiro aparece como o setor com maior número de operações de
F&A na contagem. Esse setor surgir como expoente é bastante estudado na literatura brasileira.
Para Pessanha et al. (2012), o contexto nacional tem apresentado incentivos à concretização de
F&A bancárias, como incentivos governamentais como o Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional - PROER com o objetivo
de estabilizar a economia por meio da expansão de conglomerados financeiros de forma a
fortalecer o sistema, inclusive com a busca da privatização de bancos públicos.
Com a finalidade de melhor compreender as ondas de F&A, a Tabela 3 evidencia o
comportamento dos processos de fusões e aquisições ao longo dos anos.
Tabela 3
Distribuição por ano e setor dos processos de F&A no período de 2005 a 2020
Setor Econômico

CC

UP

BI

Amostra
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

42
2
3
10
17
7
8
11
7
15
17
21
13

15
2
5
10
16
9
6
9
7
3
3
4
6

23
1
2
7
12
5
6
20
6
6
5
7
4

CNC MB SAU PET
14
1
2
8
8
9
8
11
9
5
2
4
6

12
2
4
9
10
7
7
7
2
4
6
8
5

8
3
4
4
10
4
6
7
2
1
2
3

6
3
3
6
5
6
3
5
4
2

TI

Total

%

Comportamento
ao longo dos anos

4

124
14
24
56
79
51
47
71
40
37
36
49
39

0,0188
0,0323
0,0754
0,1063
0,0686
0,0633
0,0956
0,0538
0,0498
0,0485
0,0659
0,0525

71%
133%
41%
-35%
-8%
51%
-44%
-8%
-3%
36%
-20%

1
2
1
4
3
1
3
2
2
3
2
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2017
20
13
4
2
8
8
1
1
57
0,0767
46%
2018
18
20
6
7
3
6
3
1
64
0,0861
12%
2019
11
7
4
3
9
3
2
39
0,0525
-39%
2020
14
6
9
1
4
2
4
40
0,0538
3%
Total
194 126 104
86
82
73
46
32
743
1
%
26% 17% 14% 12% 11% 10% 6% 4% 100%
Nota. Setores econômicos: CC = Consumo cíclico; UP = Utilidade pública; BI = Bens industriais; CNC = Consumo
não cíclico; MB = Materiais básicos; SAU = Saúde; PET = Petróleo gás e biocombustíveis; TI = Tecnologia da
informação.

A Tabela 3 evidencia o número de operações da amostra. É possível perceber uma maior
variação no número de F&A nos anos de 2006 e 2007. O setor de consumo cíclico aparece
como maior número de operações, enquanto setores mais dependentes do governo e de políticas
regulatórias como o setor de saúde e o setor de petróleo, gás e biocombustíveis aparece com
um número menor de F&A. A média de operações do período de 2005 a 2020 é de 46 operações
anuais. O ano de 2008 teve um volume de operações de F&A muito superior a essa média
(170%), ano da crise financeira dos EUA e o primeiro ano que o IIE-BR superou a casa dos
100 pontos após os reflexos das eleições brasileiras de 2002.
3.2 Tratamento dos dados
Os dados da pesquisa foram tratados e analisados por métodos estatísticos, os quais
buscam apresentar as características da amostra, bem como relacionar as proxies representativas
de fusões e aquisições (F&A) e incerteza política (EPU). Ao considerar a natureza binária da
variável dependente da pesquisa, os coeficientes foram estimados pelo modelo Probit, baseado
no método utilizado por Nguyen e Phan (2017) representado, pela Equação 1.
F&Ait = 𝑙𝑛 (

𝑃𝑖
1−𝑃𝑖

) = β0 + β1(EPUt) + β2(TAMit) + β3(IDADEi) + β4(MKBit) + β5(ALAFINit) +
β6(CRESCVit)+ β7(CRISEit) + β2(SETORit)+ εit (1)

Em que:
F&Ait = dummy igual a 1 se a empresas passou por um processo de F&A no trimestre e 0 caso
contrário; EPUt = Incerteza política: média ponderada do índice de incerteza ao longo do último
período de 3 meses do período fiscal do ano anterior; TAMit = Tamanho da firma adquirente:
logaritmo natural do ativo total da empresa i no trimestre t; IDADEi = Idade da empresa
adquirente: logaritmo natural da maturidade da empresa (diferença entre o ano atual e o ano de
fundação da empresa i); MKBit = Market to book: pela razão entre o valor de mercado e o valor
contábil da empresa i no trimestre t; ALAFINit = Alavancagem financeira: razão entre o passivo
total e o ativo total da empresa i no trimestre t; CRESCVit = Taxa de crescimento das vendas
da empresa i no trimestre t; CRISEit = dummy de controle de Crise de 2007 a 2008 igual a 1
nos anos respectivos anos e 0 caso contrário; SETORit = dummy de efeitos fixos para cada setor
econômico, em que 1 para o setor de atuação da empresa e 0 caso contrário.
A literatura não é clara quanto aos resultados esperados na relação entre investimento
corporativo e EPU. Parece que a depender do pressuposto teórico, a conclusão pode ser
diferente. Quando visto do ponto de gestão de risco, o aumento de incerteza está positivamente
associado a aquisições verticais (Garfinkel, & Hankins, 2011). Do ponto de vista da Teoria da
Agência, aparece positivamente associada a aquisições, pois gestores poderão buscar por F&A
em benefício próprio, visto que aquisições ruins poderão ser justificadas pelo cenário de
incertezas (Duchin, & Schmidt, 2013). Por outro lado, estudos apontam uma associação
negativa entre F&A e o nível de investimento corporativo, justificando que irreversibilidade da
operação, causará no mínimo um retardo da operação (Julio, & Yook, 2012; Pástor, & Veronesi,
2013; Gülen, & Ion, 2016; Chen et al., 2018).
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Com a finalidade de contribuir com a robustez dos resultados auferidos, foram
realizados testes quanto ao comportamento das variáveis, sendo identificado comportamento
não normal destas (a partir do teste de Shapiro-Wilk). Desta forma, as correlações lineares entre
as variáveis foram realizadas a partir do teste de Spearman, considerando dados não
paramétricos. Ademais, foram realizados testes para identificação de multicolinearidade (teste
Variance Inflation Factor - VIF); para heteroscedasticidade (testes de Wald para painel e teste
de White); para autocorrelação, teste de Woodridge. A partir da análise dos testes, não foram
observados tais problemas nos dados da pesquisa. Quanto ao problema de endogeneidade, não
foram encontradas correlações superiores a 70% entre variáveis independentes, no entanto,
compreende-se a existência de variáveis endógenas, as quais são recorrentes nos estudos de
finanças, tendo em vista que as informações são geradas no mesmo local, interno às instituições
(Forti & Freitas, 2020).
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 – Estatística Descritiva dos Dados
Com a finalidade de analisar a relação entre a incerteza política nas F&A nesse estudo,
observa-se na Tabela 4 a estatística descritiva das empresas.
Tabela 4
Estatística descritiva das variáveis da pesquisa
Variável

Obs.

Mínimo

Máximo

Média

Desvio
Padrão
(sd)

Simetria

Variância

(min)
(max)
(mean)
(skewness)
(kurtosis)
Não passaram
por F&A
FA
6.517
0,00
0,00
0,00
0,00 .
.
EPU
6.517
188,89
1379,49
520,68
253,96
1,25
4,17
TAM
6.517
-4,69
18,36
11,85
3,42
-1,43
5,45
IDADE
6.444
0,00
5,21
3,59
0,88
-0,79
3,62
MKB
4.449
-917,75
1178,12
25,86
200,31
0,44
18,99
ALAFIN
6.517
0,00
19,55
1,27
3,14
5,00
27,96
CRESCV
5.144
-0,81
3,01
0,08
0,51
3,72
20,71
Passaram por
F&A
FA
7.715
0,00
1,00
0,10
0,30
2,74
8,49
EPU
7.715
188,89
1379,49
532,09
257,60
1,19
3,98
TAM
7.715
0,61
19,71
13,97
1,78
-0,25
3,94
IDADE
7.672
0,00
4,73
3,30
0,91
-0,82
3,38
MKB
6.961
-917,75
1178,12
59,09
208,50
1,49
18,37
ALAFIN
7.714
0,01
8,43
0,66
0,48
7,67
96,49
CRESCV
7.335
-0,81
3,01
0,07
0,47
4,25
25,51
Total
FA
14.232
0,00
1,00
0,05
0,22
4,03
17,21
EPU
14.232
188,89
1379,49
526,86
255,99
1,22
4,06
TAM
14.232
-4,69
19,71
13,00
2,86
-1,73
7,95
IDADE
14.116
0,00
5,21
3,43
0,91
-0,79
3,48
MKB
11.410
-917,75
1178,12
46,13
205,97
1,11
18,60
ALAFIN 14.231
0,00
19,55
0,94
2,18
7,36
59,98
CRESCV 12.479
-0,81
3,01
0,08
0,49
4,02
23,30
Nota. Valores expressos em milhares de dólares (US$). FA = Fusões e Aquisições; EPU = Incerteza política; TAM
= Tamanho; IDADE = Idade da empresa; MKB = Market to book; ALAFIN = Alavancagem financeira; CRESCV
= Crescimento médio das vendas. Com o tratamento dos outliers, as variáveis contínuas: MKB, ALAFIN e
CRESCV foram winsorizadas a 1% e a 99%.
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As estatísticas descritivas apresentadas na Tabela 4 evidenciam que somente a média do
tamanho da empresa e da relação market-to-book das empresas que passaram por F&A são
maiores do que os da amostra completa. Já as médias de alavancagem financeira, taxa de
crescimento das vendas, e da idade da empresa da subamostra de F&A são menores do que os
da amostra completa. Quando observada a variável que representa a EPU, é possível perceber
que esta apresenta médias maiores do que seu desvio padrão, o que poderia indicar que os
valores são menos dispersos em torno da média.
Com a finalidade de se observar o comportamento da incerteza política ao longo dos
anos, a Figura 2 representa o índice EPU com o número de negócios de F&A no período da
amostra. A partir do gráfico é possível observar que o número de negócios de F&A tende a
aumentar quando a incerteza política apresenta crescimento principalmente nos anos de 2008 e
2011, sendo observado e um movimento inverso no período de 2015 a 2017.

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ano
Quantidade de F&A

Incerteza Política

Figura 2 – Incerteza política e volume de Fusões e Aquisições ao longo dos anos
Nota: Foi utilizado o EPU como o índice referente ao quarto trimestre de cada ano.

A partir da Figura 2, é possível identificar um comportamento do gráfico de incerteza
política com picos, conforme o esperado, visto que a variação está atrelada a número de artigos
em jornais e que a maior incidência desses picos ocorra em cenários como as eleições
presidenciais. Não aparece no gráfico, dado o período da amostra, mas eleições a de 2002
(governo Lula) apontou uma grande variação na média da contagem. Ainda, registra-se os picos
relativos à crise financeira dos EUA em 2008, a perda de grau de investimento do Brasil, em
setembro de 2015 e o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Por fim, a contagem demonstra
um crescimento associado à pandemia da COVID-19 e seus desdobramentos, como a discussão
pública sobre as decisões políticas de condução da crise gerada pela pandemia.
4.2 - Análise da Relação entre Incerteza Política (EPU) e F&A
Conforme pode ser observado na Figura 2, o efeito da incerteza política sobre o nível
de atividade de F&A não é claro, com períodos em que o aumento da incerteza é acompanhado
de um aumento do número de operações de F&A, mas também períodos em que essa relação
parece inversa. Dada a evidência existente de que a incerteza política tende a ser anticíclica
(Bloom et al., 2014), uma preocupação é a de que os períodos de alta incerteza política
coincidam com condições macroeconômicas ruins ou de baixa disponibilidade de capital, os
quais demostraram afetar decisões de F&A (Bonaime et al., 2018). É possível que o índice de
incerteza da política esteja correlacionado com a incerteza gerada por outros fatores
macroeconômicos, que por sua vez afetam a probabilidade de aquisições.
As pesquisas encontradas que analisam a relação entre incerteza política e F&A sugerem
que essa incerteza tem um efeito negativo sobre os investimentos corporativos. A tabela 5 traz
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os resultados da correlação de Spearman, a fim de se analisar a multicolinearidade entre as
variáveis independentes, para checar se não existe uma correlação muito forte entre elas.
Tabela 5
Correlação de Spearman
FA
EPU
FA
1
EPU
-0,0064
1
TAM
-0,0079
0,1313*
IDADE
-0,0858*
0,0292*
MKB
0,0840*
-0,0642*
ALAFIN
-0,0399*
0,0895*
CRESCV
-0,007
0,013
CRISE
0,0583*
-0,1482*
Nota. *é significante ao nível de 5%.

TAM

IDADE

MKB

ALAFIN

CRESCV

CRISE

1
-0,2225*
0,1973*
0,0246*
-0,0012
-0,0420*

1
-0,0558*
0,0969*
0,013
-0,0301*

1
-0,2764*
-0,0257*
0,0391*

1
0,017
-0,0539*

1
-0,0194*

1

A partir da Tabela 5, observa-se que dentre as variáveis de F&A e seus fatores
determinantes, os maiores graus de correlação linear positiva ocorrem no variável tamanho da
firma adquirente, igual a 0,1313, sendo possível verificar que empresas maiores podem
apresentar maior tendência a passar por processos F&A, considerando a possibilidade de
adquirir ou fundir como forma de crescimento. A partir do comportamento da relação entre
idade e F&A, observa-se que as empresas participantes da amostra que apresentam maior idade
tendem a passar por menos F&A, já a análise do MKB, observa-se uma relação positiva, apesar
de fraca, geralmente mostram menos perspectivas de investimento (Okofo-Dartey, 2021).
Ademais, salienta-se que não foram identificadas correlações altas entre as variáveis
independentes da pesquisa.
Tabela 6
Análise da relação entre a incerteza política (EPU) e F&A
Erro
Erro
Variáveis
Geral
padrão
Passaram por F&A
padrão
Constante
(0.476)
(0.533)
-8.611***
-5.946***
EPU
0.000
(0.000)
0.000
(0.000)
TAM
(0.027)
(0.031)
0.435***
0.293***
IDADE
(0.040)
(0.044)
-0.217***
-0.115***
MKB
0.000
(0.000)
0.000
(0.000)
ALAFIN
(0.162)
(0.179)
-0.482***
-0.468***
CRESCV
0.117
(0.088)
0.125
(0.089)
CRISE
(0.112)
(0.114)
0.784***
0.777***
Controle Setorial
Sim
Sim
Empresas
255
143
Observações
10.574
6.750
Pseudo R2
0,0978
0,0532
Teste F
0,0000
0,0000
Nota: Variáveis descritas ao longo do texto. Controle setorial: foram utilizadas dummies de setores. ***, **, *
significante a 1%, 5% e 10%, respectivamente.

Os coeficientes foram estimados a partir de regressões logísticas, as quais apresentaram
resultados estatisticamente robustos, tendo em vista que apresentam bom poder de classificação
(mais de 90%). A partir do teste F (significância global), ambos os modelos apresentaram
significância estatística a 1%, indicando que as variáveis independentes de forma geral, são
eficientes em predizer a variável dependente. No que concerne a influência da EPU nos
processos de F&A, observou-se que não há significância estatística, não sendo possível realizar
inferências acerca desta relação.
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Ao analisar as outras variáveis independentes, somente o crescimento médio das vendas
não apresentou significância estatística em predizer a F&A. O fato das outras terem apresentado
significância estatística evidenciam que é possível inferir a 1% de significância que o tamanho
da empresa aumenta em 0,435% a probabilidade da empresa em optar por ocorrer uma F&A
como forma de crescimento. Tal resultado também é identificado por Gorton et al. (2009)
quando afirma que grandes empresas têm duas opções: ser adquirente ou vir a ser adquirida.
Quanto a IDADE, observou-se que esta apresenta significância estatística a 1% e
influência negativa na probabilidade das empresas em passarem por F&A como forma de
investimento. Desta forma, é possível inferir quanto mais maduras, menos as empresas
apresentam probabilidade em passar por F&A. Salienta-se que tal achado vai ao
encontro/corrobora o que fora identificado por Gorton et al. (2009).
No que tange a ALAFIN, os achados evidenciam influência negativa e significância
estatística a 1% na probabilidade de as firmas optarem por operações de F&A. Neste contexto,
observa-se que empresas mais alavancadas financeiramente (que apresentam maiores níveis de
endividamento) apresentam menores probabilidades de buscar o crescimento empresarial por
meio de processos de F&A. Tal fato pode ser explicado Viglioni et al. (2018) que explora a não
opção por esse tipo de investimento irreversíveis visto que seriam mais afetadas por cenários
de instabilidade econômica dada a dependência trazida por altas alavancagens.
Em relação ao período de CRISE, corroborando as análises de ondas de F&A ao longo
dos anos, conclui-se que os negócios de F&A, assim como nos estudos de Reddy et al. (2014)
que analisou F&A transfronteiriças em períodos de crise, foram negativamente afetados nos
anos seguintes a crise financeira de 2007-2008, identificada significância estatística a 1% na
probabilidade de ocorrência ou não de processos de F&A, resultados semelhantes aos
encontrados por Bomfim, & Calado (2016).
Em suma, apesar de não ser identificada a relação entre EPU e F&A, salienta-se a
importância em avaliar aspectos internos das empresas com relação aos processos de F&A,
como tamanho, idade e opções de financiamento (alavancagem), sendo também relevante
observar que os períodos de crise (Gorton et al., 2009; Bomfim e Calado, 2016; Viglioni et al.,
2018).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desse estudo foi examinar como choques de incertezas econômicas, mais
precisamente, de incerteza política, podem impactar no volume de investimentos corporativos
do tipo atividades de Fusões e Aquisições (F&A). Usando o índice EPU de incerteza como
proxy para a incerteza política, não encontramos evidências suficientemente fortes de que exista
uma relação entre F&A e incerteza política.
O estudo examinou dados de 382 empresas negociadas na bolsa de valores Brasil Bolsa
Balcão (B³), no período de 2005 a 2020, sendo que dessas, 255 passaram por processos de F&A.
Apesar da associação entre essas duas variáveis aparecer em estudos internacionais, não
encontramos o mesmo para o Brasil. Em momentos em que o índice de incerteza teve picos de
crescimento na oscilação, o estudo encontrou momentos de maior e menor investimento
corporativo do tipo F&A. O cenário de menos investimentos pode ser encontrado na literatura
mais recente (Gülen, & Ion, 2016; Chen et al., 2018; Bonaime et al., 2018).
As características internas das empresas presentes na amostra desse estudo pareceram
mais explicativas para os processos F&A do que o cenário de incerteza política. O
comportamento do investimento corporativo, quando observado por meio das variáveis
tamanho, idade a relação do valor de contábil e o preço das ações bem como a alavancagem
financeira são semelhantes e observáveis na literatura de F&A. Nesse sentido, a literatura
aponta que negócios de F&A realizados durante períodos de alta incerteza política parecem
melhorar o desempenho operacional do adquirente e criar maior valor para o acionista,
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descobertas que são atribuíveis à prudência do adquirente, bem como a transferência de valor
de alvos com restrições financeiras para os adquirentes.
Estudos recentes também abordaram os processos de F&A em cenários de crise
financeira (como a ocorrida em 2007-2008). A variável desse estudo para acompanhar esse
período apontou uma probabilidade de 0.784 a uma significância de 1%. Esse período foi
marcado por um grande número de negociações, relativamente majorado em aproximadamente
50% (ANBIMA, 2011). Diferentemente da literatura mais recente, esse fenômeno pode ser
explicado pela teoria clássica (Knight, 1921), sendo os gestores capazes de enxergar
oportunidades de bons negócios a preços mais baratos em cenário de incerteza e assim obter
lucros maiores, de forma que a crise fosse a fonte dos lucros.
Finalmente, com o exame da literatura, os achados da pesquisa demonstraram efeitos
diversos (tanto positivos quanto negativos) da incerteza política sobre o número de negociações
de F&A o que sugere que outros fatores influenciam a tomada de decisão, ou mesmo outros
tipos de incerteza macroeconômicas, e não a incerteza política isolada. É possível que o índice
de incerteza política esteja correlacionado com a incerteza gerada por outros fatores
macroeconômicos, que por sua vez afetam a probabilidade de aquisições.
Uma das restrições do modelo utilizado nesse trabalho é quanto ao valor das transações
de F&A que não estava disponível. Assim, sugere-se para pesquisas futuras a utilização do valor
das transações, como o estudo de Nguyen, & Phan (2017). Outra possibilidade é ampliar o
estudo, analisando a economia brasileira com demais economias de países da América Latina,
ou com outras economias emergentes, como Cortès et al., (2017) fizeram ao analisar os
determinantes de F&A.
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