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RESUMO 

 
 
Avila, Henrique de Azevedo. Fatores Institucionais dos Países Hospedeiros e Fatores da 
Firma: Influência nos Investimentos Diretos das Multinacionais Brasileiras. Rio de 
Janeiro, 2013. ...p. Tese (doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto 
COPPEAD de Administração. 
 
 
O estudo investiga se fatores institucionais dos países hospedeiros e fatores da firma têm 
capacidade de explicar as opções seguidas pelas multinacionais brasileiras na formatação de 
seus investimentos diretos no exterior. A pesquisa ampara-se em estudos que têm avaliado o 
poder de influência das instituições na tomada de decisão das firmas investidoras, dada a 
sensibilidade das companhias multinacionais a fatores como a existência de regras claras, o 
império da lei e o respeito a direitos conquistados. O tema insere-se em um esforço acadêmico 
para entender melhor a internacionalização de empresas oriundas de países emergentes, 
identificando-se eventuais especificidades no perfil de seus investimentos diretos, e, 
paralelamente, investigar a aplicabilidade da perspectiva institucional ao estudo dos negócios 
internacionais. O modelo conceitual apoia-se ainda em elementos do Paradigma Eclético, 
notadamente vantagens de propriedade da firma e vantagens de localização dos países 
hospedeiros (nível de desenvolvimento econômico-social). O estudo examinou as decisões de 
modo de entrada e modo de estabelecimento para uma amostra de 171 subsidiárias de 106 
multinacionais brasileiras, testando-se as hipóteses por regressão logística. O estudo 
contemplou investimentos em múltiplos países de destino empreendidos por multinacionais 
com diferentes características. Após construção de questionário voltado aos fins específicos 
da pesquisa, realizou-se uma survey no intuito de coletar opiniões, sentimentos e percepções 
dos executivos de empresas multinacionais brasileiras. A decisão de medir os fatores 
institucionais através da percepção dos executivos partiu do princípio de que decisões 
estratégicas como as escolhas dos modos de entrada e de estabelecimento podem ser melhor 
explicadas se forem consultados aqueles que participaram da tomada de decisão, de modo a 
refletir a “real” influência de aspectos como a distância institucional entre os países. Os 
resultados do estudo mostram que fatores institucionais relativos aos pilares regulatório, 
normativo e cognitivo oferecem poder explanatório que incrementa a capacidade dos fatores 
da firma de explicar as decisões de modo de entrada e de estabelecimento. Verificou-se, 
também, que os fatores que afetam as decisões de modo de entrada e modo de 
estabelecimento são distintos, em consonância com autores que defendem a separação entre 
essas duas decisões. Concluiu-se, ainda, que o fato de o Brasil ser um país com lacunas 
institucionais torna peculiar a avaliação da influência da distância institucional no processo 
decisório das multinacionais brasileiras, uma vez que a importância atribuída a fatores 
correspondentes a fragilidades institucionais já presentes no cotidiano das empresas 
brasileiras, como interferência do governo, burocracia e risco político, tende a ser menor do 
que a atribuída por multinacionais oriundas de países desenvolvidos.   
 
 
Palavras-chave 
 
Negócios Internacionais; Internacionalização de Empresas; Investimentos Diretos no Exterior; 
Teoria Institucional; Modo de Entrada; Modo de Estabelecimento. 
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ABSTRACT 

 

Avila, Henrique de Azevedo. Host Country Institutional Factors and Firm-Specific 
Factors: Influence on Foreign Direct Investment by Brazilian Multinationals.  Rio de 
Janeiro, 2013. ...p. Thesis in Business Administration (D.Sc.) – Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, The COPPEAD Graduate School of Business. 
 
 
This study investigates whether host country institutional factors and firm-specific factors 
may contribute to explain Brazilian multinational choices with regards to foreign direct 
investment entry and establishment modes. The research is based on articles that have pointed 
out the influence of host country institutions on foreign multinationals decision-making, 
considering that multinationals are exposed to government's transparency policy, rule of law 
and protection of contractual rights, among other factors. The study helps to improve 
understanding of emerging multinationals phenomenon and its particular dimensions, and to 
assess the extension of institutional theory as foundation for international business research. 
The proposed conceptual model is also based on Dunning’s Eclectic Paradigm, particularly 
firm ownership advantages and host country location advantages (social and economic 
development level). The study involved investment deals in multiple host countries carried 
out by different types of companies that constituted a sample composed by 106 parent 
companies and 171 subsidiaries. Logistic regression was applied in hypothesis testing. After 
designing the questionnaire, a survey was developed to obtain executives’ opinions, feelings 
and perceptions. The use of primary data for measuring institutional factors influence took 
into account the importance of real-life investigation to realize how institutional distance 
might influence entry mode and establishment mode choices. Research findings indicate that 
regulatory, normative and cognitive pillars of the institutional framework have significant 
explanatory power and may be added to theoretical models of foreign direct investment. 
Research findings also indicate distinctions between entry mode and establishment mode 
choices, once factors affecting each decision are different. Finally, the study showed that 
institutional factors influence on internationalization process of Brazilian multinationals 
should be regarded with slightly more caution, since Brazilian companies have been able to 
adapt to the institutional voids existing in the Brazilian market, and therefore tend to give 
little attention to factors such as government interference, bureaucracy and political risk, 
differently from developed countries multinationals. 
 
 
Keywords 
 
 
International Business; Firm Internationalization Process; Foreign Direct Investment; 
Institutional Theory; Entry Mode; Establishment Mode. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente tese investiga se fatores institucionais dos países hospedeiros e fatores da firma 

têm capacidade de explicar as opções seguidas pelas multinacionais brasileiras na 

formatação de seus investimentos diretos no exterior. A tese ampara-se em estudos que têm 

avaliado o poder de influência das instituições na tomada de decisão das firmas investidoras, 

dada a sensibilidade das companhias multinacionais a fatores como a existência de regras 

claras, o império da lei e o respeito a direitos conquistados.  

 

O tema insere-se em um esforço acadêmico para entender melhor a internacionalização de 

empresas oriundas de países emergentes1, identificando-se eventuais especificidades no 

perfil de seus investimentos diretos, e, paralelamente, investigar a aplicabilidade da 

perspectiva institucional ao estudo dos negócios internacionais. A ênfase da pesquisa está 

em fatores do ambiente institucional do país de destino e fatores internos à firma que 

condicionam determinadas escolhas estratégicas no decorrer do processo de 

internacionalização. 

 

1.1  A Questão Teórica: o Comportamento das Multinacionais de Países Emergentes 

 

Os primeiros investimentos de multinacionais sediadas em países emergentes foram objeto 

de estudos no início dos anos 1980 por Lecraw (1977, 1981), Kumar e McLeod (1981), 

Wells (1981, 1983) e Lall (1983), ainda se tratando à época essas companhias sob a alcunha 

de “multinacionais do terceiro mundo”. Esses estudos procuraram comparar o padrão de 

investimento externo das firmas dos países em desenvolvimento com as características da 

expansão das multinacionais tradicionais sediadas em países desenvolvidos. A conclusão foi 

de que as vantagens competitivas das empresas dos países em desenvolvimento eram 

diferentes, compreendendo basicamente sua habilidade para adaptar tecnologias importadas 

às suas condições de produção, com redução de custos. As “multinacionais do terceiro 

mundo” desenvolveriam capacitação para operar, com competitividade, níveis de produção 
                                            
1 O termo “mercado emergente” foi introduzido no início dos anos 1980 pelo economista do Banco Mundial 
Antoine van Agtmael. País emergente é o país em desenvolvimento que caminha para se tornar uma economia 
orientada pelo mercado, na expectativa de se transformar em um país desenvolvido. Entre as características dos 
países emergentes é comum se observar taxa de crescimento elevada e rápida industrialização. Não há uma 
lista oficial de países emergentes. Contudo, de acordo com organizações internacionais e instituições 
financeiras renomadas que se dedicam a cobrir tais países, pode-se considerar que os sete principais países 
emergentes são China, Brasil, Russia, India, México, Indonesia e Turquia. 
 



 2 

menores, em indústrias intensivas em mão-de-obra e aproveitando-se de insumos locais, o 

que lhes permitiria competir com estratégia de baixos custos (Lall, 1983; Wells, 1983).  

 

Lecraw (1977), há mais de 30 anos, já havia identificado que as motivações para investir no 

exterior das multinacionais dos países em desenvolvimento, como a Índia, eram bem 

diferentes das razões das companhias dos países desenvolvidos. O autor, cuja tese de 

doutorado (defendida na Harvard University em 1976) aborda alternativas tecnológicas 

adotadas por subsidiárias tailandesas de firmas sediadas em outros países em 

desenvolvimento, parte do princípio de que as exportações desses países competem no 

mercado internacional com base em preço, enfrentando dificuldades tais como tarifas e 

concorrentes locais. Assim, o principal objetivo dessas firmas ao instalar investimentos 

diretos na Tailândia seria assegurar o seu mercado, aumentando sua chance de sobrevivência.  

Lecraw (1977) observou que as companhias estrangeiras tinham propensão a instalar bases 

industriais completas na Tailândia, valendo-se dos sistemas de distribuição de empresa 

locais mediante a formação de joint ventures. É curioso observar que, nos livros publicados 

na primeira metade dos anos 1980, Cingapura e Coreia incluíam-se no “terceiro mundo” e, 

portanto, boa parte das pesquisas citadas envolveu suas multinacionais (Kumar, 1982; 

Kumar e Kim, 1984).  

 

Alguns autores falam de diversas “ondas” de investimento de empresas multinacionais 

oriundas de países emergentes (Gammeltoft, 2008; Ramamurti e Singh, 2009; Van Agtmael, 

2007). Na “primeira onda” de IDE das multinacionais emergentes, situações específicas de 

seus países de origem, como os programas de substituição de importações, permitiram que 

essas empresas desenvolvessem tecnologias de produção adequadas ao seu mercado interno, 

as quais culminaram por viabilizar a sua entrada em países próximos, que contavam com 

ambiente institucional semelhante. O movimento de internacionalização foi marcado, assim, 

pela instalação de unidades industriais nos países vizinhos com características semelhantes 

às unidades existentes no mercado doméstico.  

 

Desde o início dos anos 1990, tem-se assistido a nova “onda” de investimentos diretos no 

exterior por parte dos países latino-americanos, caracterizada pelo surgimento ou expansão 

das chamadas “multilatinas”.  Alguns autores reconhecem esse movimento como uma 

terceira “onda”, dado seu entendimento de que duas “ondas” anteriores se evidenciaram nos 

anos 1960/1970 e 1980 (Chudnovsky e López, 1999), chamando-se atenção para o fato de 
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que agora os investimentos externos das multilatinas estão se dando no contexto de 

economias abertas. Outros autores não diferenciam as duas primeiras fases e, assim, 

referem-se aos novos investimentos como a segunda “onda” (Goldstein, 2007; Guillén e 

García-Canal, 2009).  

 

Não obstante, há consenso em torno de três pontos: (i) a participação das empresas latino-

americanas na “onda” dos anos 1980 foi modesta, comparativamente às inversões realizadas 

por empresas asiáticas; (ii) os investimentos a partir da década de 1990 têm uma 

configuração distinta, localizando-se também em nações  desenvolvidas e em setores mais 

complexos; (iii) o surgimento da última “onda” está associado, pelo menos parcialmente, a 

uma contínua ampliação das vantagens de propriedade das firmas dos países emergentes, 

que as tem posicionado em um patamar de maior competitividade (Chudnovsky e López, 

1999), o que enseja investimentos com diferentes objetivos. O Quadro 1 apresenta análise 

comparativa das três ondas de investimento, enfatizando suas principais características. 

 

Contudo, o advento da nova “onda” de multinacionais de economias emergentes, chamadas 

EMNEs – Emerging Multinational Enterprises - é que tem despertado maior interesse no 

meio acadêmico, de alguma forma associado a pesquisas sobre o crescimento dos países 

onde essas companhias estão sediadas, como Brasil, China, Índia, Rússia, México e Turquia, 

dada a sua presença cada vez maior em indústrias diversas (Sauvant, 2008; Ramamurti, 

2012). Expressões têm sido cunhadas, assim, para expressar a agressividade que vem 

marcando o crescimento das EMNEs: emerging giants (Business Week, 2006), the 

challengers (The Economist, 2008), the new champions (The Economist, 2008), new global 

challengers (BCG, 2008) e dragon multinationals (Mathews, 2002), no caso específico das 

EMNEs oriundas da região do Pacífico Asiático. Mais recentemente, Peng (2012) sugeriu 

que, ao invés de dragões dispostos a conquistar o mundo, as multinacionais emergentes 

deveriam ser vistas como cavalos fortes e velozes, que teriam sido libertados pelas forças da 

globalização do século XXI.  

 

Parte dos trabalhos que começaram a reconhecer a força das multinacionais de países 

emergentes procurou mostrar as estratégias que as companhias dos países desenvolvidos 

deveriam seguir para superá-las (Bhattacharya e Michael, 2008), dando sequência a artigos 

anteriores que já apontavam estratégias encontradas pelas empresas locais para resistirem à 

competição dos gigantes multinacionais (Dawar e Frost, 1999). Khanna, Palepu e Sinhá 
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(2005) enfatizaram a importância de se analisarem aspectos do contexto institucional do 

país, que possam revelar o seu potencial de desenvolvimento. As empresas sediadas em 

países emergentes podem se valer da sua percepção das necessidades dos consumidores de 

menor renda e das soluções criadas para superar as dificuldades em seus mercados internos 

para ganhar espaço no mercado internacional (Khanna e Palepu, 2006). 

Quadro 1 
Características das Três Ondas de IDE Proveniente de Países Emergentes 

 
Período 

 

Primeira 
1960s até meados 1980s 

 

Segunda 
Meados 1980s até 1990s 

 

Terceira 
1990s até 2000s 

 
Região de origem 

dos 
investimentos/ 

Grupo de países 
 

Especialmente América 
Latina 

 

Especialmente Ásia 
 

Países de origem com maior 
diversificação geográfica 

Ressurgência da América Latina 
Inclusão de Rússia e África do 

Sul 

Exemplos de 
países/Grandes 

investidores 

Brasil, Argentina, Cingapura, 
Malásia, Venezuela, 

Filipinas, Hong Kong 
Coreia, Colômbia, México 

Índia 

Hong Kong, China, Taiwan, 
Cingapura, Coreia, Brasil, 

Malásia 
 

Hong Kong, Taiwan, Cingapura, 
Brasil, África do Sul, China, 
Coreia, Malásia, Argentina, 

Rússia, 
Chile,México 

Destinos 
 

Principalmente outros 
países em desenvolvimento 

da mesma região 
 

Principalmente países em 
desenvolvimento, mas também 
em localidades mais distantes, 

incluindo economias 
desenvolvidas 

 

Serviços intensivos em 
conhecimento: direcionados para 

localidades regionais 
Setores maduros: também 
direcionados para países 

desenvolvidos 

Tipos de 
Investimento 

Direto 
 

Setor primário 
Indústria com pequena 

escala 
 

Em países em desenvolvimento: 
setor primário, serviços não 
comercializáveis (finanças, 
infra-estrutura; Em países 
desenvolvidos: indústrias 

maduras (competição baseada 
em custos: automotiva, 

eletrônico, serviços de IT), 
investimento para ampliação de 

ativos 

Como na segunda onda, mas 
uma parcela maior indo para 

economias desenvolvidas 
Horizonal e vertical 

 

Vantagens 
de 

Propriedade 
 

Específica do país de origem 
Insumos a baixo custo 

Capacitação em processos de 
produção 

Redes de relacionamentos 
(étnicos) 

Estrutura organizacional 
(conglomerados) 

Tecnologia “apropriada”,  
modelos de negócios, gestão 

Específicas do país de 
origem e da firma 

As mesmas da primeira onda 
 

Agora também: 
Economias de escala 

Capacitação tecnológica, 
gerencial 

e organizacional 
Controle vertical sobre fatores, 

produtos e mercados 
 

Motivação 
 

Busca de recursos e mercado 
Exploração de ativos 

 

Em países em desenvolvimento: 
busca de recursos e mercado 

Em países desenvolvidos: busca 
de mercados e ativos 
Exploração de ativos 

Pequena ampliação de ativos 
 

Como na segunda onda, mas 
com crescente busca de ativos 
Também ampliação de ativos 

Aumento do poder de mercado 
(especialmente relativo a 

recursos naturais) 

Política 
 

Substituição de importações 
Controle do investimento 

direto estrangeiro 
 

Prioridade às exportações 
Coordenação e facilitação 

do investimento direto 
estrangeiro 

Schumpeteriano 
Atração de investimento diretos 

estrangeiros 
 

Fonte: Gammeltoft (2008) 
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Goldstein (2007) reforçou a corrente de que as firmas dos países em desenvolvimento 

investem em outros mercados não com base nas vantagens de propriedade e nos propósitos 

de internalização (Buckley e Casson, 1976; Rugman e Verbeke, 2003) que caracterizam as 

operações das multinacionais das nações desenvolvidas. As estratégias de 

internacionalização das multinacionais emergentes seriam formuladas para se construir 

vantagens competitivas e não como resultado de vantagens competitivas já existentes. Por 

sua vez, Ramamurti (2012) defendeu diferente ponto de vista, mostrando que as 

multinacionais emergentes possuem, sim, vantagens de propriedade, mas estas seriam 

diferentes daquelas usualmente detidas por multinacionais de países desenvolvidos.  Entre as 

vantagens das multinacionais emergentes se incluiriam seu profundo conhecimento das 

necessidades dos consumidores nesses mercados, sua habilidade para operar em ambientes 

desfavoráveis, sua capacidade de desenvolver produtos e serviços com baixo custo, e sua 

criatividade para lançar produtos adequados aos consumidores locais, respeitando o 

equilíbrio entre preço, qualidade e funcionalidade (Bhattacharya e Michael, 2008).  

 

Por outro lado, investimentos externos realizados nos países emergentes permitem que uma 

empresa ali estabelecida tenha oportunidade de se apropriar de vantagens raras e se tornar 

competitiva no exterior, ao se inserir em cadeias de valor globais que lhe ofereçam 

aprendizagem experencial (Luo e Tung, 2007). Realisticamente, isto depende da disposição 

das firmas estrangeiras em compartilhar recursos, assim como da habilidade da empresa 

emergente para identificar, assimilar e aproveitar o conhecimento externo (Cohen e 

Levinthal, 1990), o que nem sempre é verdade. O Quadro 2 evidencia as principais 

diferenças entre o processo de internacionalização das multinacionais dos países 

desenvolvidos, ocorrido há décadas atrás, e o movimento recente das multinacionais dos 

países emergentes.  

 

Parece haver diferenças importantes nas estratégias de internacionalização das empresas 

oriundas dos países emergentes, no tocante a motivações, trajetórias, processos e 

desempenho (Gaur e Kumar, 2010). Grandes companhias emergentes estão assumindo o 

controle de empresas no exterior para combinar tecnologias e marcas sofisticadas com os 

baixos custos de produção e as taxas de crescimento relativamente altas que já dispõem no 

mercado doméstico (Khumar, 2009). Todavia, não há consenso de que seria necessária nova 

teoria para enfatizar as características específicas do processo de internacionalização das 

multinacionais dos países em desenvolvimento.  
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Quadro 2 
Comparação entre as Multinacionais dos Países Desenvolvidos e as dos Países em 
Desenvolvimento 
 

CRITÉRIO MNCs DOS PAÍSES DESENVOLVIDOS MNCs DOS PAÍSES EMERGENTES
(40 ANOS ATRÁS) (HOJE)

Motivação IDE para utilizar vantagens de propriedade Importância crescente da estratégia de 
ampliação das vantagens

Recursos Vantagens de propriedade específicas Vantagens de propriedade específicas 
das firmas do país

Abordagem gerencial Etnocêntrica/Policêntrica Geocêntrica/Regiocêntrica

Perspectiva teórica Perspectiva neoclássica Perspectiva evolucionária/institucional

Modo de entrada Notadamente "greenfield" Crescente participação de alianças
estratégicas e redes de relacionamento

Tipos de IDE Inicialmente, busca de recursos e mercados Simultaneamente, todos os tipos
Posteriormente, ampliação/racionalização
de ativos

Ritmo dos investimentos Internacionalização gradual Internacionalização acelerada

Destino Dentro da tríade Majoritariamente regional

Papel do governo do Moderado Orquestrando uma estratégia de 
país de origem desenvolvimento  
   Fonte: Dunning, Kim e Park (2008) 
 

 

Rugman (2008) concluiu que a teoria de negócios internacionais convencional consegue 

explicar facilmente a natureza e o posicionamento das empresas multinacionais dos países 

emergentes. O autor argumentou que a análise das estratégias de internacionalização das 

empresas de países emergentes deve levar em conta seu forte caráter regional amparado por 

vantagens específicas de seus países de origem, tais como mão-de-obra barata, recursos 

naturais e até crédito a custos baixos, como no caso da China.  Em contraposição, Mathews 

(2006) propôs um framework específico para explicar a internacionalização das 

multinacionais dos países em desenvolvimento, o qual enfatiza a alta capacidade dessas 

empresas em adquirir vantagens externamente por meio de ativos estratégicos, redes de 

negócios e aprendizagem prática, reforçando a tese de que novas abordagens teóricas seriam 

necessárias para o melhor entendimento da internacionalização das multinacionais 

emergentes (Gaur e Kumar, 2010). 
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Essa controvérsia recentemente foi objeto de número especial do Global Strategy Journal 

em 2012. A constatação de que as diferenças observadas nos processos de 

internacionalização das multinacionais dos países em desenvolvimento podem ajudar a 

ampliar as teorias e modelos tradicionais parece ser bem-vinda (Cuervo-Cazurra, 2012; 

Ramamurti, 2012).  A percepção de que as vantagens utilizadas pelas multinacionais 

emergentes para entrar em novos mercados são inequivocamente distintas também parece 

convergir para a direção de se enfatizar que os movimentos de internacionalização dessas 

empresas têm características diferentes que não são adequadamente captadas pelos 

frameworks desenvolvidos para as multinacionais dos países avançados (Hennart, 2012).  

 

Note-se que ainda há um número limitado de estudos sobre internacionalização de empresas 

de países emergentes, os quais envolvem, basicamente, a China, a India, o Leste Europeu e 

as chamadas economias em transição oriundas da dissolução da antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. Portanto, dadas as diferenças que os países emergentes apresentam 

entre si, pesquisas substanciais mostram-se necessárias para ampliar o entendimento acerca 

do padrão de internacionalização seguido pelas multinacionais sediadas nesses países, dentre 

os quais se inclui o Brasil (Hoskisson et al., 2000). No que diz respeito às multinacionais 

brasileiras, os trabalhos que incorporam fatores institucionais para explicar os fluxos de 

investimento no exterior são ainda mais escassos, restringindo-se a aspectos do ambiente 

institucional brasileiro (Amal, Raboch e Tomio, 2011). É no contexto desta lacuna teórica 

(fatores institucionais para explicar os investimentos realizados no exterior por empresas de 

países emergentes) que se situa o presente trabalho. 

 

1.2 O Problema de Pesquisa 

 

As principais teorias de negócios internacionais foram formuladas a partir de pesquisas com 

companhias dos Estados Unidos e da Europa que efetivamente já tinham se 

internacionalizado quando o campo de negócios internacionais foi concebido nos anos 1960. 

Naturalmente, portanto, essas pesquisas enfatizam muito mais os desafios na gestão de 

multinacionais bem estruturadas do que os movimentos das jovens multinacionais de países 

emergentes, que ainda estão consolidando a sua presença internacional. 

 

Em particular, os estudos que têm procurado explorar a aplicabilidade da teoria institucional 

aos processos de estruturação das subsidiárias ainda se concentram nas experiências de 
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multinacionais oriundas de países desenvolvidos e, consequentemente, sua aplicação às 

multinacionais de nações emergentes é incipiente. Com o crescimento da relevância da 

China na cena internacional, têm sido desenvolvidos alguns trabalhos sobre as 

multinacionais chinesas. Entretanto, no tocante ao peso de questões institucionais, a ênfase 

tem pendido para o país de origem, mirando-se, por exemplo, o apoio do governo chinês 

(Child e Rodrigues, 2003; Peng, 2002; Peng, Wang e Jiang, 2008). 

 

O problema de pesquisa é, então, a necessidade de se identificar e analisar como as 

multinacionais brasileiras2 têm implantado os seus investimentos diretos no exterior, ou seja, 

aqueles investimentos voltados, essencialmente, à produção, distribuição e comercialização 

de bens e serviços, bem como à prestação de assistência técnica. Neste sentido, a tese se 

volta essencialmente para a questão de “como” as multinacionais brasileiras têm estruturado  

seus empreendimentos no exterior.  

 

O presente estudo buscou avaliar a contribuição de fatores do ambiente institucional do país 

estrangeiro e de fatores da firma para explicar dois aspectos dos investimentos diretos 

brasileiros no exterior: o modo de entrada e o modo de estabelecimento. O ambiente 

institucional é o conjunto de regras básicas de natureza política, social e jurídica que 

estabelece as bases para a produção, troca e distribuição de bens e serviços (Davis e North, 

1971). Para caracterizar o ambiente institucional de cada país de destino, foram utilizados 

quatro fatores: qualidade do ambiente regulatório, distância institucional, risco político e 

nível de desenvolvimento econômico-social. No âmbito do levantamento bibliográfico 

realizado, não se identificaram pesquisas abordando de forma conjunta e integrada esses 

fatores como dimensões do contexto institucional do país hospedeiro, nem tampouco estudo 

abrangente sobre seu impacto nas diferentes facetas da decisão de investir em outros países, 

evidenciando uma lacuna que a presente tese pretendeu preencher. Além disso, foram 

estudados alguns fatores que caracterizam a própria firma que realiza o investimento no 

exterior: a experiência internacional, o tipo de atividade a ser realizada no país hospedeiro, a 

estrutura de capital, a participação do Estado, o porte e o setor de atuação. 

 

A pesquisa procurou capturar percepções sobre fatores do ambiente institucional que 

supostamente trazem preocupações a uma firma que avalia a possibilidade de se instalar em 

                                            
2
 Na presente tese, uma empresa é considerada “multinacional” se possuir ativos instalados em pelo menos um 

país estrangeiro, mantendo sua gestão centralizada em seu país de origem (UNCTAD, 2011).  
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determinado país. Buscou-se também identificar aspectos relacionados a certos 

investimentos externos das multinacionais brasileiras, notadamente em países de maior risco 

como os localizados na América Latina e nas ex-colônias portuguesas da África.  

 

Em geral, as percepções dos executivos sobre riscos e seu comportamento diante de 

situações de incerteza não seguem os modelos quantitativos e as distribuições estatísticas 

encontrados nas teorias da decisão. Os gerentes tendem a avaliar o risco político 

subjetivamente e, com frequência, de forma etnocêntrica, ou seja, ambientes com normas, 

culturas e padrões muito diferentes do seu país de origem são percebidos como arriscados 

(Kobrin, 1979). Na prática, cada indivíduo, por mais racional que seja, constrói sua visão do 

que seja arriscado a partir de suas próprias experiências e de sua própria interpretação dos 

fatos que lhe chamem a atenção (Kay, 2012). Portanto, a ocorrência de determinado 

fenômeno terá impactos com diferentes intensidades e orientações sobre as percepções de 

risco dos tomadores de decisão, dependendo do sentimento de credibilidade ou desconfiança 

que esse fenômeno lhes venha a despertar. 

 

1.3 Formulação do Objetivo e da Pergunta de Pesquisa 

 

A pesquisa é inovadora, pois a influência do ambiente institucional na decisão de investir no 

exterior é um tema que carece de maior aprofundamento na literatura e, em especial, no caso 

do Brasil. Esse tipo de pesquisa tem o propósito de trazer maior conhecimento sobre o tema 

ou problema de pesquisa em perspectiva.  O próprio conceito de distância institucional não 

tem, na literatura, contorno definitivo. Há que se buscar evidências empíricas para que se 

possa defini-lo com maior precisão. Assim, o principal objetivo a se alcançar foi averiguar a 

decisão de investir no exterior sob a perspectiva da teoria institucional, levando-se em 

conta conjuntamente características da firma investidora. 

 

Para o alcance desse objetivo, seguiram-se três passos: i) identificação de aspectos 

institucionais dos países hospedeiros e de fatores da firma com potencial influência nas 

decisões de instalar subsidiárias no exterior; ii) construção de modelo e formulação de 

hipóteses de pesquisa baseadas na literatura internacional; iii) teste empírico do modelo a 

partir das percepções das multinacionais brasileiras, no intuito de avaliar a sua aplicabilidade. 
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Transladando-se esse objetivo em termos de uma pergunta norteadora, a seguir especifica-se 

a pergunta de pesquisa que se buscou responder: 

 

� Qual a influência dos fatores do ambiente institucional dos países de destino e dos 

fatores inerentes à firma investidora na decisão de investir no exterior das 

multinacionais brasileiras? 

 

Em síntese, o que se buscou conhecer é se fatores capazes de explicar o fenômeno, de 

acordo com a literatura internacional, também se evidenciam entre as multinacionais 

brasileiras, e qual a intensidade e a direção de sua influência. 

 

1.4 Contribuições do Estudo  

 

O presente estudo pretendeu contribuir para melhor entendimento da aplicabilidade de 

alguns aspectos da teoria institucional às empresas multinacionais de países emergentes, 

estudando o caso particular do Brasil. Especificamente, o presente esforço de pesquisa traz 

as seguintes contribuições: 

 

No Plano Teórico 

 

• Identificação de fatores que consigam capturar aspectos institucionais dos países, 

mostrando como esses fatores podem ser operacionalizados, atendendo-se critérios 

de praticidade, validade e confiabilidade. 

 

• Proposta de modelo conceitual que caracterize relações de causalidade entre o 

ambiente institucional dos países receptores, as características das firmas 

investidoras e a forma como as subsidiárias são estruturadas.  

 

• Obtenção de evidências empíricas sobre a experiência de internacionalização das 

multinacionais brasileiras, permitindo sua comparação com multinacionais de outros 

países emergentes, sob a perspectiva da teoria institucional.  
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No Plano Gerencial e na Formulação de Políticas Públicas 

 

O presente estudo traz contribuições específicas para os gerentes e para os formuladores de 

políticas públicas, ao investigar questões que podem auxiliar sua compreensão do ambiente 

do país de destino, por meio de:  

 

• Identificação de fatores institucionais que podem influenciar a estruturação dos 

negócios em um ambiente diferente do vivenciado no país de origem, evidenciando 

aspectos do país hospedeiro que os executivos devem conhecer.  

 

• Suporte aos formuladores de políticas governamentais nos países de origem e destino 

de investimentos diretos a tornar o ambiente institucional compatível com os 

movimentos de internacionalização que desejem estimular. 

 

• Disponibilização de elementos para que a comunidade empresarial e a administração 

pública brasileiras possam definir ações conjuntas, no sentido de assegurar a 

continuidade do processo de fortalecimento das multinacionais brasileiras e 

maximizar suas chances de sucesso. 

 

1.5 Motivação e Relevância da Pesquisa 

 

A motivação principal do estudo, da qual decorre sua relevância, tanto teórica quanto prática, 

é a crescente expansão das atividades das firmas de capital nacional no mercado externo, 

associada à constatação de que o meio acadêmico dedicado a negócios internacionais tem 

explorado a aplicabilidade da teoria institucional aos seus estudos. Cyrino e Penido (2007) 

identificaram três benefícios da internacionalização que vêm servindo de eixo para orientar 

experiências empresariais brasileiras: i) expansão de mercados, com diversificação 

internacional; ii) melhoria da eficiência, por meio de aumento da produtividade ou redução 

de custos; iii) aprendizagem, com aquisição de conhecimento e desenvolvimento de 

competências. Assim, ao lado da profissionalização da gestão e da abertura de capital, a 

internacionalização parece formar hoje um tripé, sinônimo de receita de sucesso para as 

empresas que se disponham e se preparem adequadamente para atuar em outros países.   

  



 12 

Embora as questões do comércio internacional se mantenham como o principal foco de 

atenção quando se trata de relações econômicas internacionais, os investimentos externos 

vêm assumindo um papel proeminente em todo o mundo. Em 2011, estima-se que as 

exportações mundiais de bens e serviços comerciais tenham totalizado US$ 21,9 trilhões 

(WTO, 2012), enquanto as vendas globais das subsidiárias estrangeiras foram de US$ 28 

trilhões (UNCTAD, 2012). De fato, desde o final da década de 1990, as vendas das 

subsidiárias estrangeiras têm superado significativamente as exportações globais (Czinkota, 

Ronkainen e Moffett, 2005). Nesse cenário, os investimentos diretos no exterior têm 

crescido a taxas mais altas do que o produto interno, notadamente como resultado de 

mudanças políticas nos países em desenvolvimento. À medida que esses países vêm 

abandonando políticas protecionistas ou de substituição de importação, suas economias 

ficam mais receptivas a investimentos estrangeiros. 

 

Em 1979, quando John Dunning introduziu pela primeira vez o conceito de “trajetória de 

desenvolvimento do investimento” (IDP), durante Conferência sobre “Empresas 

Multinacionais de Países em Desenvolvimento”, o Brasil estava em um estágio 

intermediário, caracterizando-se como um país com superávit positivo na entrada de 

investimentos diretos externos. Dunning, Hoesel e Narula (1996) comentam que o 

pressuposto da IDP é de que o sucesso de um processo de internacionalização depende de 

fatores oriundos do seu país de origem, como tecnologia e insumos de boa qualidade, os 

quais muitas vezes resultam dos investimentos externos recebidos por aquele país.  

 

Hoje, mais de 30 anos depois, o Brasil ainda se mantém dentro da mesma categoria. De 

acordo com o World Investment Report 2012, da UNCTAD (2012), o Brasil recebeu, em 

2011, US$ 66,7 bilhões de investimentos estrangeiros diretos, enquanto os investimentos 

brasileiros diretos tiveram saldo líquido negativo de US$ 1,0 bilhão. Como em 2010 o 

volume de investimentos estrangeiros recebidos pelo Brasil foi de US$ 48,5 bilhões, 

percebe-se um crescimento bastante significativo no último ano (37,4% a dólares correntes)3, 

o que parece estar em linha com a evolução do arcabouço institucional brasileiro, em que se 

destaca a preservação da democracia e a manutenção do equilíbrio entre os poderes 

estabelecidos na Constituição. 

                                            
3 Segundo relatório da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD), 
publicado em 23.01.2013, o Brasil recebeu, em 2012, aproximadamente US$ 65,3 bilhões em investimentos 
estrangeiros diretos. 
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Na Figura 1 apresentam-se as trajetórias dos investimentos estrangeiros diretos recebidos 

pelo Brasil e dos investimentos brasileiros diretos no exterior, nos últimos anos. O ano de 

2004 foi um ponto atípico devido a uma mega-operação individual: a AmBev e a cervejaria 

belga InBev (antiga Interbrew) formalizaram uma aliança estratégica que incluiu a 

incorporação, pela AmBev, das operações da Labatt Canadá através da subsidiária integral 

Labatt Holding ApS (“Labatt ApS”), com sede na Dinamarca. O valor total da transação foi 

de R$ 14,4 bilhões. O ano de 2006 também apresentou um volume de investimentos 

bastante alto, impulsionado por uma grande operação: trata-se da compra da canadense Inco 

pela Vale, no montante de aproximadamente US$ 18 bilhões. O pico de investimentos nos 

anos de 2004 e 2006 tem levado a interpretações equivocadas, fruto de sua comparação com 

os outros anos do período, pois não cabe inferir tendências com base em volumes de 

recursos atrelados a operações singulares.    

 
Figura 1 

Trajetórias do IED e do IBD no período de 2002 a 2011 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
              IED – investimento estrangeiro direto recebido pelo Brasil (inward) 
              IBD – investimento brasileiro direto realizado no exterior (outward)                      
              Fonte: UNCTAD (2011), IPEA (2011) 

 
Repare-se que em 2009 e 2011 os investimentos brasileiros líquidos (IBD) chegaram a ser 

negativos, fruto especialmente de remessas das filiais instaladas em outros países para as 

matrizes no Brasil4 . A progressão do Brasil para estágios mais avançados de 

internacionalização ainda dependeria da conquista de novas vantagens específicas por parte 

                                            
4
 Os empréstimos intercompnhias constituem uma alternativa interessante para a firma investidora retornar 

com os recursos para o seu país de origem caso os investimentos planejados para a subsidiária não aconteçam, 
pois é uma forma mais simples de desinvestimento do que a redução de participação no capital. Esses 
empréstimos também são utilizados para repassar às matrizes recursos captados no exterior. 
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das empresas brasileiras (Dunning, 1981). Questões como qualificação de mão-de-obra e 

capacidade de inovação são desafios a superar, e nesse esforço os investimentos estrangeiros 

recebidos pelo Brasil podem ajudar. Não obstante, segundo o Banco Central do Brasil, o 

estoque de investimento brasileiro direto no exterior (IBD) já havia alcançado US$ 202,6 

bilhões, ao final de 20115. Esse foi o montante declarado na Pesquisa Capitais Brasileiros no 

Exterior – CBE, obrigatória para quem possui ativos no exterior superiores a US$ 100 mil. 

Se forem computados também investimentos em carteira, investimentos diversos e 

derivativos, o total de ativos chega a US$ 281,1 bilhões. Desse total, aproximadamente US$ 

229,9 bilhões seriam de propriedade de pessoas jurídicas, compondo 2.302 declarações. O 

estoque de IBD de US$ 202,6 bilhões ao final de 2011 representa um crescimento de 308% 

em relação aos US$ 49,7 bilhões registrados em 2001, primeiro ano de apuração do CBE, o 

que corresponde a uma taxa de crescimento anual de 15,1%.   

 

No estoque de IBD, a participação direta de residentes no capital de empresas no exterior 

tem se ampliado, somando US$ 192,9 bilhões, ao passo que os empréstimos intercompanhia 

se contraíram, representando US$ 9,7 bilhões. A participação direta no capital reflete 

efetivamente o comprometimento do investidor na gestão do empreendimento. Os 

empréstimos intercompanhia compreendem empréstimos e financiamentos concedidos a 

subsidiárias e filiais no exterior, bem como compra de títulos emitidos por essas coligadas. 

Note-se que cerca de 69,5% dos recursos correspondentes à participação no capital 

(US$ 134,1 bilhões) são detidos por residentes que possuem investimentos no exterior acima 

de US$ 1 bilhão.  

 

Em termos de concentração setorial, atividades de extração de minerais metálicos 

representam 26,7% do IBD total, evidenciando a grandeza dos investimentos da Vale, ao 

passo que serviços financeiros e atividades auxiliares absorvem 37,6%. A expressiva 

relevância dos serviços financeiros revela uma limitação do CBE, decorrente do fato de não 

se identificar o destino final dos recursos.  

 

                                            
5
 O Banco Central consolida dados sobre o IBD de duas formas: a) fluxos são coletados e divulgados 

mensalmente, de acordo com a metodologia do Manual de Balanço de Pagamentos do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), através dos contratos de câmbio registrados no Sistema de Informações do Banco Central 
(Sisbacen) pelos bancos autorizados a operar com moedas estrangeiras; b) estoques são coletados anualmente 
ou trimestralmente mediante a Declaração “Capitais Brasileiros no Exterior” (CBE), dependendo do volume de 
recursos detido pelo declarante. 
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Em termos de países receptores, destacam-se a Áustria e a Holanda, onde se registram 

24,6% e 10,8%, respectivamente, do total. Paraísos fiscais, tais como Ilhas Cayman, Ilhas 

Virgens Britânicas e Ilhas Bahamas, também permanecem como importante destino do IBD, 

respondendo, juntos, por 31,8%. 6  Sabe-se, contudo, que por conferir aos investidores 

vantagens fiscais, cambiais e financeiras, esses países servem apenas como veículos, 

figurando como etapa intermediária anterior ao investimento final no país onde a atividade 

externa será efetivamente realizada, caracterizando fenômenos conhecidos como round-

tripping e trans-shipping (Campanario, Stal e Silva, 2012; Peng e Parente, 2012; UNCTAD, 

2006).78 A primeira modalidade (round-tripping) se dá quando a subsidiária instalada no 

exterior tem, por sua vez, uma subsidiária no próprio país de origem da firma investidora. A 

segunda modalidade (trans-shipping) se dá quando o primeiro destino dos investimentos 

funciona apenas como base para uma triangulação antes dos recursos chegarem a um 

terceiro país, que seria o seu destino final.  

 

A relevância da Austria como destino dos investimentos brasileiros decorre da combinação 

de um ambiente estável com o fato de o país ter um acordo com o Brasil para evitar a dupla 

tributação, firmado em condições favoráveis aos investidores. Note-se que estabelecer 

holdings em países europeus com legislação favorável à remessa de dividendos, lucros e 

royalties apresenta a vantagem de evitar restrições usualmente aplicadas aos paraísos fiscais 

e preservar a reputação da companhia, uma vez que paraísos fiscais ainda têm sua imagem 

ligada à lavagem de dinheiro.  Na América do Sul, os dados do Banco Central apontam 

ainda que os estoques de participação no capital de empresas na Argentina, Uruguai e Peru 

alcançaram, respectivamente, US$ 5,1 bilhões, US$ 2,4 bilhões e US$ 1,9 bilhão. A menos 

das informações pontuais e agregadas divulgadas pelo Banco Central do Brasil, não há, 

portanto, dados precisos sobre o conjunto de investimentos diretos brasileiros por país de 

destino. De fato, as informações disponíveis de maior confiabilidade sobre fluxos de 

investimentos diretos emitidos e recebidos entre pares de países restringem-se aos membros 

                                            
6
 Pela Instrução Normativa da SRF nº 188, de 06.08.2002, paraísos fiscais são os países que tributam a renda 

com alíquota inferior a 20% e/ou cuja legislação protege o sigilo relativo à composição societária das empresas. 
7 De acordo com o Censo de Capitais 2011 (Ano-Base 2010) do Banco Central, há no Brasil um estoque de 
US$ 47,8 bilhões de investimentos estrangeiros diretos oriundos do próprio país, correspondente à participação 
de empresas brasileiras no capital das firmas investidoras. 
8
 Parte expressiva dos investimentos diretos na China originários de Hong Kong constitui, na realidade, um 

IDE “round-tripping” (Peng, 2012), ou seja, são recursos de fontes legais e ilegais inicialmente aplicados por 
investidores chineses em Hong Kong que retornam à China sob a forma de um veículo de investimento 
estrangeiro, no intuito de se valer do tratamento preferencial que o país confere ao investidor externo.    
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da OCDE, conforme base de dados gerenciada por aquela Organização (OECD.stat). Nessa 

base de dados, fluxos de investimentos originados no Brasil aparecem como confidenciais 

ou não disponíveis, por exemplo, para países receptores como Austrália, Canadá, Israel, 

Suíça e Reino Unido. Apresentam-se, no Quadro 3, os dados divulgados sobre investimentos 

brasileiros, tendo em conta países pertencentes à OCDE. 

 
Quadro 3 

Fluxos de Investimentos Diretos Brasileiros Recebidos por Países da OCDE 
 

US$ milhões 

PAÍS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Alemanha 105.4 -60.2 19.0 -75.0 67.6 61.3 

Chile 126.0 116.0 762.0 327.3 1 701.3 2 121.9 

Dinamarca -306.7 8.5 4.1 6.0 -95.3 81.8 

Eslováquia 0.7 -2.1 -4.0 186.2 -108.6 0.3 

Espanha 126.8 1 028.1 N.D. N.D. 1 621.2 1 966.6 

Estados Unidos -468.0 492.0 278.0 -1 539.0 2 742.0 3 664.0 

França 54.0 298.4 236.8 -239.0 57.0 -160.2 

Itália 106.7 11.0 363.1 156.7 130.7 59.1 

Japão N.D. N.D. N.D. -7.5 2.3 1.3 

México 49.9 25.0 93.0 127.8 378.7 323.7 

Noruega N.D. N.D. 109.1 -29.1 -92.5 N.D. 

Portugal 100.5 46.4 45.9 295.0 782.7 -94.4 

Reino Unido C 4.0 1.8 C C C 

Turquia 1.0 466.0 52.0 7.0 6.0 5.0 
Fonte: OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
N.D. - não divulgado 
C - confidencial 
 

No Quadro 4 está apresentado o último ranking das 20 principais multinacionais brasileiras, 

conforme estudo elaborado anualmente pela Fundação Dom Cabral. Divulgada em junho de 

2012, a pesquisa baseou-se em dados de 2011 e contemplou amostra com 47 multinacionais 

brasileiras que atuam no exterior principalmente através de unidades próprias. Para a 

elaboração do ranking, foi utilizada a metodologia adotada pela United Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD), a qual consiste na conjugação de três indicadores 

correspondentes ao peso relativo das receitas, ativos e funcionários das companhias no 

exterior. 

 

No Quadro 5, apresenta-se ainda o ranking divulgado em 2010, em que os três indicadores 

estão detalhados. Percebe-se que entre 2010 e 2011, além de mudanças nas posições 
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relativas, houve apenas duas alterações no grupo, com a saída da Lupatech e da Votorantim 

e a consequente entrada da Camargo Corrêa e da Agrale.  

 
Quadro 4 

As Maiores Multinacionais Brasileiras segundo a Fundação Dom Cabral 

1 JBS-Friboi Alimentos 0,538
2 Gerdau Siderurgia e Metalurgia 0,516 
3 Stefanini IT Solutions Tecnologia da Informação 0,464
4 Metalfrio Refrigeradores 0,452 
5 Marfrig Alimentos 0,444
6 Ibope Pesquisa de Mercado 0,438
7 Odebrecht Construção 0,424 
8 Sabó Autopeças 0,363
9 Magnesita Produtos Refratários 0,361 
10 Tigre Material de Construção 0,298
11 Suzano Celulose e Papel 0,283
12 Vale Mineração 0,278
13 Weg Máquinas e Materiais Elétricos 0,246 
14 Brasil Foods Alimentos 0,238
15 Ci&T Software Tecnologia da Informação 0,195 
16 Artecola Produtos Químicos 0,194
17 Embraer Aeronáutico 0,173
18 Camargo Corrêa Construção e Cimento 0,165
19 Marcopolo Carrocerias para Ônibus 0,149
20 Agrale Veículos Automotores 0,130

Índice de
Posição Empresa Setores Principais Transnacionalidade

(2011)

 
 
                         Fonte: Fundação Dom Cabral (2012) 

 
Quadro 5 

Principais Indicadores de Transnacionalidade das Multinacionais Brasileiras 

1 JBS-Friboi Alimentos 0,596 0,774 0,398 0,617
2 Stefanini IT Solutions Tecnologia da Informação 0,469 0,361 0,677         0,370 
3 Gerdau Siderurgia e Metalurgia 0,462 0,353 0,580 0,453 
4 Ibope Pesquisa de Mercado 0,423 0,260 0,486 0,522 
5 Marfrig Alimentos 0,380 0,392 0,377 0,372
6 Metalfrio Refrigeradores 0,337 0,197 0,319 0,494
7 Odebrecht Construção 0,327 0,367 0,258 0,356
8 Suzano Celulose e Papel 0,315 0,770 0,131 0,043
9 Sabó Autopeças 0,311 0,367 0,205 0,360
10 Vale Mineração 0,292 0,233                  0,435 0,209
11 Magnesita Produtos Refratários 0,288 0,449 0,234 0,181
12 Tigre Material de Construção 0,263 0,197                  0,374 0,220
13 Lupatech Equipamentos e Peças 0,238 0,255 0,179 0,279
14 Artecola Produtos Químicos 0,220 0,208 0,246 0,206
15 Votorantim Cimento, Metalurgia 0,205 0,269 0,214 0,131
16 Weg Máquinas e Materiais Elétricos 0,199 0,266 0,175 0,156 
17 Brasil Foods Alimentos 0,195 0,326 0,254 0,005
18 Embraer Aeronáutico 0,187 0,144 0,357 0,059
19 Ci&T Software Tecnologia da Informação 0,158 0,245 0,158 0,072
20 Marcopolo Carrocerias para Ônibus 0,158 0,145 0,119 0,209

Posição Empresa Setores Pincipais Índice de               Vendas Ativos Empregados
Transnacionalidade

(2010)

 

   Fonte: Fundação Dom Cabral (2011) 
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Na Figura 2 apresenta-se a distribuição das 20 empresas do último ranking por diferentes 

setores de atividade econômica. Vale ressaltar que não há concentração em nenhum 

segmento, o que reflete a diversidade de nossa base produtiva. 

 
Figura 2 

Distribuição das Multinacionais Brasileiras por Setor de Atuação 
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                    Fonte: Adaptado de FDC-CPII (2007) 
 
 

O Quadro 6 a seguir introduz outro ranking, preparado pela Sobeet (Sociedade Brasileira de 

Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica), publicado pelo jornal 

Valor Econômico. Apesar de se valer da mesma metodologia adotada pela UNCTAD, de 

também contemplar 51 empresas e de igualmente utilizar dados do exercício de 2010, a 

classificação da Sobeet difere da classificação elaborada pela FDC. Ajustes nos dados 

referentes às operações externas parecem constituir o motivo maior das diferenças. 

 

Uma das criticas à metodologia da UNCTAD decorre da sua aplicação sem levar em conta 

os efeitos das variações cambiais na expressividade das receitas e dos ativos localizados no 

exterior. Esses efeitos podem distorcer significativamente os índices correspondentes à 

participação relativa das receitas e ativos externos perante as receitas e ativos totais, 

notadamente em países com maior volatilidade cambial. Assim, pode-se inferir, por 

exemplo, que o índice de transnacionalidade ou internacionalização das empresas de 

determinado país cresceu de um ano para outro, deduzindo-se precipitadamente que houve 

aumento de sua presença no exterior, quando na realidade o que pode ter ocorrido é o  

simples aumento relativo das receitas e ativos externos em função da moeda do país ter se 
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desvalorizado9.  

Quadro 6 
As Maiores Multinacionais Brasileiras segundo a Sociedade Brasileira de Estudos de 

Empresas Transnacionais e Globalização Econômica 
 

1 2 JBS Alimentos 59,6          56,9 61,7 64,0      39,8     21,7    77,4     85,0
2 3 Grupo Gerdau Siderurgia e Metalurgia 51,8          51,2 45,3         46,0      58,0     54,4    52,0     53,1 
3 1 Odebrecht Construção e Engenharia 49,7          66,9              45,0         60,0      44,2     70,0    59,8     70,9 
4 4 Metalfrio Eletroeletrônica 46,4          45,3              47,4         53,8      51,7     40,9    40,0     41,4
5 6 Ibope Serviços Especializados 44,6          41,9              55,2 56,0      49,0     35,0    29,7     34,7
6 5 Andrade Construção e Engenharia 42,7          44,4              44,7         55,2      50,1     39,5    33,3     38,6
7 7 Coteminas Têxtil, Couro e Vestuário 41,7          41,7              21,9         19,0      14,6     15,7    88,5     90,3
8 13 Vale Mineração 41,2          31,5              20,8         24,0      46,3     34,6    56,6     35,7
9 10 Marfrig Alimentos 37,9          37,4              37,2         36,0      37,7     23,2    39,0     53,1
10 8 Ambev Bebidas 37,0          39,0              28,5         36,0      50,5     44,1    32,0     37,1
11 21 Stefanini Tecnologia da Informação 34,8          15,6              37,0         19,1      31,7     16,1    35,7     11,8
12 12 Sabó Veículos e Peças 33,4          32,8              35,7         33,9      21,3     19,0    43,2     45,4
13 11 Marcopolo Veículos e Peças 27,3          36,9              26,0         29,3      26,0     49,9    29,8     31,6
14 17 Weg Mecânica 27,3          20,6              16,0         11,2      26,7     16,5    39,2     34,0 
15 18 Embraer Veículos e Peças 27,2          20,3                5,9           5,3      40,7     40,7    34,9     14,8
16 9 Magnesita Mineração 23,8          38,9              17,0         20,1      25,2     57,5    29,2     39,0
17 15 Artecola Química e Petroquímica 21,0          27,1              20,6         21,2      24,6     29,7    17,7     30,4
18 19 Camargo Correa Grupo Econômico 17,1          18,1              17,0         21,1      17,1     14,6    17,3     18,4 
19 23 Votorantim Grupo Econômico 16,8          14,7              11,6         10,4      17,6     14,6    21,1     19,1 
20 14 Romi Mecânica 14,6          30,8              13,1         11,7      24,3     67,4      6,5     13,2

Classificação Empresa ou Setor de Atividade Índice de                                      Proporção no Exterior (%) 
Grupo Internacionalização Empregos Ativos Receitas

2010         2009 2010         2009             2010       2009      2010    2009    2010   2009

 
 
  Fonte: Valor Econômico (2011) 
 

Além dos rankings da Fundação Dom Cabral e da Sobeet, outras listagens de multinacionais 

brasileiras têm sido divulgadas no meio acadêmico, notadamente por empresas de 

consultoria, além de se dar destaque à presença de corporações brasileiras nas publicações 

das revistas Forbes e Fortune. Em seu ranking mais famoso, Global 2000, a Forbes 

classifica as companhias de capital aberto combinando quatro índices: receitas, lucros, ativos 

e valor de mercado. Já a Fortune, apesar de divulgar também os lucros, utiliza em sua 

classificação apenas o critério de receitas. Em sua lista mais recente, publicada em abril de 

2012, a Forbes incluiu 33 firmas de capital brasileiro, ressaltando-se a Petrobras (10º).  Por 

sua vez, a Fortune inseriu 8 empresas brasileiras em sua última lista Global 500, publicada 

em julho de 2012: Petrobras (23º), Banco do Brasil (88º), Bradesco (136º), Vale (159º), JBS 

(286º), Itaú (311º),  Ultrapar (380º) e Pão de Açúcar (399 º). 

 

Outro levantamento recente sobre os investimentos brasileiros no exterior que merece 

atenção está contido no estudo de Hiratuka e Sarti (2011) preparado para o IPEA – Instituto 

                                            
9 Por mais óbvia que seja essa percepção, é comum também se ignorarem os efeitos cambiais na análise do 
comportamento de diversos agregados macroeconômicos como, por exemplo, quando se compara o Produto 
Interno Bruto (PIB) dos países.   
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de Pesquisa Econômica Aplicada. Ao comparar o período 2004-2008 com dados anteriores, 

remontando à década de 1990, os pesquisadores identificaram mudanças importantes no 

padrão de internacionalização das empresas brasileiras tais como: 

 

a) expansão dos fluxos de IBD em ritmo bem superior à Formação Bruta de Capital 

Fixo, ao PIB global e às exportações mundiais; 

b) mudanças nos objetivos estratégicos, passando-se a privilegiar o reforço da 

capacidade competitiva por meio da exploração de vantagens de propriedade 

acumuladas; 

c) maior abrangência do processo em termos do número de empresas 

internacionalizadas, inclusive firmas de médio porte. 

 

No tocante à localização geográfica das filiais das maiores multinacionais brasileiras, 

Hiratuka e Sarti (2011) identificaram a América Latina como principal destino, seguido pela 

Europa e pela América do Norte.  

 

As multinacionais brasileiras fazem parte do elenco de multinacionais emergentes (EMNEs) 

e, mais especificamente, do grupo das chamadas multilatinas, expressão criada por Santiso 

durante Seminário realizado na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) em 2006. A expressão de Santiso foi rapidamente incorporada ao meio 

acadêmico (Cuervo-Cazurra, 2007; Cuervo-Cazurra, 2008b) e entre consultorias de gestão, 

como o Boston Consulting Group (BCG, 2009). Aykut e Goldstein (2008), por sua vez, 

referem-se a esse grupo de empresas como as multinacionais do sul, enquanto Tavares e 

Ferraz (2007) e Casanova (2009) optaram pelos termos “translatinas” e “global latinas”, 

respectivamente. Haveria uma distinção importante entre as “global latinas” e as chamadas 

“multilatinas” e “translatinas”: o adjetivo “global” qualificaria as empresas cuja expansão 

internacional teria extrapolado o mercado da América Latina (Casanova, 2009). 

 

Santiso (2008) identificou diversos fatores de impulso e atração que estariam incentivando a 

emergência das “multilatinas”, oriundas notadamente do Brasil e do México, mencionando 

especialmente o fenômeno de aquisição de empresas no exterior incentivado por redução do 

custo de capital. Em seu estudo, Santiso aponta que em sua primeira fase o movimento das 

multilatinas voltou-se para países vizinhos, mas, recentemente, estendeu-se à África, à Ásia 

e até mesmo a países da OCDE. Entre as estratégias adotadas pelas “global latinas”, 
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Casanova (2009) observou, com base em estudos de casos, que as firmas teriam expandido 

suas atividades no seus mercados domésticos de forma orgânica, por meio de projetos 

greenfield, porém no mercado internacional o modo de estabelecimento normalmente 

escolhido foi aquisição. 

 

Por sua vez, Cuervo-Cazurra (2008b) constatou três aspectos: i) as multilatinas levam um 

longo tempo para se tornarem multinacionais, o que reflete dificuldades para o 

estabelecimento de investimentos diretos no exterior; ii) as multilatinas sentem-se 

estimuladas a investir no exterior diante de reformas estruturais nos seus países de origem 

que confiram padrão internacional ao seu nível de competitividade; iii) as multilatinas 

seguem diferentes estratégias básicas na seleção do país mais adequado para iniciar seus 

investimentos diretos externos, formuladas a partir do confronto entre as vantagens da 

internacionalização e os obstáculos a serem superados. Casanova (2009) reitera que poucas 

corporações latino-americanas adotaram a estratégia de se tornarem globais. Segundo a 

autora, a maioria das multilatinas decidiu conquistar posição no mercado internacional 

apenas depois de construir vantagens competitivas locais e dominar o mercado doméstico, e 

ainda assim, optaram por países que apresentam proximidades geográfica, logística e 

cultural, ou em última instância, menor distância psíquica (Child, Rodrigues e Frynas, 2009).  

 

Desde 2006, o BCG vem divulgando a rápida ascensão no cenário internacional de 

multinacionais de países de rápido desenvolvimento econômico, consideradas empresas 

desafiantes candidatas a se tornarem líderes mundiais. O reconhecimento da importância do 

tema cresceu ainda mais a partir da sua escolha para ser o elemento central do Relatório 

Anual da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento) em 2006 e de trabalhos da OCDE. Entretanto, a literatura sobre o 

fenômeno está em seu estágio inicial e, por ora, se restringe a um grupo restrito de países em 

desenvolvimento, não alcançando, portanto, conclusões apuradas e definitivas. O fato é que 

as evidências empíricas existentes estão centradas em estudos de caso baseados nas 

companhias bem sucedidas dos países de maior crescimento, como a China e a Índia, o que 

requer pesquisas adicionais sobre o assunto. Particularmente o caso da China apresenta 

questões muito particulares, entre outros aspectos pela forte interferência do governo do país 

por meio da sua estratégia Going Global, assim como pela existência de Hong Kong, que na 

qualidade de “Região Administrativa Especial” concentra fluxos substanciais de 

investimentos diretos emitidos e recebidos, interagindo com a própria China.  Em menor 
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escala, acrescente-se que outros países asiáticos, como Coreia e Malásia, também possuem 

governos que desenharam políticas públicas de estímulo à internacionalização associadas a 

mecanismos de política industrial. 

 

Assim sendo, os estudos sobre as empresas multinacionais de países emergentes e, em 

particular, do Brasil, são oportunos e podem contribuir para desenvolver o conhecimento 

sobre o tema. 

 

1.6  Delimitação do Estudo 

 

O presente estudo utiliza a perspectiva institucional para entender aspectos relativos à 

decisão de instalação de subsidiárias no exterior por empresas multinacionais brasileiras. 

Assim sendo, não pretendeu utilizar outras perspectivas teóricas existentes para explicar tais 

decisões. O estudo também não aborda a aplicação da teoria institucional com um viés 

microanalítico, afastando-se dos estudos de Oliver (1991) acerca das práticas 

organizacionais institucionalizadas e de Williamson (1996), no que concerne 

especificamente à governança corporativa das relações contratuais. 

 

Além disso, enfatizam-se apenas os investimentos diretos realizados por empresas 

brasileiras no exterior. Estão excluídas, portanto, situações associadas a menor nível de 

comprometimento e risco, como exportação (Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson 

e Vahlne, 1977) e os chamados “modos de produção internacional que não envolvem capital 

próprio - NEMs (UNCTAD, 2011). Também não são abordados investimentos em carteira 

ou portfólio (IEC). Entende-se que os fatores institucionais e os fatores inerentes à firma são 

particularmente importantes para explicar as decisões de investimento direto, dada a sua 

maior complexidade.  

 

O IDE consiste na posse e no controle de ativos no exterior voltados à atividade empresarial, 

distinguindo-se claramente do IEC, o qual envolve aplicações eminentemente financeiras em 

direitos de crédito ou participações societárias. O IDE é um “processo financeiro” associado 

a companhias que operam e controlam ativos instalados em pelo menos um país estrangeiro 

com o objetivo de gerar lucro (Cohen, 2007). No IEC, a transação realiza-se por meio de 

instituições financeiras e não implica o controle da empresa beneficiária do capital por parte 

do investidor.  
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A pesquisa investiga questões que surgem durante a decisão de atuar no exterior (ex-ante). 

Portanto, fica excluída da pesquisa a investigação dos impactos dos fatores institucionais no 

desempenho das subsidiárias ou joint ventures constituídas no exterior (ex-post). 

 

1.7  Estrutura da Tese 

 

Esta tese está dividida em sete capítulos, com o primeiro constituindo esta Introdução. O 

segundo e o terceiro capítulos contêm a revisão da literatura, destacando-se a decisão de 

investir no exterior, a aplicabilidade da teoria institucional aos estudos de negócios 

internacionais e, particularmente, os estudos centrados no construto da distância 

institucional. O quarto capítulo descreve o modelo de pesquisa com suas respectivas 

hipóteses. O quinto compreende os aspectos metodológicos, enfatizando-se a identificação 

da população de pesquisa e a seleção da amostra, a construção do instrumento de coleta de 

dados e as técnicas de análise utilizadas. O sexto apresenta os resultados encontrados, com 

sua interpretação. O sétimo capítulo reúne as conclusões, englobando considerações sobre 

diversos aspectos da pesquisa, limitações da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros, 

seguindo-se bibliografia e anexos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA: A DECISÃO DE INVESTIR NO EXTERIOR 

 

A revisão da literatura cobriu, notadamente, quatro grandes temas: 

 

• a decisão de investir no exterior no exterior e seus principais enfoques teóricos, 

determinantes e componentes; 

• o Paradigma Eclético de Dunning como referência para se avaliar de forma integrada a 

contribuição de fatores dos países com fatores da firma; 

• a utilização da teoria institucional como alternativa para explicar o fenômeno; 

• os fatores do contexto institucional do país hospedeiro e as características da firma que 

podem vir a afetar a decisão de investir no exterior. 

 

A sequência dos quatro temas revela hierarquia na apresentação dos assuntos, partindo-se 

inicialmente de conceitos mais genéricos para depois adentrar questões específicas. Para 

cada tema, procurou-se conhecer o que já foi proposto e testado por outros pesquisadores, 

tendo sempre em mente a pergunta de pesquisa. No tocante aos fatores do contexto 

institucional, adotou-se um processo de “afunilamento”, encadeando-se em sequência: i) 

uma visão geral do assunto; ii) as principais considerações teóricas presentes na literatura; 

iii) os estudos empíricos mais relevantes já publicados, bem como suas proposições e 

achados.  

 

No que concerne ao embasamento teórico, optou-se por privilegiar a teoria institucional, de 

modo a se trabalhar os seus construtos-chave com profundidade. A maioria das teorias em 

torno dos determinantes dos investimentos diretos estrangeiros realça variáveis econômicas, 

como o tamanho e as perspectivas de crescimento do mercado do país de destino. Não 

obstante, desde o início da década passada, estudos empíricos vêm sendo desenvolvidos para 

também testar os impactos de aspectos institucionais dos países hospedeiros nos 

investimentos estrangeiros recebidos. Esses estudos consideram que, ao entrar em um novo 

país, a firma multinacional adapta suas estratégias às regras do jogo vigentes, de modo a 

reduzir o ônus de ser estrangeira (Zaheer, 1995). Por outro lado, argumenta-se que em busca 

de investimentos externos que possam auxiliar o seu desenvolvimento, os países vêm 

procurando melhorar o seu ambiente institucional no intuito de criar oportunidades 

interessantes para as empresas estrangeiras.  
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Ao criar o termo “infraestrutura de governança” para espelhar o conjunto formado pelas 

políticas, instituições e ordenamento jurídico de determinado país, Globerman e Shapiro 

(2002) mostraram que essa infraestrutura tem um papel fundamental na determinação dos 

investimentos diretos estrangeiros que o país venha a originar e receber, dado que impacta a 

realização de negócios e os direitos de propriedade. No entender dos dois autores, a 

“infraestrutura de governança” compreenderia atributos como legislação, regulação, 

proteção a direitos de propriedade, transparência do governo e procedimentos jurídicos 

(Globerman e Shapiro, 2003). Portanto, para a atração de investimentos estrangeiros não 

bastaria aos países oferecer condições econômicas interessantes: eles teriam que igualmente 

apresentar um ambiente institucional de boa qualidade.  Em outras palavras, o potencial de 

mercado é importante, mas o clima de investimentos influencia muito, também (Erdal e 

Tatoglu, 2002; Hornberger, Battat e Kusek, 2011). 

 

Canabal e White III (2008) realizaram análise bibliométrica envolvendo artigos sobre modos 

de entrada publicados entre 1980 e 2006 nos principais journals de gestão estratégica e 

negócios internacionais, evidenciando que a teoria dos custos de transação (Rugman, 1981; 

Hennart, 1982) e o Paradigma Eclético preponderaram como principais abordagens. Todavia, 

observam-se autores que têm conjugado em suas pesquisas a influência de fatores 

econômicos e institucionais como motivadores de investimentos diretos estrangeiros 

(Trevino, Daniels e Arbeláez, 2002; Wyk e Lal, 2008; Wyk e Lal, 2010).  Hoskisson et al. 

(2000) mostram a importância de se considerarem as interações existentes entre a teoria 

institucional e outras perspectivas teóricas, como os custos de transação (Hennart, 1982; 

Rugman, 1981) e a visão baseada em recursos (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984, 1995), para 

se captar corretamente as diferenças entre os países desenvolvidos e as economias 

emergentes. Desta forma, na presente tese não se refuta a importância dos fatores 

econômicos, e sim se procura avaliar se os aspectos institucionais também oferecem uma 

alternativa interessante de explicação para as decisões de investimento no exterior (Davis, 

Desai e Francis, 2000).  

 

Na revisão da literatura, constatou-se que os estudos publicados mostram ainda diferentes 

correlações entre as instituições locais e a atração de investimentos diretos estrangeiros. 

Como em geral os resultados são controversos, optou-se por apresentar os artigos empíricos 

investigados em ordem cronológica, por vezes indicando o contexto em que o estudo foi 

desenvolvido, bem como a amostra utilizada, de modo a revelar os esforços dos 
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pesquisadores em busca de evidências para o fenômeno. A não convergência dos resultados 

publicados sugere ambiguidade e a consequente necessidade de outras pesquisas, com a 

proposição de novos indicadores e a exploração do tema a partir de iniciativas de 

internacionalização mais recentes.  

 

Entre as publicações acadêmicas especializadas em negócios internacionais que vêm 

dedicando atenção ao tema das instituições, cabe citar, em particular as edições especiais  do 

Journal of International Management (2003), do Organization Studies (2005) e do Journal 

of International Business Studies (2008). Em 2010, esse último Journal publicou outra 

edição especial voltada à internacionalização das empresas asiáticas onde a questão das 

instituições recebeu particular destaque. Mais recentemente, em março de 2011, foi a vez do 

Journal of Management Studies, com um volume em torno do tema “Empresas 

Multinacionais e os Contextos Locais”, e em julho de 2012 da publicação Advances in 

International Management, sob o título Institutional Theory in International Business and 

Management. Para 2013, está previsto número especial do International Journal of 

Emerging Markets intitulado Institutions and Emerging Markets.  

 

2.1 A Decisão de Investir no Exterior 

 

Este item se destina a cobrir, com profundidade, os aspectos da decisão de investir no 

exterior que foram enfatizados no presente estudo. O item está dividido em três partes: i) 

abordagem teórica sobre o investimento direto no exterior, posicionando-o como o passo de 

maior complexidade no processo de internacionalização da firma; ii) determinantes e 

motivadores para que a firma decida realizar investimentos diretos em outros países, 

ressaltando-se a diversidade de situações que podem levar a essa decisão; iii) escolhas que a 

firma tem que fazer quando decide se instalar no exterior, destacando-se as vantagens e 

desvantagens de cada opção.  

 

2.1.1 O Investimento Direto no Exterior 

 

Existem diversas definições para os “investimentos diretos no exterior”. Os governos 

adotam geralmente a expressão sugerida pelo FMI em sua publicação de 1993 intitulada 

Balance of Payments Manual: Fifth Edition (BPM5): 
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“investimento direto é a categoria de investimento internacional de longo prazo que reflete o interesse 

permanente de uma organização residente em um país em relação a uma organização instalada em outro”. 

 

Paralelamente, a OCDE recomenda que, para refletir um investimento internacional direto, a 

subsidiária deve ter pelo menos 10% ou mais do seu capital votante detido pelo investidor 

estrangeiro, ou até mesmo percentual menor desde que assegure participação ativa no seu 

comando (OECD, 1996). O percentual mínimo de 10% de participação societária também é 

o adotado pelo FMI (2003) para qualificar um investimento estrangeiro direto (Head, 2007). 

 

Os investimentos diretos no exterior se notabilizam como a forma mais intensa de 

comprometimento com o mercado internacional. Uma das principais razões para o 

crescimento dos investimentos externos a partir dos anos 1960 foi o aumento da 

diferenciação dos produtos e serviços oferecidos pelas companhias, bem como o 

posicionamento favorável dos países hospedeiros (Bradley, 2004). De fato, esses 

investimentos usualmente suscitam medidas governamentais tanto para o seu encorajamento 

quanto para o seu controle, tomadas pelo país emissor e pelo país receptor dos recursos, 

dado o impacto em suas sociedades. O Quadro 7 resume as vantagens e desvantagens do 

IDE sob o ponto de vista das firmas investidoras. 

 
Quadro 7 

Vantagens e Desvantagens do IDE 

Fatores-Chave Vantagens Desvantagens

Fatores de Custo

• Reduzidos custos de
transporte

• Economias de escala

• Incentivos dos governos dos
países hospedeiros

• Reduzidos custos de
embalagem

• Eliminação de tarifas

• Acesso à mão-de-obra e
matérias-primas

• Alto capital inicial

• Investimento

• Altos custos para busca de
informações

• Risco de nacionalização ou
expropriação

Fatores Relativos a 
Mercados e Produtos

• Melhor controle das
atividades de gestão

• Acesso a mercado

• Marketing efetivo

• Restrições no gerenciamento

• Perda de flexibilidade

• Complexidade crescente no
marketing

 
     Fonte: Bradley (2004), p. 376 
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Hymer (1960/1976) afirmou que a realização de investimentos em outros países era, em 

última análise, uma opção entre “fazer” ou “vender”, ou seja, internalizar ou não a produção 

no país estrangeiro, levando-se em conta que a produção direta no exterior envolve custos 

extras e riscos. Trata-se do chamado “custo de ser estrangeiro” (liabilities of foreignness), ou 

seja, as desvantagens potenciais de operar no exterior (riscos cambiais, políticos e custos de 

agência aumentados). Hymer (1960/1976) observou que as firmas entrantes apresentavam 

desvantagens em relação às firmas locais em razão, por exemplo, da falta de familiaridade 

com o ambiente de negócios do país estrangeiro. Essas desvantagens representariam o custo 

de fazer negócios no exterior. Especificamente em relação às EMNEs, Madhok e Keyhani 

(2012) observaram que essas firmas enfrentariam ainda um custo adicional, intitulado “ônus 

de ser emergente” (liability of emergingness), decorrente do fato de haver fragilidades 

institucionais e deficiências de capacitação gerencial, nesses países, que trariam 

desvantagens para as empresas que quisessem se internacionalizar. Na mesma linha, 

Ramachandran e Pant (2010) desenvolveram o conceito do “ônus de origem” (liability of 

origin) no intuito de explicar como a origem das multinacionais dos países emergentes afeta 

a sua capacitação e a sua legitimidade para se estabelecer em um país desenvolvido, 

enquanto Stevens e Shenkar (2012) propuseram o construto “ônus do país de origem” 

(liability of home), enfatizando que a existência de interações (fricções) entre os diferentes 

sistemas institucionais do país onde a multinacional está sediada torna ainda mais difícil a 

sua entrada em um país estrangeiro que já apresente ambiente institucional adverso. 

 

2.1.1.1 Enfoques Teóricos 

 

Agarwal (1980) dividiu as teorias sobre IDE em quatro categorias: (I) hipóteses que 

pressupõem que o mercado se rege por competição perfeita; (II) hipóteses que admitem 

imperfeições de mercado; (III) hipóteses baseadas na propensão de países, indústrias e 

firmas a realizar investimentos externos; (IV) hipóteses ancoradas na propensão dos países a 

atrair investimentos estrangeiros.  

 

No primeiro grupo, Agarwal (1980) inseriu a teoria baseada em diferencial das taxas de 

retorno (Popkin, 1965); a teoria baseada na diversificação de portfolio (Tobin, 1958); e a 

teoria baseada no tamanho do mercado (Kwack, 1972). No segundo grupo, destacou a teoria 

de organização industrial (Hymer, 1960 e Kindleberger, 1969); a teoria comportamental 

(Aharoni, 1966; Cyert e March, 1963), a teoria do ciclo de vida do produto (Vernon, 1966); 
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a teoria de reação oligopolística (Knickerbocker, 1973); a teoria de internalização (Buckley 

e Casson, 1976); e o paradigma eclético OLI - Ownership, Location, Internalization 

(Dunning, 1976/1977). Já no terceiro grupo, Agarwal (1980) apontou a teoria da liquidez 

dos fluxos de caixa (Barlow e Wender, 1955), a teoria das taxas de câmbio (Aliber, 

1970/1971), e teorias baseadas nas despesas com pesquisa e desenvolvimento, tamanho da 

firma e intensidade do comércio exterior. Finalmente, no quarto grupo, o autor fez remissão 

a aspectos institucionais como, por exemplo, instabilidade política e incentivos do país 

hospedeiro. 

 

Meyer (1998) argumentou que uma pesquisa ampla da literatura sobre IDE torna-se 

invariavelmente uma visão geral da Área de Negócios Internacionais. Segundo o autor, 

disciplinas como Economia, Finanças, Gestão Estratégica, Marketing e Comportamento 

Organizacional, entre outras, têm contribuído para se entender os investimentos diretos no 

exterior (Quadro 8).  De fato, as teorias de IDE podem ser divididas em duas categorias: 

teorias com viés microeconômico, baseadas na organização industrial, e teorias com viés 

macroeconômico, baseadas em princípios de finanças públicas. Sob o ponto de vista 

microeconômico, o IDE é o resultado de decisões empresariais de investimento em países 

estrangeiros e suas consequências para o país emissor e para o país receptor têm como 

referência as operações das multinacionais. Já sob o ponto de vista macroeconômico, o IDE 

é uma forma particular de movimento de capital, correspondendo a fluxos e estoques de 

recursos devidamente identificáveis nos Balanços de Pagamento dos países de origem e 

destino dos investimentos (Quadro 9). 

 

As primeiras teorias que procuram explicar o IDE em termos microeconômicos respaldam-

se no conceito de imperfeições de mercado e no desejo das multinacionais de expandir o seu 

poder de mercado (Caves, 1971). Os autores posteriores também exploram a ideia de que 

determinadas corporações detêm vantagens específicas, seja em função da qualidade 

superior de seus produtos, seja em razão de conseguirem produzir a custos mais baixos, 

amparadas em economias de escala, economias de escopo, tecnologia avançada ou 

capacitação em marketing e distribuição (Helpman, 1984). Desta forma, quando suas 

vantagens estivessem atreladas a ativos indivisíveis, as multinacionais prefeririam instalar 

bases de produção em outros países ao invés de exportar. Outros motivos para a realização 

de IDE decorreriam de restrições de natureza regulatória impostas no país de destino, tais 

como tarifas e cotas (Blonigen e Feenstra, 1997). 
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Quadro 8 
Teorias de Investimento Direto no Exterior 

Unidade
de Análise

Análise
Estática

Análise
Dinâmica

Fluxo financeiro do 
IDE

Abordagem de mercado de 
capitais

Análise macro-econométrica
Análise de taxa de câmbio

Local de produção
Teoria de localização
Análise institucional

Modelo desenvolvimentista
Geografia econômica

Firmas e 
competição

Visão baseada em recursos
Vantagens de propriedade

Nova teoria do comércio internacional
Teoria dos jogos

Escopo das firmas Teoria da internalização Modelos do processo de 
internacionalização

 
            Fonte: Meyer (1988) 
 

Quadro 9 
Teorias Aplicáveis ao Fenômeno do IDE, a Nível Macro e Micro  

 
Teorias a Nível Macro Autores Seminais 

Teoria Baseada no Tamanho do Mercado Kwack, 1972 
 

Teoria Baseada nas Taxas de Câmbio Aliber (1970/1971) 
 

Modelo Gravitacional Linneman (1966) 
 

Teoria do Ciclo de Vida Internacional do Produto Vernon (1966) 
 

Teoria do Processo de Internacionalização Johanson e Vahlne, (1977) 

Teoria Baseada na Análise Institucional North (1990) e Scott (1995) 
 

Teorias a Nível Micro  Autores Seminais 
Teoria Baseada no Diferencial das Taxas de Retorno  Popkin (1965) 

 

Teoria Baseada na Diversificação de Portfolio Tobin (1958) 
 

Teoria do Poder de Mercado  Hymer (1960) e Kindleberger (1969) 
 

Teoria da Reação Oligopolista  Knickerbocker (1973) 
 

Teoria da Internalização   Buckley e Casson (1976) 
 

Visão Baseada em Recursos Wernerfelt (1984); Barney (1991, 1995) 
 

Teoria Comportamental  Aharoni (1966); Cyert e  March (1963) 
 

Teoria Integrada Autor Seminal 
Paradigma Eclético Dunning (1976/1977) 

 

 
Fonte: Adaptado de Agarwal (1980) e Boddewyn (1985) 
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As teorias reconhecidas como macroeconômicas são geralmente calcadas na teoria do 

comércio internacional, que tem em perspectiva o modelo de Heckscher-Ohlin (1919). 

Quando todas as premissas do modelo são satisfeitas, o comércio internacional é suficiente 

para equalizar os fatores de produção e, portanto, há poucos incentivos para a movimentação 

de fatores entre os países (Levchenko, 2007). Contudo, no mundo real, nem todas as 

premissas de equiparação entre os países se confirmam, notadamente quando o nível 

tecnológico e as condições de competição divergem, o que leva à lógica da realização de 

investimentos diretos no exterior. Neste sentido, as teorias macroeconômicas enfatizam as 

vantagens comparativas da firma e a maneira como essas vantagens são afetadas pelas 

dimensões do ambiente. Hansen (1998) ressalta que essas teorias lidam com a questão de 

onde as multinacionais devem localizar suas operações.  

 

Uma teoria acerca de IDE deveria responder a três questões essenciais: 1) por que as 

empresas investem em outros países; 2) como as multinacionais podem concorrer com as 

empresas locais, que supostamente estariam em vantagem por operar em seu próprio 

ambiente; 3) por que as empresas optam por investimentos voltados à produção ao invés de 

se restringirem a modos de entrada de menor risco como exportação ou licenciamento (Root 

e Kramer, 1973). Boddewyn (1985), por sua vez, propôs que as teorias sejam classificadas 

de acordo com as condições, motivações ou circunstâncias que precipitam a realização dos 

investimentos externos. Amparado por classificação proposta por Grosse em 1981 (apud 

Boddewyn, 1985), o pesquisador destacou que as teorias mais conhecidas emanam de 

fatores que equivalem a condições, muitas vezes necessárias, mas não suficientes, para 

explicar os investimentos no exterior. Segundo o autor, este é o caso da teoria do comércio 

internacional, teoria da localização, teoria do investimento, teoria da firma e teoria da 

organização industrial.  

 

Após revisão das principais teorias de negócios internacionais, Grosse e Behrman (1992) 

identificaram que sua principal diferença em relação às teorias que explicam os negócios 

domésticos é o reconhecimento do poder dos governos de interferir nos mercados, nos 

fluxos de informações e na movimentação das pessoas, entre outros aspectos. O Quadro 10 

permite a comparação e identificação de diferenças entre as teorias. 
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Quadro 10 
Teorias de Negócios internacionais 

Teoria Base Funcional Questões-chave Autores

Ciclo internacional do 

produto
Economia e Marketing

Fluxos de comércio e IDE
Impacto da tecnologia nos
negócios internacionais
Importância das condições de
mercado

Vernon (1966)
Well (1972)

Vernon (1979)

Competição monopolista Economia
Razões para as estratégias e
competitividade das transnacionais

Hymer (1960)
Caves (1971)

Kindleberger (1969)
Grosse (1985)

Internalização Economia
Expansão das empresas, inclusive
no exterior

Buckley e Casson (1976)
Rugman (1981)

Custos de transação Economia
Estrutura e funcionamento das
hierarquias corporativas

Teece (1976, 1986)
Hennart (1982)
Casson (1983)

Vantagens competitivas Estratégia de Negócios
Razões para a habilidade das
transnacionais para competir
Competitividade da indústria

Caves (1971)
Kogut (1986)

Ghoshal (1987)
Porter (1990)

Teoria eclética Economia

Questões da teoria da
internalização e da teoria das
vantagens competitivas,
combinadas

Dunning (1977)
Dunning (1988)

Arbitragem do mercado 

nacional
Finanças

Segmentação do mercado nacional,
direção dos fluxos de IDE,
atividades bancárias internacionais

Aliber (1970)

Teoria da barganha
Ciência Política
Estratégia de Negócios
das Firmas e Governos

Relacionamento com os governos
dos países de origem e destino,
distribuição de custos e benefícios
entre firmas e governos

Vernon (1971)
Moran (1974, 1985)

Gladwin e Walter (1980)
Fayerweather (1969) 

Robinson (1964)
 

     Fonte: Grosse e Behrman (1992) 
 
O amplo conjunto de teorias aplicáveis à decisão de investir no exterior leva à percepção de 

que para se explicar adequadamente todos os movimentos de internacionalização há que se 

considerar e combinar determinantes atrelados a diferentes teorias. Neste sentido, a 

relevância de fatores essenciais no âmbito de teorias de base econômica não invalidaria a 

importância de fatores característicos de teorias de base política ou sociológica (Faeth, 2009).  

 

2.1.1.2 O Paradigma Eclético 

 

O Paradigma Eclético de Dunning, apresentado em 1976, durante um Simpósio organizado 

pela Fundação Nobel em Estocolmo, Suécia, é uma perspectiva teórica que consegue 

conciliar de forma consistente aspectos micro e macroeconômicos (Agarwal, Gubitz e 

Nunnenkamp, 1991). Ao reunir teorias alternativas e complementares, o framework de 

Dunning ajuda a explicar de forma holística os motivos que levam as firmas a executar 

atividades em outros países (Tolentino, 2001). 
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Nas palavras de Dunning (1988/1977, p.13), sua análise levou em conta: 

 

“a crescente convergência entre as teorias de comércio e produção internacional, e  buscou a construção de 
uma abordagem integrada para o envolvimento econômico internacional, respaldando-se nas vantagens 
específicas de localização dos países (em termos comparativos) e nas vantagens específicas de propriedade 
das firmas (em termos de competitividade)”. 

 
O Paradigma está calcado na composição de vantagens de três diferentes ordens: 

propriedade, localização e internalização (correspondentes, em inglês, ao tripé OLI). A 

Figura 3 apresenta os principais precursores do Paradigma  Eclético. 

 
Figura 3 

Precursores do Paradigma Eclético 
 

Mundell (1957)
equalização dos preços de 

fatores

Arrow (1969, 1975)
falhas de mercado

Hymer (1960)  Barreiras à 

competição internacional

Caves (1971) 
diferenciação de 

produto

Hirsch (1976) 
modo de entrada 

e custos relativos

Buckley& Casson (1976)
internalização de mercados para 

conhecimento e produtos 

intermediários

Magee (1977)
Falhas de mercado de conhecimento 

e comportamento da firma

Kindleberger (1969)
imperfeições de mercado

Johnson (1970) 
falhas de mercado 

de conhecimento

Vernon (1966)
alternativas dinâmicas 

comércio-investimento

Heckscher-Ohlin-
Samuelson (1919,1933,1948)

preços relativos de fatores

Dunning (1977, 79, 80)
Paradigma eclético

da produção internacional

Williamson 
(1971,1975)

custos de transação,             
custos de coordenação

McManus (1972)
custos de coordenação 

relativos

Coase (1937)
existência de empresas 

mais eficientes que 

mercados

Demsetz
(1969)

Alchlan & 
Demsetz

(1972)
direitos de 

propriedade

 
 
                         Fonte: Weisfelder (2001), p. 23  
 
Vantagens de propriedade são vantagens específicas das firmas. Incluem, por exemplo, 

tecnologia, acesso a matérias-primas, porte e diversificação, capacitação gerencial, políticas 

de apoio governamentais, facilidades financeiras, flexibilidade de produção entre os países. 

Vantagens de localização compreendem custos de transporte de produtos finais e matérias-

primas, barreiras tarifárias e não tarifárias à importação, facilidades burocráticas para se 

operar em outros países, facilidades para se combinar vantagens de propriedade com os 

fatores de produção disponíveis no exterior, regime tributário e ambiente político do país 

receptor. Vantagens de internalização, por outro lado, se referem a fatores que tornam mais 

lucrativo realizar operações dentro da firma do que contratá-las junto ao mercado. Desta 

forma, a companhia poderia obter ganhos evitando imperfeições de mercado tais como 
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incertezas, dificuldades de controle e falta de acesso à informação. Essas vantagens 

deveriam estar presentes antes da realização do investimento, constituindo-se em elemento 

necessário, mas não suficiente para o investimento acontecer (Quadro 11). Com o seu 

Paradigma, Dunning conseguiu integrar diferentes linhas de pensamento: apóia-se 

parcialmente na teoria do comércio internacional, cuja ótica é macroeconômica, e ao mesmo 

tempo se vale de conceitos das teorias da organização industrial e do comportamento do 

consumidor, as quais estão respaldadas por princípios microeconômicos. 

 
Quadro 11 

Vantagens Consistentes com cada Modo de Entrada  
 

Modo Propriedade Internalização Localização 
IDE Sim Sim Sim 

Exportações Sim Sim Não 
Licenciamento Sim Não Não 

     Fonte: Dunning (1988, p.28) 
 

 
Segundo Dunning (1977), o termo “eclético” decorre de três aspectos: (i) o Paradigma se 

ampara nas principais linhas de explicação das atividades das multinacionais que haviam 

surgido nos 30 anos anteriores; (ii) o Paradigma pode ser utilizado para explicar todos os 

tipos de IDE; (iii) o Paradigma compreende as três principais alternativas que as empresas 

podem adotar em suas operações internacionais, a saber: investimentos diretos, comércio e 

modos contratuais tais como licenciamento, assistência tecnológica, acordos de gestão e 

franquias, indicando quando cada opção deveria ser escolhida.  

 

Na concepção do Paradigma Eclético, Dunning (1993) também enfatizou a distância entre os 

países, propondo que o conceito fosse tratado dentro de uma perspectiva multidimensional, 

uma vez que se tratava não apenas de distância geográfica, mas também de distância 

econômica, social, cultural e política. 

 

O Paradigma Eclético aponta algumas razões principais para as empresas iniciarem 

operações em países estrangeiros: busca de mercado, busca de eficiência, busca de ativos 

estratégicos e busca de capacitações fora do país sede. Essa lógica é que determina onde as 

empresas vão se internacionalizar, pois o local deve oferecer vantagens referentes à 

abundância de recursos naturais ou humanos com qualidade e baixo custo, know how 

tecnológico, infra-estrutura, instituições, tamanho do mercado, estabilidade política e 

econômica, regime cambial e esquema de política econômica. A exploração das vantagens 
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oferecidas pode ocorrer em forma de exportação, investimento direto ou licenciamento. O 

Quadro 12 apresenta uma matriz que relaciona as principais atividades que levam uma 

companhia a investir no exterior aos três tipos de vantagem que compõem o Paradigma 

Eclético. 

 
Quadro 12 

Vantagens de Propriedade, Localização e Internalização 

Atividades a serem
Exercidas no Exterior

Vantagens de 
Propriedade

Vantagens de 
Localização

Vantagens de 
Internalização

Tipos de Negócio que
Estimulam o Investimento

Externo

Baseada em recursos
Capital, tecnologia, 
acesso a mercados

Posse de recursos

Para assegurar
estabilidade de 

suprimento a um preço
adequado, controle de 

mercados

Petróleo, cobre, estanho, 
zinco, bauxita, bananas, 

abacaxi, cacau, chá

Manufatura para

substituição de 

importações

Capital, tecnologia, 
habilidades

organizacionais e de 
gestão, capacitação em

pesquisa e 
desenvolvimento, 

economias de escala, 
marcas

Custos de insumos e mão-
de-obra, mercados, 

políticas de governo (com 
respeito a barreiras à 

importação, incentivos a 
investimentos, etc.) 

Desejo de explorar
vantagens tecnológicas, 

altos custos de 
informação e transação, 
incerteza do comprador, 

etc.

Computadores, produtos 
farmacêuticos, veículos 
automotores, cigarros

Manufatura como

plataforma de 

exportações

As mesmas do item 
acima, adicionando-se 

acesso a mercados

Menores custos de mão-
de-obra, incentivos dos 
governos receptores à 

produção local

Economias de integração
vertical

Produtos eletrônicos de 
consumo, têsteis, confecção, 

câmeras fotográficas, etc.

Distribuição e 

comercialização
Produtos a distribuir

Mercados locais, 
necessidade de estar perto
dos clientes, serviços pós-

venda, etc.

Necessidade de 
assegurar pontos de 

venda e proteger o nome
da companhia

Uma ampla variedade de bens, 
particularmente aqueles que 
requerem proximidade com o 

consumidor

Serviços de apoio
Acesso a mercados (no 

caso de outros
investidores estrangeiros)

Mercados

As mesmas dos itens 
acima referentes à 

manufatura, distribuição 
e comercialização

Seguros, bancos, serviços de 
consultoria

Diversos

Divarsas, incluindo-se 
diversificação geográfica

(companhias aéreas e 
hotéis)

Mercados
Diversas, a exemplo do 

item acima

Vários tipos, tais como 
investimentos imobiliários e 

investimentos em que a 
presença física seja essencial 
(companhias aéreas e hotéis) 

 
     Fonte: Dunning (1980) 
 
O Paradigma Eclético analisa as vantagens OLI tendo como referencial, notadamente, as 

oportunidades no país de destino. Especificamente em relação às vantagens de localização, 

por exemplo, Dunning tem em mente o país receptor, quando destaca aspectos como a força 

de trabalho, os recursos naturais, o tamanho do mercado, a cultura e o comportamento das 

instituições de governo (Rugman, 2010).  

 

Ao investigar firmas dinâmicas oriundas da região do Pacífico Asiático, Mathews (2002) 

observou que, na maioria dos casos, as multinacionais de países emergentes não possuem 

vantagens de propriedade únicas que possam ser exploradas em outros países, como rezam a 

teoria do poder de mercado (Hymer, 1960/1976) e o Paradigma Eclético OLI (Dunning, 

1977), mais voltados para justificar o investimento direto externo das multinacionais 
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tradicionais. Cabe lembrar que o framework OLI tem sido criticado exatamente por levar em 

conta apenas vantagens já existentes no momento em que a decisão de investir é tomada, 

ignorando as oportunidades para o desenvolvimento e a evolução das capacitações das 

firmas ao longo do tempo provenientes da própria acumulação de experiências nos mercados 

internacionais. Mathews (2002) identificou que o principal motivador para que empresas dos 

países em desenvolvimento se tornem multinacionais é, precisamente, a procura por novos 

recursos que possam sustentar suas opções estratégicas. Mathews propôs, assim, um 

framework diferenciado para a análise das multinacionais dos países emergentes, composto 

pelo tripé Linkage, Leverage e Learning (LLL), que valoriza, especialmente, as parcerias e 

joint ventures como um rápido caminho para as multinacionais emergentes acessarem novos 

recursos. Na tradução livre de Aykut e Goldstein (2008), seria um novo paradigma CIA 

(conexão, impulso e aprendizado). Neste contexto, após estabelecer um novo 

relacionamento internacional, a firma deveria se preparar para absorver, com sabedoria, tudo 

que estivesse disponível em termos de novas vantagens competitivas e capacitação, de modo 

a alavancar seus recursos (Mathews, 2002). O Quadro 13 faz uma comparação entre os 

frameworks OLI e LLL. 

 

Curiosamente, as críticas de Mathews (2002) ao Paradigma OLI, apesar de rebatidas por 

Narula (2006), foram acolhidas parcialmente pelo próprio Dunning (2006a). Todavia, 

Dunning (2006a) argumenta que as multinacionais emergentes também possuem alguns 

recursos únicos e sustentáveis, tais como acesso favorecido a mercados, que seriam 

utilizados para maximizar o retorno de seus investimentos diretos externos. Como exemplo, 

cita os investimentos diretos externos das multinacionais chinesas, que teriam a 

característica de serem direcionados tanto à utilização de ativos e capacitações pré-existentes 

como à busca de sua ampliação. No âmbito de artigos posteriores, Mathews (2006, 2007) 

também ressaltou que ser um entrante tardio no mercado internacional pode representar 

vantagem para firmas engajadas em processos de internacionalização, por gerar consciência 

da necessidade de planejar suas atividades e se conectar a redes globais de produção que 

venham a alavancar recursos rapidamente. 
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Quadro 13 
Diferenças entre os Frameworks OLI e LLL 

Critério OLI LLL

Recursos utilizados Recursos proprietários
Recursos acessados através de conexões 

com firmas externas

Escopo geográfico
Localizações estabelecidas como parte 

de uma estrutura verticalmente 
integrada

Localizações associadas à rede 
internacional

Produzir ou comprar?
Tendência em relação à internalização

das operações em outros países
Tendência em relação a operações criadas

no âmbito das conexões externas

Aprendizado Não é parte do framework
Aprendizado alcançado através da 

reprodução de mecanismos de  
relacionamento e alavancagem de recursos

Processo de 
internacionalização

Não é parte do framework: assume-se a 
abrangência internacional da companhia

Ocorre gradualmente de acordo com o 
estabelecimento de conexões internacionais

Organização
Não é parte do framework: a 

organização pode ser multinacional ou 
transnacional

Integração global é buscada como 
vantagem do retardatãrio

Paradigma principal Economia dos custos de transação Captura de vantagens do retardatário

Dimensão temporal
Observações comparativas estáticas, 
comparando-se um instante de tempo 

com outro
Processo de desenvolvimento cumulativo

 
                   Fonte: Mathews (2006) 

 

Com base na experiência de três multinacionais chinesas (Haier, Lenovo e TCL), Li (2007) 

propõe que o Paradigma OLI e o framework LLL sejam integrados de forma a melhor 

explicar todos os tipos de multinacional, sejam oriundas de países desenvolvidos, sejam 

sediadas em países emergentes, conforme revela a Figura 4. 

 
Figura 4 

Integração dos Frameworks OLI e LLL 

MODELO 
COMPREENSIVO DE 

EVOLUÇÃO DAS  
MULTINACIONAIS

Objetivo Final
Contexto Externo

Perfil Interno
Escolha Estratégica

Simultaneidade
Direcionalidade

Ritmo

Conteúdo
Espacial

LLLOLI

Conteúdo
Temporal

ESTÁTICO
INTERNO

DINÂMICO
EXTERNO

HOLÍSTICO       DINÂMICO 
DIALÉTICO

 

        Fonte: Adaptado de Li (2007) 
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Um traço marcante e notável da carreira acadêmica de Dunning foi a sua disposição de 

incorporar ao seu Paradigma Eclético OLI contribuições de origens diversas, tornando o seu 

framework mais completo. A partir de sugestões formuladas por outros pesquisadores 

(Cantwell e Narula, 2003), o próprio Dunning admitiu reconfigurações e extensões do seu 

Paradigma OLI, entre as quais a incorporação da dimensão institucional. 

 

Ietto-Gillies (2005) comentou que é impossível conhecer todos os trabalhos de um pensador 

e escritor como Dunning, dada a extensão de sua obra. Ainda assim, a autora procurou 

abordar os desdobramentos propostos pelo próprio Dunning a partir de seu Paradigma 

Eclético OLI original de 1977, agrupando-os em quatro temas: i) operacionalização prática 

do paradigma eclético por meio da contextualização das variáveis ligadas aos três tipos de 

vantagens; ii) dinamização do framework, levando-se em conta alterações nas características 

das variáveis ao longo do tempo; iii) o impacto do nível de desenvolvimento dos países no 

padrão dos seus investimentos externos; iv) a incorporação de novas formas organizacionais 

atreladas a fusões e aquisições, assim como alianças entre as firmas.   

 

Faeth (2009) observou que não há uma teoria única para explicar o IDE, e sim, um conjunto 

de modelos teóricos alternativos, o que ensejaria a necessidade de se contemplarem 

diferentes perspectivas na análise dos determinantes dos investimentos diretos no exterior. 

As diferenças teóricas se justificam em função das especificidades do contexto em que cada 

pesquisador formula seus pressupostos.  

 

2.1.2 Os Determinantes da Decisão de Investir no Exterior 

 

A realização de investimentos em outros países é uma decisão de caráter estratégico (Melin, 

1992; Rugman e Verbeke, 2003). A decisão deveria passar pela análise de diferentes fatores 

envolvendo as opções que se mostrassem viáveis no momento, mas uma das questões 

amplamente discutidas nos meios acadêmicos é a extensão em que essa decisão se dá de 

modo racional, em contextos de maior ou menor incerteza. De fato, não há uma linha de 

explicação única que ateste como as companhias definem a localização, o escopo, a estrutura 

societária e a estratégia de entrada de seus investimentos diretos no exterior. Enquanto 

algumas firmas ressaltam que adotam estratégias baseadas em profundas análises de 

informações próprias e de dados sobre os países hospedeiros adquiridos junto a fontes 

especializadas, outras reconhecem que o seu processo decisório é muito mais fruto de 
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experiências passadas e observações dos movimentos de internacionalização de empresas 

concorrentes. As companhias ainda enfatizam que, quando ingressam em países onde ainda 

não atuam, a tomada de decisão frequentemente se mostra muito diferente dos casos em que 

apenas se expandem negócios já existentes. 

 

Miles e Snow (1978) produziram um modelo que indica como uma organização se comporta 

quando compete em determinado negócio. Os autores observaram que as empresas seguem 

comportamentos estratégicos alternativos de acordo com os mercados onde desejam atuar, 

desenvolvendo padrões de comportamento relativamente estáveis na busca de uma boa 

adaptação às condições ambientais percebidas pela administração. Na visão de Miles e Snow 

(1978), as organizações podem ser categorizadas como prospectoras, analistas, reativas ou 

defensivas.  Os quatro tipos de comportamento estratégico refletem a dinâmica do processo 

de adaptação das empresas a um ambiente caracterizado por complexidade e incerteza. Em 

cada tipo de comportamento, observam-se determinadas características e é a consistência 

entre o comportamento estratégico e os recursos disponíveis que asseguram um bom 

desempenho à firma. Um comportamento prospector seria típico de uma empresa que 

procura oportunidades no mercado externo, enquanto, em contraste, um comportamento 

defensivo revelaria empresas que se limitariam à determinada área de operações, sem 

perseguir novas oportunidades fora de seu domínio.  

 

Contudo, em última instância, quer tenham um comportamento mais agressivo ou mais 

conservador, as empresas investem no exterior em busca de redução de riscos ou aumento de 

rentabilidade. Desta forma, um país consegue atrair investimentos ao oferecer vantagens às 

empresas que aumentem a possibilidade de sua operação externa contribuir positivamente 

para o alcance desses objetivos (Aharoni, 2011; Loewendahl, 2001). Com frequência a 

decisão de investir no exterior distingue-se por ter uma perspectiva de longo prazo. Nestes 

casos, portanto, é de se supor que a firma investidora esteja disposta até mesmo a incorrer 

em prejuízos nos primeiros anos de suas atividades internacionais (Keegan e Green, 2000). 

 

Existem diversas tipologias para classificar os motivos que levam uma companhia a investir 

no exterior. Entre as motivações para a realização de investimentos diretos no exterior, 

Czinkota, Ronkainen e Moffett (2005) destacam: 

  

• estratégia de crescimento da corporação; 
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• necessidade de superar barreiras de comércio; 

• interesse em alcançar vantagens de custo;.  

• objetivo de manter e fortalecer suas relações de negócios com clientes que se 

internacionalizaram. 

 

Essas motivações muitas vezes se combinam. Se o ambiente institucional do país de destino 

é favorável ao ingresso de investimentos diretos, as empresas naturalmente se mostram mais 

inclinadas a se instalar. Se as condições de concorrência e as possibilidades de capacitação 

tecnológica no país receptor também forem estimulantes, a decisão de investir é ainda mais 

encorajada. Nesse contexto, as motivações podem ser caracterizadas como pró-ativas ou 

agressivas, e reativas ou defensivas (Czinkota, Ronkainen e Moffett, 2005).  

 

As principais motivações pró-ativas são: 

 

• possibilidade de lucros; 

• produtos únicos ou vantagem tecnológica; 

• informações privilegiadas ou exclusivas, a respeito de um mercado; 

• compromisso da gerência em tornar a companhia internacional; 

• benefícios de impostos, tanto no país de origem, como no de destino da empresa;  

•  possibilidade de realização de economias de escala. 

 

As principais motivações reativas são: 

 

• pressões competitivas no mercado do país de origem da companhia e em mercados 

externos que atende sem um grande comprometimento; 

• excesso de produção, principalmente devido a quedas na demanda interna em função 

dos ciclos econômicos internos; 

• quedas nas vendas internas, em função principalmente do estágio do ciclo de vida do 

produto; 

• excesso de capacidade, sendo a expansão ao exterior a forma ideal de se alcançar 

maior distribuição dos custos fixos; 

• mercados domésticos saturados; 

• proximidade dos clientes e portos (vias de distribuição e acesso).  
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Pode-se também dividir os tipos de IDE em investimentos na direção horizontal ou vertical. 

Investimentos na forma horizontal compreendem a aquisição ou o estabelecimento de firmas 

no exterior capacitadas a produzir os mesmos bens e serviços providos pela empresa em seu 

país de origem. Investimentos na forma vertical, por sua vez, contemplam a aquisição de 

fornecedores ou produção externa de fontes de matéria-prima ou bens intermediários, assim 

como o desenvolvimento de canais de distribuição. Também há casos em que o investimento 

resulta na formação de um conglomerado, com a produção de bens finais no exterior que 

não são produzidos no mercado doméstico. 

 

A existência de custos de transporte é fator que explica porque as firmas multinacionais 

abrem subsidiárias no exterior com o intuito de atender melhor os consumidores locais e 

ganhar participação de mercado, denotando investimentos na direção horizontal. Esse 

fenômeno foi caracterizado formalmente pela primeira vez por Markusen (1984), que propôs, 

assim, um modelo de equilíbrio geral onde a multinacional substitui exportação por 

investimentos diretos. Por outro lado, diferenças nos fatores de produção entre os países 

levam as multinacionais a localizar os estágios de produção em regiões distintas, de modo a 

minimizar custos, configurando investimentos na direção vertical. Helpman (1984) foi o 

primeiro autor a propor um modelo baseado nessa abordagem, introduzindo um modelo de 

equilíbrio geral para o IDE vertical.  

 

Sob o ponto de vista das atividades a serem desempenhadas no exterior, o IDE pode 

contemplar investimentos de natureza comercial, voltados à distribuição dos bens, ao 

atendimento aos clientes ou a ações de propaganda e marketing; e investimentos de natureza 

industrial, quando o objetivo for explorar recursos no país de destino, produzir junto ao 

mercado consumidor ou prestar serviços de assistência técnica. Em um estágio mais 

avançado de comprometimento com o país hospedeiro, a multinacional pode ainda instalar 

centros de pesquisa. 

 

Dependendo do setor de atuação da companhia, o investimento pode se limitar a projetos 

específicos. Inserem-se aí os chamados projetos turn-key, que frequentemente são 

estruturados na modalidade project finance BOT - Build-Operate-Transfer. Nessa situação, 

a empresa investidora firma um contrato com uma organização estrangeira pelo qual se 

compromete a implantar determinado projeto no exterior, assumindo os seus custos e 

recebendo em troca o direito de explorar os ativos durante o prazo necessário para alcançar o 
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retorno negociado entre as partes. Findo o prazo do contrato, a propriedade dos ativos é 

transferida para a organização local que contratou o empreendimento. 

 

Ao estudar as indústrias automobilística e petroquímica, Behrman (1972, apud Dunning, 

1993, 2009) distinguiu três tipos essenciais de motivos para os investimentos externos:  

 

• busca de recursos;  

• busca de ativos;  

• busca de eficiência.  

 

A taxonomia de Behrman ganhou grande notoriedade quando foi adotada por Dunning 

(1998, 1991) que, em seus estudos, se dispôs a aprofundá-la. Inicialmente, Dunning (1988) 

restringiu-se a seguir os três motivos apontados por Behrman (1972). Não obstante, 

conforme ressaltam Eden e Dai (2010), uma quarta categoria – ativos estratégicos – foi 

inserida em seu artigo de 1991. Essa quarta categoria seria uma alternativa para incorporar à 

teoria alianças estratégicas baseadas em conhecimento. Assim, a partir de 1993, com o 

lançamento de sua obra Multinational Enterprises and the Global Economy, Dunning adota 

definitivamente a tipologia com quatro categorias.   

 

A partir da taxonomia proposta por Behrman e Dunning, os investimentos diretos no 

exterior passaram a ser frequentemente enquadrados em quatro categorias: 

 

• orientados para recursos (resource seeking), ou seja, a procura por bens naturais, 

mão-de-obra de melhor qualidade ou menor custo e ferramentas tecnológicas, 

objetivando exportação ou posterior processamento para consumo local; 

 

• orientados para o mercado (market seeking), ou seja, a estratégia de uma 

multinacional de estar presente em uma região específica para conquistar seus 

consumidores ou desenvolver bases de exportação, por vezes seguindo o movimento 

de internacionalização de seus competidores e clientes tradicionais no mercado 

doméstico; 
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• orientados para a eficiência (efficiency seeking), ou seja, a racionalização e 

especialização da produção entre as diversas unidades da firma instaladas em 

diferentes países, valendo-se das distintas culturas, arranjos institucionais, sistemas 

econômicos e estruturas de mercado apresentados por cada país; 

 

• orientados para ativos estratégicos (strategic-asset seeking ou knowledge seeking), 

ou seja, o caminho para se obter capacitações especiais a exemplo de conhecimentos, 

tecnologia e habilidade gerencial, no intuito de se maximizar as vantagens 

competitivas. 

 

Os dois primeiros motivos (recursos e mercados) foram marcantes no processo de formação 

das grandes multinacionais norte-americanas e europeias. Os dois últimos (eficiência e 

ativos estratégicos) são típicos da chamada globalização. Mais recentemente, Luo e Tung 

(2007) sugeriram a adição de um quinto motivo, característico das multinacionais dos países 

emergentes, o qual batizaram como ''busca de oportunidades''. Note-se que a crise 

internacional deflagrada em 2008 e o seu recrudescimento em 2011 têm criado 

oportunidades de aquisição de empresas no exterior devido aos preços relativamente baixos 

dos ativos em alguns países. 

 

Eiteman, Stonehill e Moffett (1995) também propuseram uma categoria adicional na 

taxonomia de Behrman e Dunning, que abrigaria investidores que “procuram segurança 

política” adquirindo ou estabelecendo operações em países que supostamente não iriam 

expropriar seus ativos ou interferir nos seus negócios, o que justifica, por exemplo, 

inversões expressivas nos ditos paraísos fiscais. Os autores ressaltaram, ainda, que os 

motivos estratégicos para se investir no exterior não são mutuamente excludentes. Haveria 

ainda outra motivação no caso de grupos econômicos, relacionada à estratégia de buscar a 

melhor localização para realizar cada atividade da cadeia de valor, que contemplaria 

investimentos destinados a oferecer serviços de suporte para todas as empresas do 

econômico (support services). Esses casos se evidenciam particularmente no âmbito de 

blocos econômicos em que as empresas organizam sua produção de forma integrada entre 

subsidiárias instaladas em diferentes países (Eden, 1995). 

 

Avaliando a questão sob outro prisma, pode-se dizer que existem fatores que impulsionam o 

IDE (push factors), encorajando as companhias a partir para o mercado internacional, e 
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fatores que o atraem (pull factors), mostrando que vale a pena as firmas se instalarem em um 

determinado país estrangeiro (Anyanwu, 2012; Fabian, Molina e Labianca, 2009; Tavares, 

2006). Os push factors (fatores de impulsão) reuniriam aspectos relativos ao país de origem 

e às estratégias da companhia investidora destinadas a ampliar, racionalizar ou modernizar a 

produção. Por outro lado, os pull factors (fatores de atração) estão ligados ao 

posicionamento dos países de destino com relação a investimentos estrangeiros (Hernández, 

Mellado e Valdés, 2001), o que compreenderia esforços para formar uma imagem positiva 

do ambiente receptor, reduzir custos e neutralizar incertezas (Aharoni, 2011).  

 

Sethi et al. (2002) citam a rivalidade entre as firmas locais e a redução de suas margens 

como fatores de impulsão. Já os fatores de atração estariam ligados às vantagens de 

localização do país receptor, notadamente aspectos econômicos (tamanho do mercado 

consumidor e disponibilidade de recursos naturais) e institucionais (estabilidade política e 

econômica, respeito às leis, disponibilidade de tecnologia e infraestrutura, e incentivos 

fiscais). 

 

Tavares (2006) registrou que tanto os push como os pull factors podem ser separados em 

fatores de “criação” e de “desvio” de investimentos. Fatores de criação gerariam um 

movimento de crescimento até certo ponto natural em direção ao exterior. Já os fatores de 

desvio, compreendendo iniciativas para se evitarem custos ou dificuldades de acesso a 

recursos produtivos no país de origem, poderiam levar ao que Kupfer (2006) denominou de 

“internacionalização às avessas”, a qual seria danosa aos interesses do país emissor e 

suscitaria reações contrárias por parte do governo. Na literatura de negócios internacionais a 

mudança de instalações de produção para outros países é denominada delocalization10 ou 

offshoring (De la Dehesa, 2006; Mankiw e Swagel, 2006; Labrianidis, 2008).  

 

Czinkota, Ronkainen e Moffett (2005) também dividem os fatores que motivam as empresas 

a se internacionalizar em dois grupos, mas sua perspectiva leva em conta a diretriz 

estratégica da companhia ao qualificar as motivações como proativas (decorrentes de 

rentabilidade, produtos exclusivos, tecnologia, informações privilegiadas, incentivos fiscais, 

economias de escala) ou reativas (associadas a pressões competitivas, excesso de capacidade, 

retração da demanda doméstica, necessidade de estar próximo a consumidores). 

                                            
10 Delocalization é um termo que se refere à reestruturação espacial da indústria em escala nacional, regional 
ou global (Labrianidis, 2008). 
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Coutinho, Hiratuka e Sabbatini (2008) classificaram as estratégias das multinacionais 

brasileiras em três grandes grupos: i) investimentos em busca de liderança global; ii) 

investimentos em busca de novos mercados; iii) investimentos em busca de redução de 

custos. Os dois primeiros grupos refletiriam companhias mais agressivas, dotadas de 

vantagens comparativas e competitivas construídas no Brasil e nos países estrangeiros em 

que tenham feito seus primeiros investimentos externos, ao passo que o terceiro grupo 

compreenderia empresas com perfil um pouco diferente, que enxergariam no mercado 

internacional o caminho para se defender da própria concorrência enfrentada no Brasil com 

firmas de capital estrangeiro. Assim, o IDE se mostraria “não apenas como uma opção para 

aumento da competitividade da empresa, mas como objetivo inerente ao seu processo de 

crescimento e/ou sobrevivência ante um quadro de acirrada concorrência” (Coutinho, 

Hiratuka e Sabbatini, 2008, p. 69). 

 

Witt e Lewin (2007) também investigaram os casos em que condições desfavoráveis do 

ambiente institucional do país hospedeiro podem vir a estimular investimentos diretos em 

outros países, como uma “válvula de escape”. Os autores ampararam-se no conceito de 

“coordenação da sociedade” para expressar o nível de coordenação que permeia os agentes 

econômicos. O pressuposto é de que as mudanças institucionais tornam-se mais lentas em 

ambientes onde as decisões políticas e econômicas dependem da conciliação entre os atores 

influentes, fugindo ao padrão de uma economia de mercado. Assim, quanto maior a 

“coordenação da sociedade”, mais rígido e inflexível seria o ambiente institucional, o que 

levaria as firmas a partirem para outros países diante de novas necessidades que não 

encontrassem eco no contexto existente.  

 

De fato, as mudanças institucionais podem ser oriundas tanto de fatores que se manifestam a 

nível individual ou organizacional, quanto de fatores que se identificam a nível nacional ou 

global. Podem se encerrar em períodos curtos ou caracterizar processos longos com duração 

de décadas ou séculos, e podem ainda ocorrer de forma incremental ou resultar em 

descontinuidades abruptas (Dacin et al., 2002). 

 

Um dos primeiros pesquisadores a analisar com profundidade o comportamento das 

empresas no processo decisório relativo a investimentos no exterior foi Aharoni (1966), que 

em sua tese de doutorado se propôs a entender a forma como as empresas manufatureiras 

norte-americanas tomavam decisões de investimentos externos. Aharoni (1966) investigou 
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38 empresas americanas com investimentos efetivamente realizados em Israel ou que pelo 

menos consideraram a possibilidade de realizar tais investimentos. O autor procura, ao longo 

de todo o seu estudo, contextualizar o processo decisório, considerando as circunstâncias nas 

quais os executivos tomam as decisões: o ambiente, o sistema social, e o próprio papel do 

decisor na organização, entre outros aspectos. Aharoni (1966) define cinco elementos 

presentes no processo de tomada de decisão: (1) organização e ambiente; (2) tempo; (3) 

incerteza; (4) objetivos e (5) restrições.  

 

A decisão de “olhar” para outro país é bastante específica e não uma decisão aleatória de 

buscar em todo o mundo um local onde exista uma oportunidade de investimento (Aharoni, 

1966). Uma série de restrições deve ser investigada ao longo do processo decisório de 

investimento direto no exterior: ambiente político, concessões possíveis do governo local, 

taxas de juros, tamanho do mercado, sistema legal, aspectos culturais da população, preço de 

terrenos, salários e benefícios, sindicatos, mix de produtos a serem fabricados, entre outros. 

O momento crucial acontece quando a companhia considera a possibilidade de fazer o seu 

primeiro investimento externo e se defronta com forças capazes de desencadear o processo 

(Aharoni, 1966).  

 

Aharoni (1966) identifica cinco forças iniciadoras do processo de investimento direto no 

exterior, a saber: 

 

• Forte interesse de um executivo; 

• Proposta externa (governos estrangeiros, distribuidores dos produtos da empresa e 

seus clientes); 

• Medo de perder um mercado; 

• “Efeito manada” (concorrentes com atividades bem sucedidas no exterior, por 

exemplo); 

• Forte concorrência de empresas estrangeiras no mercado local. 

 

Constata-se, portanto, que um dos motivos importantes para a decisão de investir seria 

simplesmente “seguir a maioria”. O sucesso das operações externas de uma companhia 

induziria os seus competidores a seguir seus passos no exterior (Aharoni, 1966). Contudo, o 

autor ressalta que, em geral, não há apenas uma razão para se considerar a possibilidade de 
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realizar investimentos em outros países. A decisão resulta da conjugação de vários pontos de 

análise, que tanto pode concluir pela implantação do investimento como pela sua desistência. 

O processo decisório teria caráter multidimensional, incluindo-se o impacto do ambiente em 

que a organização se insere.  

 

Frynas e Mellahi (2001) agruparam os fatores que levam as empresas a considerarem a 

possibilidade de operar em outros países em duas categorias: fatores organizacionais, que 

emanariam de aspectos internos à firma, e fatores ambientais, que estariam fora do controle 

da companhia (Figura 5). 

Figura 5 
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                            Fonte: Frynas e Mellahi (2011), p. 151 

 
Ramamurti e Singh (2009), investigando as empresas indianas, identificaram quatro 

estratégias genéricas de internacionalização, baseadas em diferentes conjuntos de vantagens 

competitivas, que resultariam em modos alternativos de entrada nos mercados: otimizador 

local, parceiro de baixo custo, consolidador local e primeiro entrante global. Posteriormente, 

ao estender sua pesquisa a outros países emergentes, Ramamurti e Singh (2009) ainda 

acrescentaram à sua taxonomia uma quinta categoria, denominada integrador vertical de 

recursos naturais. 

 

Coutinho, Hiratuka e Sabattini (2008) destacaram que, no Brasil, a internacionalização tem 

sido o caminho adotado para as firmas assegurarem sua sobrevivência, pois com a sua 

expansão no exterior a companhia consegue atingir um nível superior de competitividade. A 

internacionalização seria uma estratégia importante para as empresas alcançarem escala que 

as permita explorar seus ativos produtivos, comerciais e tecnológicos de forma eficiente, 
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evitando o risco de serem incorporadas por concorrentes de capital estrangeiro atuantes no 

próprio mercado brasileiro.  

 

Com base em revisão de literatura, Silva, Rocha e Carneiro (2009) propõem uma tipologia 

para as EMNEs brasileiras classificando-as em cinco grupos, estruturados a partir de nove 

dimensões:  

 

(a) idade da firma; 

(b) período decorrido desde a primeira atividade internacional; 

(c) período decorrido desde o primeiro investimento direto no exterior; 

(d) tipo de indústria; 

(e) vantagens competitivas; 

(f) velocidade da internacionalização; 

(g) motivos para internacionalizar; 

(h) seleção de mercados; 

(i) modo de entrada.  

 

O primeiro grupo, não muito comum no Brasil, englobaria companhias que vão ao exterior 

em busca de recursos. O segundo grupo envolveria grandes firmas internacionalizadas, com 

operações em diferentes mercados. O terceiro grupo seria formado por empresas com foco 

regional. O quarto grupo compreenderia os grandes exportadores, cujas vendas externas 

usualmente alcançam um volume expressivo antes de se iniciarem os investimentos diretos. 

Finalmente, o último grupo contemplaria as chamadas born globals, empresas que se 

internacionalizam rapidamente, poucos anos após a sua fundação. A tipologia construída 

leva os autores a sugerir que as multinacionais brasileiras seguem caminhos diversos em 

seus investimentos externos. Forma-se quase um caleidoscópio de estratégias, revelando que 

as multinacionais brasileiras apresentam diferentes perfis, característica que as distingue, por 

exemplo, das multinacionais chinesas, as quais seguem estratégias globais muito parecidas 

entre si (Peng, 2012).  

 

Wild, Wild e Han (2010) listaram cinco questões gerenciais típicas de uma decisão de 

investimento externo: 
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• o controle da subsidiária, o qual se definiria a partir das exigências e dos benefícios 

de uma eventual parceria; 

• a opção entre comprar ou construir os ativos no país estrangeiro; 

• os custos de produção no exterior, os quais devem observar possibilidades de se 

racionalizar a produção; 

• a aquisição de conhecimentos sobre os clientes; 

• a avaliação das estratégias de internacionalização de clientes e rivais, que podem ser 

copiadas à medida que tenham constituído experiências bem sucedidas.  

 

Os autores mencionaram que tanto o governo do país de origem quanto o governo do país de 

destino podem tomar medidas que promovam ou restrinjam o investimento direto. Entre as 

primeiras, Wild, Wild e Han (2010) citaram mecanismos financeiros e tributários oferecidos 

por ambos os países e investimentos em infraestrutura promovidos pelo país receptor. Entre 

as medidas restritivas, mencionam que o país emissor pode sobretaxar lucros provenientes 

do exterior e impor sanções a determinadas nações, enquanto o país hospedeiro pode limitar 

o investimento em certas indústrias assim como exigir conteúdo local, transferência 

tecnológica e metas de exportação atreladas ao investimento estrangeiro. 

 

Cavusgil, Knight & Riesenberger (2008) apontaram seis definições importantes que devem 

fazer parte de um processo de instalação de uma subsidiária no exterior: 

 

• grau de controle que a firma quer manter sobre suas decisões, operações e ativos 

estratégicos; 

• nível de risco que a firma tolera e horizonte em que pretende alcançar retorno; 

• recursos organizacionais e financeiros que a firma se dispõe a comprometer; 

• disponibilidade e capacitações dos parceiros no país; 

• conjunto de atividades da cadeia de valor que a firma pretende executar por conta 

própria no país e atividades que devem ser compartilhadas com parceiros; 

• grau de importância estratégica do país a longo prazo. 

 

Percebe-se, portanto, que na literatura o mais comum é se abordar, conjuntamente, 

diferentes aspectos que compõem a decisão de investir no exterior: 
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• a forma como a empresa vai ingressar no mercado externo;  

• as atividades a serem executadas no exterior, caso a opção de entrada envolva algum 

investimento direto;  

• a estratégia seguida para implantar tal investimento, vis-à-vis eventuais 

oportunidades para aquisição de ativos já em funcionamento; e 

•  a estrutura de comando e controle definida para a subsidiária (Andersen, 1997; 

Bradley, 2004).  

 

Meyer et al. (2009) reconheceram que a decisão pode ser analisada a partir de dois estágios 

seqüenciais: primeiro, a companhia investidora definiria se vai deter parte (joint-venture) ou 

a totalidade (subsidiária integral) do empreendimento, e posteriormente então escolheria 

entre aquisição ou greenfield, caso tenha optado por controlar integralmente o capital da 

afiliada. Em contraposição, os autores ressaltaram que na prática os dois estágios com 

frequência se misturam. 

 

Não obstante, a decisão de investir no exterior pode de fato ser decomposta em uma 

sequência lógica, formando uma espécie de árvore de decisão, pois as opções a considerar 

possuem natureza distinta, a cada etapa. A Figura 5 revela a percepção de que a definição do 

modo de estabelecimento se dá em momento posterior à escolha do modo de entrada. 

Porém, pela Figura 6 a escolha entre projeto greenfield e aquisição surge associada apenas 

às subsidiárias integrais, conforme salientaram Meyer et al. (2009), o que não é 

necessariamente verdade, pois a formação de parceria com sócio local também traz à 

empresa investidora a necessidade de decidir se é melhor implantar um projeto desde o 

início ou é preferível comprar uma empresa já existente.  Apesar de ser a situação mais 

comum (Kogut e Singh, 1988), não se pode assumir que os projetos greenfield estejam 

exclusivamente associados à decisão de constituir uma subsidiária integral. Na prática, 

projetos greenfield também podem ser realizados por joint ventures.11    

 

Amparados pela teoria da internalização, Buckley e Casson (1998) apresentaram um modelo 

para se analisar o modo de entrada que enfatiza a escolha entre investimentos destinados à 

produção e investimentos voltados à distribuição, demonstrando que a força das firmas 
                                            
11 Dentre as multinacionais brasileiras, podem ser citados, por exemplo, a planta erguida pela Marcopolo na 
India, em parceria com a Tata Motors, e o complexo petroquímico que a Braskem está construindo no México 
em parceria com a Idesa. 
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locais é uma variável relevante para se definir a melhor opção. Os dois autores ressaltam que 

as atividades de distribuição fazem a conexão entre a produção e a demanda final, 

envolvendo armazenagem, transporte e, por vezes, vendas a varejo. Conforme lembram 

Buckley e Casson (1998), as atividades de distribuição são inerentes ao país estrangeiro, ao 

passo que a produção pode ser realizada tanto no país de origem como no país de destinos 

dos investimentos.  

 
Figura 6 

A Sequência que Compõe a Decisão de Investir no Exterior 
 

Aquisiçao de
Empresa Estrangeira

Joint Venture
Subsidiária

Integral

Projeto
Greenfield

Produção no
País de Origem

Exportação

A Firma e suas
Vantagens

Competitivas

Mudar as  Vantagens
Competitivas

Explorar no Exterior as 
VantagensCompetitivas

Existentes

Produção no Exterior

Licenciamento
Contrato de Gestão

Controle de Ativos
no Exterior

 
                       
                            Fonte: Czinkota, Ronkainen e Moffett (2008), p.150 
 
A rigor, a firma pode entrar em um país estrangeiro exercendo atividades próprias de: i) 

produção e distribuição; ii) somente produção; iii) somente distribuição; ou iv) nem uma 

coisa nem outra. É claro que a opção de não executar atividades com equipe própria 

pressupõe a possibilidade de se subcontratar ou se firmar um contrato de licenciamento com 

firma independente local que possa cumprir esse papel. O modelo de Buckley e Casson 

(1998) resulta na formação de doze estratégias de entrada, combinando-se as seguintes 

questões: 

 

• onde a produção será realizada; 

• se a produção será realizada em instalações da própria firma investidora; 

• se a distribuição será realizada por estrutura da própria firma investidora; 
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• se a propriedade das instalações é exclusiva da firma investidora ou se foi formada 

uma joint venture; 

• se as instalações são decorrentes de um projeto greenfield ou se foram adquiridas no 

país de destino.    

 

A função a ser desempenhada pela afiliada externa depende das etapas de agregação de 

valor que a multinacional decida executar em outros países: processamento, manufatura, 

distribuição, vendas e assistência técnica. Assim, a definição das atividades a serem 

desempenhadas no exterior dependeria do conceito de cadeia de valor da firma (Eden, 1995; 

Eden e Monteils, 2000). A escolha do local para o investimento externo estaria condicionada, 

portanto, pelas funções a serem exercidas pelas unidades instaladas no exterior vis-à-vis o 

nível de integração horizontal e vertical das atividades da firma.   

 

Eden e Li (2004) resumiram as decisões típicas relativas a IDE em quatro etapas: (i) que 

atividade deverá ser transferida para o exterior; (ii) como a atividade estará integrada com as 

demais operações da multinacional; (iii) qual a melhor localização; (iv) qual a estrutura 

societária mais adequada (modo de entrada). Os autores identificam que com o investimento 

externo podem surgir três diferentes tipos de comércio intra-firma: integração horizontal 

com produtos homogêneos, integração horizontal com produtos diferenciados e integração 

vertical. É de se esperar que as multinacionais localizem suas atividades em diferentes 

países buscando o aumento de suas vantagens específicas e de seu nível de eficiência (Bevan, 

Estrin e Meyer, 2004). Note-se que o conceito de localização pode diferir da noção de país 

limitado por fronteiras nacionais, em prol da ideia de região com características sócio-

econômicas, demográficas e culturais próprias.  

 

A decisão de investir em unidades produtivas no exterior é mais complexa do que no caso de 

se implantar apenas uma subsidiária comercial, o que pode influenciar a escolha dos modos 

de entrada e de estabelecimento (Dikova e Van Witteloostuijn, 2007). Ao investigar 

investimentos japoneses realizados nos Estados Unidos, Chen (2008) concluiu que a decisão 

entre estabelecer joint ventures ou subsidiárias integrais traz elementos que podem orientar a 

escolha entre greenfield e aquisição. Chen (2008) destaca que a firma investidora tem a 

possibilidade de escolher entre implantar um projeto greenfield ou adquirir uma companhia 

já em operação, tanto na hipótese de controle integral, quanto no caso de controle parcial da 

afiliada estrangeira. 



 53 

2.1.3 A Estruturação dos Empreendimentos no Exterior  

 

A primeira etapa no processo de investir no exterior contempla a escolha da localização dos 

investimentos, ou seja, a localização geográfica onde a firma executará atividades da sua 

cadeia de valor, caracterizando em última instância uma opção entre o seu próprio país de 

origem e um ou mais países estrangeiros (Yamawaki, 2004). Há autores que defendem que 

as diferenças entre os contextos institucionais dos países oferecem oportunidades para as 

multinacionais escolherem o melhor ambiente para conduzir suas atividades (Cantwell, 

Dunning e Lundan, 2010). As instituições teriam participação importante na maneira como 

as companhias gerenciam suas cadeias de valor a nível global, e constituiriam um dos 

fatores responsáveis por eventuais mudanças (Gereffi, Humphrey e Sturgeon, 2005). No 

entanto, a decisão de transferir para outros países a execução de atividades da cadeia de 

valor aparece, geralmente, também atrelada a aspectos associados às firmas.  

 

A análise da trajetória de internacionalização com ênfase nas escolhas quanto à localização 

das atividades da cadeia de valor permite que se desenvolva uma visão holística do processo, 

percebendo-se melhor suas dimensões em termos geográficos e temporais (Oyson, 2011). 

De fato, a globalização resultaria da capacidade das firmas em internacionalizar sua cadeia 

de valor, reconfigurando as atividades-chave de modo a se apropriar de eficiências de custo 

(Cavusgil, Knight e Riesenberger, 2008). 

 

Ao pesquisar subsidiárias de corporações norte-americanas e europeias instaladas no Japão, 

Yamawaki (2004) verificou que as decisões relativas à localização de atividades da cadeia 

de valor nem sempre se mostraram consistentes com os princípios da teoria dos custos de 

transação (Hennart, 1982; Rugman, 1981). O autor identificou que, em geral, a decisão era 

mais consistente com forças que encorajavam ou desencorajavam a centralização de 

atividades, tais como capital, intensidade tecnológica e mão-de-obra especializada no país 

hospedeiro. 

 

A escolha da localização dos investimentos também pode ser avaliada colocando-se o país 

hospedeiro no pólo ativo da questão, com ênfase nos chamados “pull factors” de natureza 

institucional. Vale ressaltar que, no caso da China, Huang (2003) entende que deficiências 

institucionais é que estimularam a entrada de grandes fluxos de capital estrangeiro nas duas 

últimas décadas. Essas deficiências prejudicaram o desempenho das empresas estatais, 
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levando o governo chinês a encorajar a entrada de investimentos estrangeiros para adquirir 

capacitação gerencial através da formação de joint ventures. Allen, Qian e Qian (2005) 

chegaram a afirmar que a China é o contra-exemplo à corrente acadêmica que valoriza a 

qualidade das instituições de um país como determinante para o seu desenvolvimento 

econômico. 

 

Relatando a experiência de multinacionais coreanas, Kumar e Kim (1984) mostraram que o 

sucesso dos investimentos diretos foi impulsionado pela capacidade que as firmas tiveram 

de transferir vantagens de propriedade para subsidiárias e joint ventures localizadas no Leste 

Asiático e no Oriente Médio, notadamente sua habilidade para operar projetos a baixos 

custos e sua familiaridade com o ambiente de negócios dos países em desenvolvimento. Os 

efeitos negativos nos negócios das multinacionais decorrentes de uma governança 

ineficiente e da distância cultural informal apresentada pelo país hospedeiro são maiores nos 

casos em que as atividades executadas no exterior estão verticalmente integradas às 

atividades realizadas no país de origem ou em terceiros mercados (Slangen e Beugelsdijk, 

2010).  

 

Tratando-se de multinacionais brasileiras, há dificuldades práticas para se avaliar fatores que 

possam explicar o destino dos fluxos e os estoques de investimento, uma vez que o histórico 

desses dados é recente e os fluxos têm-se comportado de forma errática, somando-se ainda a 

falta de dados oficiais precisos. A própria identificação de quais são as empresas brasileiras 

com investimentos estratégicos no exterior é um esforço ainda em curso, notadamente pela 

grande quantidade de firmas nacionais de capital fechado. Face ao exposto, a opção foi 

explorar nesta tese duas outras facetas da decisão de investir: a seleção do modo de entrada e 

a definição do modo de estabelecimento.    

 

2.1.3.1 Seleção do Modo de Entrada 

 

O modo de entrada representa a maneira como uma firma decide entrar em determinado 

mercado estrangeiro. Existem diversas alternativas, que representam diferentes níveis de 

envolvimento e risco para a empresa investidora, cada qual com suas vantagens e 

desvantagens. Cabe à firma interessada em atuar em outros países verificar qual o modo de 

entrada que se mostra mais adequado a cada contexto (Agarwal e Ramaswami, 1992). Na 

lição de Root (1994, p.3):  
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“dizer que uma companhia não é capaz de planejar uma estratégia de entrada é dizer que ela não é 

capaz de pensar sistematicamente sobre o seu futuro no mercado internacional.”  

 

Os estudos acadêmicos em torno do tema geralmente abordam duas questões: (i) a forma de 

atendimento ao mercado externo que se mostre mais coerente com as características da 

empresa, da indústria e do país receptor; (ii) a estratégia de inserção que proporcione melhor 

equacionamento dos aspectos de risco e retorno dos investimentos. A primeira questão 

normalmente leva à escolha entre exportar, produzir localmente sob o regime de contratos 

ou produzir localmente com operação própria (Agarwal e Ramaswami, 1992). A segunda 

questão se volta mais à estruturação do negócio em si, resultando na escolha entre comprar 

uma companhia existente, implementar um novo projeto desde o início (Chang e 

Rosenzweig, 2001), ou até mesmo adquirir apenas o direito de explorar determinada 

atividade.  

 

De fato, os estudos existentes sobre seleção de modos de entrada podem ser classificados em 

dois grupos. O primeiro pressupõe que a escolha do modo de entrada se dá de forma ampla, 

por exemplo, entre exportação, licenciamento e investimento direto (Agarwal e Ramaswami, 

1992; Kim e Hwang, 1992; Tse, Pan e Au, 1997). O segundo tem um escopo mais restrito, 

considerando que a escolha se dá de forma binária, entre subsidiária integral e joint-venture 

(Hennart e Larimo, 1998) ou entre projeto greenfield e aquisição (Chang e Rosenzweig; 

2001).  

  

Para Kumar e Subramaniam (1997), existe uma hierarquia natural entre os vários modos de 

entrada: primeiro, o tomador de decisão define se o investimento será realizado com ou sem 

recursos próprios; depois, seleciona uma alternativa específica. Com base nas ideias de 

Kumar e Subramaniam (1997) e dados referentes a dez mil investimentos diretos 

estrangeiros realizados na China entre 1979 e 1998, Pan e Tse (2000) propuseram um 

modelo hierárquico para o processo de definição do modo de entrada, conhecido como 

modelo H, no qual a escolha entre aportar ou não capital próprio constitui a primeira etapa. 

Somente após essa primeira escolha, o tomador de decisão optaria entre subsidiária integral 

e joint venture, caso tenha decidido aportar capital próprio, ou entre acordos contratuais e 

exportação, caso tenha decidido não alocar recursos no país de destino (Figura 7). O 

pressuposto é de que os gerentes consideram diferentes parâmetros de avaliação em cada 

nível hierárquico de decisão.  
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Figura 7 
Modelo Hierárquico de Seleção de Modos de Entrada 
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                                 Fonte: Adaptado de Pan e Tse (2000), p.538  
 
Rocha e Almeida (2006) classificaram os modos de entrada em três tipos: por exportação; 

contratual; e por investimento. Na alternativa “exportação”, citam os casos de vendas 

externas diretas, através de agentes e por intermédio de cooperativas. No modo “contratual” 

entrariam os casos de licenciamento, franchising, acordo técnico, contrato de serviços, 

contrato de administração, contrato de produção e aliança contratual. Na hipótese 

“investimentos”, os autores listam investimento greenfield, aquisição, subsidiária e joint 

venture. Hollensen (2007) também divide as estratégias de entrada em três categorias: 

modos de exportação, modos intermediários e modos hierárquicos. Na definição do autor, 

modos hierárquicos seriam aqueles em que a firma mantém sob o seu comando toda a cadeia 

de valor que envolve as operações no mercado externo. Portanto, aí estariam incluídas não 

só as subsidiárias integrais dedicadas a pesquisas, produção, vendas e serviços, mas também 

os casos de representantes de venda exclusivos. 

 

As pesquisas sobre modos de entrada também podem ser classificadas quanto ao objeto de 

investigação, dividindo-se em dois grupos: estudos que abordam os fatores antecedentes à 

decisão sobre o modo de entrada e estudos que abordam aspectos relativos à gestão das 

subsidiárias, procurando diferenciá-los de acordo com o modo de entrada utilizado. Esta tese 

se enquadra no primeiro grupo, ou seja, o que se procura captar é a contribuição dos fatores 

institucionais na escolha do modo de entrada durante o processo de definição dos 

investimentos.  

  



 57 

Na escolha do modo de entrada, usualmente são considerados três aspectos: o grau de 

controle que se quer ter sobre a subsidiária, a importância relativa de se ter acesso a recursos 

locais e a necessidade de mitigação de riscos. De forma simplificada, pode-se dizer que o 

modo de entrada é um trade-off entre controle sobre a subsidiária e acesso a conhecimentos 

sobre o mercado local. Subsidiárias permitiriam alto nível de controle, enquanto joint 

ventures possibilitariam acesso a recursos do país hospedeiro e redução do risco. Hollensen 

(2007) apresenta uma abordagem levemente distinta: ao lado das questões de risco e 

controle, o terceiro parâmetro que afetaria a escolha do modo de entrada seria o desejo da 

firma de ter mais ou menos flexibilidade em suas operações externas. O Quadro 14 

apresenta vantagens e desvantagens dos modos de entrada, levando-se em conta a estrutura 

de propriedade da subsidiária. 

 
Quadro 14 

Vantagens e Desvantagens dos Modos de Entrada 
 

Modo de Entrada Vantagens Desvantagens

Acesso a conhecimentos detidos
pelo sócio local

Dificuldade para se inserir
em estratégia global
coordenada

Joint Ventures
Compartilhamento de custos e
riscos de desenvolvimento

Dificuldade para se capturar
economias decorrentes de
localização e experiência

Amparo político
Falta de controle sobre
tecnologia

Proteção da Tecnologia Altos custos e riscos

Facilidade para se inserir em
estratégia global coordenada

Subsdiárias Integrais
Facilidade para se capturar
economias decorrentes de
localização e experiência

 
Fonte: Adaptado de Hill e Jones (2009), p. 271 

 
 

Na escolha do modo de entrada, Root (1982,1987,1994) argumentou que a companhia 

investidora considera três grupos de fatores: 

 

• Fatores internos à empresa, incluindo produtos/atividade, timing, a intensidade 

tecnológica, recursos e compromisso de recursos; 

• Fatores do país-alvo, incluindo dimensão do mercado, estrutura competitiva, custos 

de produção, consumidores e mão-de-obra; 
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• Ambiente do país-alvo, incluindo estrutura econômica, políticas públicas, distância 

geográfica, performance do país e fatores sócio-culturais. 

 

A obra de Root (1994) vislumbra uma empresa que pretenda comercializar produtos no 

exterior e, portanto, o estudo se notabiliza como referência para questões de marketing 

internacional, e não especificamente de investimentos diretos no exterior. Root escreveu 

tendo em perspectiva as grandes empresas norte-americanas e suas oportunidades de entrar 

no mercado externo, seja por meio de exportações, modos contratuais, ou investimentos 

diretos. O autor procura orientar os executivos na seleção dos mercados, na definição dos 

produtos a serem distribuídos em outros países, na concepção de uma estratégia de entrada e 

no desenvolvimento de um efetivo plano de marketing internacional. Para a escolha do 

modo de entrada, Root (1994) sugere que a firma avalie aspectos externos (demanda e 

condições de competição no país de origem e no mercado-alvo, fatores de produção e 

contexto institucional do mercado-alvo) e internos (natureza do produto e disponibilidade de 

recursos) inerentes ao seu plano de internacionalização. 

 

Em termos de orientação do processo decisório acerca do modo de entrada, Root (1994) e 

Hollensen (2007) resumiram as estratégias adotadas pelas firmas em três categorias: 

 

• regra ingênua: o tomador de decisão utiliza o mesmo modo de entrada para todos os 

mercados estrangeiros, ignorando a heterogeneidade de cada país; 

• regra pragmática: o tomador de decisão escolhe uma alternativa que se mostre viável 

em cada mercado; 

• regra estratégica: o tomador de decisão compara e avalia todas as alternativas 

possíveis antes de escolher o modo de entrada.  

 

Anderson e Gatignon (1986) argumentaram que o modo de entrada mais apropriado deve ser 

definido conjugando-se o grau de controle que a firma deseja ter sobre suas operações 

internacionais e, em contraposição, o volume de recursos necessários para tanto. Neste 

sentido, a escolha do modo de entrada dependeria de certas características da firma, do 

produto e do ambiente. Com base na teoria dos custos de transação, Anderson e Gatignon 

(1986) sugerem que o melhor modo de entrada para se alcançar eficiência no longo prazo 

deveria ser determinado a partir de quatro construtos: 
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• os investimentos físicos e gerenciais mobilizados para o atendimento de cada cliente 

específico; 

• a incerteza externa atrelada ao ambiente onde a empresa pretende se instalar; 

• a incerteza interna decorrente de dificuldades para se avaliar o desempenho das 

operações internacionais; 

• riscos oriundos do uso de ativos intangíveis da firma sem a assunção dos custos 

correspondentes. 

 

Apesar de existir uma ampla literatura sobre internacionalização e modos de entrada das 

multinacionais dos países desenvolvidos (Brouthers e Hennart, 2007; Rugman, 1981), as 

perspectivas teóricas existentes parecem não conseguir explicar todos os aspectos do 

comportamento das firmas oriundas de países emergentes no mercado internacional (Child e 

Rodrigues 2005; Khanna e Palepu 2006; Luo e Tung, 2007; Mathews 2006).  

 

Nesse cenário, já existem diversas pesquisas empíricas mostrando a influência direta do 

contexto institucional do país receptor na seleção do modo de entrada, mas há resultados 

diversos. As pesquisas quase sempre se têm baseado na teoria dos custos de transação 

(Hennart, 1982; Rugman, 1981), que enfatiza principalmente os fatores específicos da firma 

e da indústria onde ela atua, deixando em segundo plano os fatores relativos ao ambiente 

que cerca a companhia. Assim, muitas vezes os aspectos institucionais são tratados como 

variáveis de controle ou variáveis moderadoras no relacionamento entre variáveis vinculadas 

à firma investidora ou à sua indústria e a escolha do modo de entrada (Agarwal, 1994; 

Barkema e Vermeulen, 1998; Dikova e Van Witteloostuijn, 2007; Luo, 2001; Shane, 1994). 

 

Pesquisa conduzida pela UNCTAD verificou que a crise internacional deflagrada em 2008 

não levou as companhias a optar majoritariamente por modos de entrada que não envolvam 

participação de capital próprio, ainda que restrições financeiras tenham de fato exercido 

impacto negativo sobre a capacidade das multinacionais de adquirir empresas e implantar 

projetos greenfield no exterior (UNCTAD, 2010). Isto sugere que alianças e licenciamento, 

por exemplo, têm uma função mais complementar do que substitutiva, em relação aos 

investimentos diretos. 
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2.1.3.2 Definição do Modo de Estabelecimento 

 

A implantação de investimentos externos pode se dar via projeto greenfield, aquisição de 

empresas estrangeiras, aquisição de ativos, ou ainda pelo simples direito de uso de 

instalações já existentes. Um projeto greenfield consiste em um investimento que será 

realizado no país hospedeiro desde a sua primeira etapa, usualmente iniciando-se com a 

preparação de um projeto básico e em seguida de um projeto de detalhamento, antes mesmo 

da execução de quaisquer obras e da compra de quaisquer equipamentos. O projeto 

greenfield pode ser implementado exclusivamente pela multinacional interessada ou em 

parceria com sócios locais. Em contraste, uma aquisição acionária envolve a compra pela 

multinacional estrangeira de parte ou da totalidade do capital de uma empresa já existente no 

país. Essa aquisição, igualmente, pode ser realizada apenas pela multinacional ou em 

sociedade com firmas locais. A companhia investidora pode também optar por comprar 

ativos produtivos, como uma fábrica, constituindo uma subsidiária a partir daí, ou em uma 

hipótese que lhe exigiria menos recursos, simplesmente negociar o direito de utilizar ou 

explorar bens de terceiros. O Quadro 15 apresenta o número de fusões, aquisições e projetos 

greenfield realizados por multinacionais brasileiras nos últimos anos (compras e outward), 

assim como as operações empreendidas no Brasil por firmas de capital estrangeiro (vendas e 

inward). 

Quadro 15 
Número de Operações com Origem e Destino no Brasil 

MODO DE 
ESTABELECIMENTO

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fusões e Aquisições
Compras

15 20 35 50 19 37 31

Fusões e Aquisições
Vendas

37 54 126 116 44 114 125

Projetos Greenfield
Outward

34 40 67 103 63 76 87

Projetos Greenfield
Inward

172 167 165 268 389 366 507

 
    Fonte: UNCTAD, WIR 2012 
 
Na literatura sobre modo de estabelecimento, surge ainda a modalidade “investimento 

brownfield”, que consistiria na combinação entre a aquisição de um negócio existente no 
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país hospedeiro e a subsequente realização de inversões destinadas à sua expansão, 

modernização ou reestruturação (Meyer e Estrin, 2001). Ao se adquirir uma infraestrutura 

que já está pronta, os investimentos brownfield permitiriam entrada mais rápida no mercado 

e acesso a recursos locais, mesmo que a firma investidora decida reestruturar o negócio por 

completo.  

 

Na maioria das pesquisas, pressupõe-se que a escolha entre projetos greenfield e aquisições 

é influenciada por fatores ligados à firma, à indústria e aos países de origem e destino dos 

investimentos, que impactam a formulação de estratégias da firma. Especialmente ao nível 

do país hospedeiro, há importantes fatores institucionais que afetam a definição do modo de 

estabelecimento. Por exemplo, quando o marco jurídico do país receptor restringe aquisições 

de empresas por capital estrangeiro, simplesmente não há outra alternativa a não ser a 

implantação de projetos greenfield (Cho and Padmanabhan, 1995). Na ótica do governo do 

país receptor, por vezes há distinções no tratamento a aquisições e a projetos greenfield, com 

preferência à segunda modalidade por esta se refletir em aumento da formação bruta de 

capital fixo. 

 

Os investimentos greenfield normalmente estão associados a menores riscos e menores 

custos oriundos de diferenças culturais, uma vez que na estruturação inicial da subsidiária a 

ser instalada pode se implantar as práticas gerenciais e organizacionais da multinacional 

desde o primeiro momento e se contratar com mais cuidado funcionários que se enquadrem 

na filosofia da companhia (Kogut e Singh, 1988; Vermeulen e Barkema, 2001). Já as 

aquisições representariam maior risco de natureza cultural, pois as eventuais diferenças entre 

a multinacional adquirente e a firma adquirida poderiam se manifestar em diversos aspectos 

de sua gestão, tais como na definição de estratégias, no comportamento durante negociações, 

no estilo de liderança e nas políticas de recursos humanos (Kogut e Singh, 1988). O Quadro 

16 apresenta vantagens e desvantagens dos dois modos de estabelecimento, à luz de 

situações com as quais a firma investidora pode se defrontar. 

 
Hennart e Park (1993) investigaram os investimentos de multinacionais japonesas nos 

Estados Unidos, concluindo que projetos greenfield mostraram-se mais eficientes nos casos 

em que a firma japonesa contava com vantagens competitivas relevantes, facilitando a sua 

transferência, enquanto aquisições figuraram como a alternativa preferível de empresas com 

vantagens mais fracas. As aquisições também foram a opção escolhida para se entrar em 
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indústrias com taxas muito altas ou muito acanhadas de crescimento, em situações em que se 

assumiu escalas de produção no país hospedeiro relativamente grandes em comparação às 

operações no país de origem, e quando a internacionalização representou a entrada em uma 

indústria diferente. Brouthers e Brouthers (2000) verificaram que as organizações que 

possuem ativos intangíveis importantes normalmente optam por investimentos greenfield 

para poderem explorá-los melhor. 

 
Quadro 16 

Vantagens e Desvantagens dos Modos de Estabelecimento 

Modo de 
Estabelecimento

Vantagens Desvantagens

Aquisições

• Viabilizam rápida entrada no mercado

• Permitem à firma investidora antecipar-se em
relação a seus competidores

• Geralmente mostram-se menos arriscadas do
que projetos greenfield

• Dificuldades não previstas podem afetar os
resultados

• O preço de aquisição pode se revelar
demasiadamente alto, em função de
superestimativas acerca das possibilidade de
criação de valor

• Pode haver conflito entre as culturas da firma
investidora e da empresa adquirida

• A possibilidade de se explorar sinergias através da
integração das operações das firmas adquirente e
adquirida pode enfrentar resistências e exigir mais
tempo do que o previsto

Greenfield

• Permite à firma investidora constituir o tipo
de subsidiária que ela quiser

• Facilita o estabelecimento de rotinas
operacionais

• Leva mais tempo para ser instalado

• Geralmente mostra-se mais arriscado, dado que não
se tem registro de operações passadas

• Pode enfrentar problemas se um competidor entra
no mesmo mercado por meio de aquisições e 
conquista rapidamente uma participação expressiva

 
     Fonte: Hill (2011) 
 
Em síntese, a revisão bibliográfica sobre a realização de investimentos diretos no exterior 

permitiu sintetizar a seguinte lição: 

 

• Após a escolha da localização do investimento, por vezes influenciada pela definição 

das atividades a serem realizadas naquele país, a firma investidora se vê diante da 

necessidade de resolver dois aspectos essenciais para a estruturação do 

empreendimento: 

 

1. qual será a estrutura de propriedade da subsidiária (se haverá parceria com 

sócios locais ou não); 
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2. qual será o modo de estabelecimento da subsidiária (se o melhor é fazer um 

projeto novo ou adquirir uma empresa que já esteja operando). 

 

• Diferentes fatores têm potencial influência sobre esse dois aspectos, mas na literatura 

há uma miríade de distintas visões, sem que se tenha consenso sobre quesitos que se 

revelem importantes em todas as situações. 

  

• A constatação de que as perspectivas teóricas já testadas com base em multinacionais 

de países desenvolvidos não conseguem explicar adequadamente as iniciativas de 

firmas sediadas em países emergentes têm levado o meio acadêmico a avaliar a 

contribuição de outras teorias, como a teoria institucional.  

 

2.2 A Teoria Institucional 

 

Na área de negócios internacionais, diversos esforços acadêmicos têm sido realizados na 

direção de integrar princípios das teorias econômicas com aspectos oriundos da teoria 

institucional, em busca de maior poder explanatório para investigar os processos de 

investimento entre fronteiras. Apesar de o Paradigma Eclético (OLI) ser avaliado como a 

abordagem que melhor explica o fenômeno dos investimentos diretos no exterior, sugestões 

de incorporação de novas variáveis ao Paradigma têm sido apresentadas na literatura com o 

intuito de tornar a abordagem ainda mais completa, entre as quais se incluem aspectos 

institucionais. O fato é que, nos últimos anos, a teoria institucional tem se tornado uma 

alternativa importante para a análise das decisões de investimento das multinacionais, em 

especial as oriundas de países emergentes, uma vez que consegue capturar elementos 

fundamentais do país de origem e do país de destino dos investimentos realizados (Peng, 

Wang e Jiang, 2008) não enfatizados pelas teorias econômicas. Conforme ressaltam 

Hoskisson et al. (2000), a teoria institucional enfatiza a influência dos sistemas que, ao 

envolverem a organização, afetam seus processos e sua tomada de decisão.  

 

A Teoria Institucional tem algumas categorias analíticas e conceitos típicos. Nessa revisão 

de literatura serão percorridos os seguintes: instituições, abordagem institucional, nova 

economia institucional, novo institucionalismo organizacional, isomorfismo, os três pilares 

institucionais e o papel das instituições nos negócios internacionais.  
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2.2.1 Instituições 

 

O principal representante da teoria institucional é Douglass North, vencedor do Prêmio 

Nobel de Economia em 1993. Em seu clássico livro intitulado Institutions, Institutional 

Change and Economic Performance, North (1990) examina a natureza das instituições e as 

suas consequências para o desempenho econômico e social, no intuito de formular um 

arcabouço teórico que consiga posicionar a análise institucional no cerne da economia e da 

história econômica. 

 

O termo “instituição” compreende um amplo conjunto de elementos incluindo-se costumes e 

crenças, religiões e outras normas, sistema judicial e procedimentos burocráticos, estruturas 

de governo e mecanismos de mercado (North, 1990; Williamson, 2000). As instituições 

reduziriam a incerteza inerente à natureza humana, ditando um padrão para o 

comportamento das pessoas e das organizações. Assim, as restrições impostas pelas 

instituições incluiriam não só o que os indivíduos estão proibidos de fazer, mas também sob 

que condições os indivíduos estão autorizados a exercer suas atividades. North (1990) 

diferencia instituições de organizações: as instituições seriam as regras e as organizações 

seriam os jogadores. No papel de agentes de mudança, as organizações influenciariam a 

trajetória de evolução do ambiente institucional. 

 
De acordo com North (1991, p.98): 
 

“as instituições políticas se prestam a estabelecer e exigir o cumprimento de restrições econômicas 
formais ou direitos de propriedade, e a literatura simplesmente trata essa questão como um dado. Mas 
a história econômica está cheia de situações em que as economias fracassaram ao tentar criar um 
conjunto de regras de jogo econômicas que levasse ao crescimento econômico sustentado. O elemento 
central da história e do desenvolvimento econômico é explicar a evolução de instituições políticas e 
econômicas que proporcionem um ambiente econômico que induza o aumento de produtividade”. 
 

 

 A principal função das instituições seria reduzir a incerteza mediante o estabelecimento de 

um referencial estável para a convivência humana. Logo, a ideia fundamental por trás da 

teoria institucional é que as instituições são importantes; elas criam as regras do jogo em que 

as organizações se envolvem. Assim o seu propósito seria definir o modo como o jogo deve 

se desenvolver.  

 

Instituições têm um papel essencial para assegurar o funcionamento efetivo dos mecanismos 

de mercado, de modo que as corporações e os indivíduos possam se engajar nas transações 
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de mercado sem incorrer em custos e riscos (North, 1990). Ao ditar as regras do jogo (North, 

1990), as instituições condicionam o comportamento das pessoas e influenciam custos de 

transação e o grau de incerteza da economia. Na concepção de North é ai que surgem as 

instituições, como meio de garantir o bom funcionamento da economia, permitindo que se 

alcance de forma consistente o desenvolvimento econômico. Entre as instituições formais 

estariam tratados, leis, regulamentos, direitos de propriedade e conhecimentos. Entre as 

instituições informais estariam tabus, costumes, tradição, moral, confiança, reputação, 

valores e códigos de conduta. 

 

As instituições de um país afetam a maneira como os negócios são ali desenvolvidos e, 

portanto, devem ser levadas em conta na definição das estratégias empresariais. As 

instituições impactariam o funcionamento de uma economia mais ou menos da mesma 

forma que o desenvolvimento tecnológico: quanto mais eficientes forem as instituições, 

menor a quantidade de insumos necessária para se produzir um determinado bem (Wilson e 

Purushothaman, 2003). Frequentemente, os objetivos de um negócio no exterior requerem a 

cooperação da autoridade política local, o que gera necessidade de se trabalhar em sintonia 

com as instituições e os representantes do governo do país receptor. O sucesso dessa atuação 

conjunta depende do contexto institucional enfrentado pela firma investidora. Os gerentes 

por vezes se defrontam com governos que se comportam de forma semelhante ao governo 

de seu país de origem, o que torna mais fácil o desenvolvimento de suas operações, dada a 

afinidade existente entre a companhia e os atores políticos locais e o alinhamento de suas 

visões acerca de como o sistema funciona. Em outras situações, entretanto, os gerentes se 

veem envolvidos com governos muito diferentes, o que caracteriza uma potencial 

animosidade que pode vir a tornar mais difícil a implementação de seus planos (Shenkar e 

Luo, 2003).  

 

Instituições permitem um equilíbrio econômico formal e informal às empresas através de 

mecanismos e esquemas de incentivo (North, 1990; Peng, 2002; Wright et al., 2005). Assim, 

o contexto institucional de um país influencia significativamente o ritmo e a amplitude do 

desenvolvimento econômico doméstico em virtude das restrições e recursos oferecidos e, a 

partir daí, o curso histórico do desenvolvimento (North, 1990; 2005).  

 

As instituições se somariam à cultura nacional para moldar as normas, valores e crenças da 

sociedade que, por sua vez, indicariam que práticas gerenciais seriam reconhecidas como 
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corretas e legítimas (Cullen e Parboteeah, 2011). Entre as principais instituições sociais que 

influenciam o ambiente de negócios, Cullen e Parboteeah (2011) apontaram o sistema 

econômico, o grau de industrialização, a religião, o sistema educacional e o nível de 

desigualdade social. 

 

Ao reduzir as incertezas, as instituições aumentam a capacidade da organização de 

responder e se adaptar a mudanças, bem como otimizar e sustentar seus sistemas de 

produção. Assim, instituições fortes representam para as empresas uma espécie de capital 

institucional, pois permitem a formação de vantagens competitivas (Platje, 2008). Oliver 

(1997) define capital institucional como “o contexto que cerca os recursos da firma, 

podendo ajudar ou inibir o seu gerenciamento eficaz”. Desta forma, uma organização 

aumentaria o seu capital institucional caso conseguisse gerenciar o contexto institucional a 

seu favor, facilitando suas necessidades de aquisição, criação e melhoria de seus recursos-

chave. 

 

As respostas das firmas e os impactos de determinada instituição no seu desempenho variam 

de acordo com múltiplos critérios. No caso de uma multinacional que venha a investir em 

um novo país, aspectos relativos a experiências passadas da firma no seu país de origem são 

relevantes, assim como experiências em terceiros mercados onde a empresa já esteja 

operando. 

 

Mudambi e Navarra (2002) ressaltaram que sob o ponto de vista neoclássico, os fatores 

econômicos, tais como o tamanho e o crescimento do mercado, e a disponibilidade de mão-

de-obra, sempre foram considerados como os principais indicadores para a escolha de uma 

localização rentável, no âmbito de decisões de comércio e investimento. Dentro dessa 

perspectiva, as estruturas institucionais dos países eram consideradas um fator de 

importância secundária, privilegiando-se o ambiente e indicadores técnicos (Machado da 

Silva e Barbosa, 2002). No entanto, os autores lembraram que, na realidade, os mercados 

funcionam com imperfeições e, nesse contexto, as instituições são cruciais para resolver 

eventuais falhas e garantir eficiência. Ao mesmo tempo, Mudambi e Navarra (2002) 

registraram que a questão não se resume a reconhecer a importância das instituições, mas 

sim explicar de que forma as instituições podem desempenhar o seu papel. Note-se que 

Mudambi e Navarra (2002) estendem o conceito de instituições vislumbrando três tipos: (i) 

os participantes do jogo, na forma de organizações tais como governos, tribunais e entidades 
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industriais; (ii) as regras do jogo, orientando e restringindo as ações dos participantes; (iii) as 

forças de equilíbrio do jogo.  

 

As instituições reduzem os custos de transação e os custos de processamento das 

informações necessárias à tomada de decisão (Mudambi e Navarra, 2002). Neste contexto, a 

eficiência dos mercados dependeria da presença de instituições capazes de estabelecer regras 

formais e informais para a economia de mercado prevalecer. North (1990) afirma que as 

instituições não só possibilitam que se reduzam os custos de transação e informação, mas 

também o grau de incerteza e instabilidade das economias. O contexto institucional 

influenciaria, portanto, as estratégias corporativas e, por extensão, o funcionamento e 

desempenho dos negócios (Bevan, Estrin e Meyer, 2004). Hollingsworth (2000) afirma que 

as instituições, ao favorecerem determinados comportamentos dos membros de uma 

sociedade, também são responsáveis pelo grau de inovatividade de um país.  

 

Henisz e Delios (2002) apontam que o aprendizado sobre o ambiente institucional do país 

receptor é uma questão crucial para que a corporação tenha sucesso no mercado 

internacional. A organização entendida como um sistema aberto estaria em interação 

permanente com o meio externo, sendo infiltrada por pessoas, informações e recursos. Na 

concepção de Meyer e Rowan (1977) e Scott (1995, 2001), esses sistemas abertos poderiam 

ser divididos em ambiente técnico e ambiente institucional. O ambiente técnico, 

caracterizado por recursos econômicos e pela troca de bens e serviços, valorizaria eficiência 

e eficácia em termos técnicos. O ambiente institucional, caracterizado por regras, normas e 

componentes sócio-culturais, exigiria que as organizações se ajustassem a esses parâmetros, 

no sentido de alcançar legitimidade e apoio contextual (Cochia e Machado-da-Silva, 2004). 

 

Ao analisar o fenômeno da competitividade e identificar os valores subjacentes, Machado-

da-Silva e Barbosa (2002) constataram que a importância relativa dos valores do ambiente 

técnico ou do ambiente institucional dependerá das características específicas do negócio 

operado pela empresa. Entre os resultados de seu estudo, Machado-da-Silva e Barbosa 

(2002) concluíram que a separação conceitual entre ambientes técnico e institucional é 

analiticamente relevante, mas se deve ter claro que os dois ambientes coexistem, na verdade 

formando um só. Tanto no ambiente técnico como no institucional, os atores ali presentes 

podem atribuir aos mesmos valores significados distintos, dependendo se o seu contexto de 
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referência se situa a nível internacional, nacional ou regional/local, o que condiciona a sua 

interpretação e as ações organizacionais decorrentes (Machado-da-Silva e Barbosa, 2002). 

 

A importância das instituições no meio empresarial se evidenciaria pela sua capacidade de 

influenciar as escolhas estratégicas das firmas, especialmente durante transições 

institucionais em que se passasse de um sistema baseado em relacionamentos para um 

sistema baseado em regras (Peng, 2003). A intensidade desse impacto dependeria da escala, 

escopo e do ritmo da evolução das mudanças ambientais. Para uma companhia disposta a 

atuar em outros países, seria fundamental compreender as consequências das pressões das 

instituições sobre suas estratégias, pois as instituições exerceriam um importante papel tanto 

em relação à sua entrada como no tocante à manutenção de suas atividades naquele novo 

mercado.  

 

As instituições podem ter natureza econômica, política ou social, e por vezes reúnem 

elementos dessas três categorias. De uma maneira geral, as instituições políticas têm poder 

para influenciar a própria criação das demais instituições, assim como sua força e 

comportamento (North, 1990).  

 

O poder de influência das instituições do país hospedeiro na forma como uma companhia 

estrutura seus empreendimentos no exterior pode se manifestar exatamente através do 

conceito de custos de transação. Investimentos em países com ambiente de maior incerteza e 

complexidade podem assumir escopo maior, como resultado de uma decisão estratégica da 

firma investidora que priorize a redução dos custos de transação que a subsidiária 

estrangeira venha a ter nas suas interações no âmbito daquele novo mercado.  

 

2.2.2 Abordagem Institucional 

 

A teoria institucional defende que a internacionalização é um processo fortemente 

influenciado por pressões ambientais que têm a capacidade de maximizar ou limitar os 

recursos existentes e potenciais da organização. A exemplo do Paradigma Eclético, a 

abordagem institucional pode envolver aspectos macro e microeconômicos, oferecendo 

elementos que ajudam a entender movimentos de internacionalização mais contemporâneos, 

típicos das multinacionais dos países emergentes. 
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A abordagem institucional ressalta a influência do ambiente sobre a organização, tratando-o 

como fonte de regras e normas que interferem no alcance dos propósitos da empresa (Scott, 

1995; Scott, 2001). Em outras palavras, as corporações precisam adquirir legitimidade, e não 

apenas eficiência econômica, para serem bem sucedidas e garantirem sua sobrevivência 

(Scott, 1995; Scott, 2001). Tem se buscado apoio na abordagem institucional para entender 

valores e padrões que balizam o comportamento dos atores que interagem com a 

organização. Em ambientes institucionalizados, o comportamento é mais estável e há 

perspectiva de redução de custos pela menor incerteza. Neste sentido, a institucionalização é 

considerada um processo ligado à necessidade de sobrevivência da empresa, bem como o 

reconhecimento de sua legitimidade pelo ambiente que a cerca (Selznick, 1971). 

 

A abordagem institucional, na sua vertente sociológica, sugere que os contextos 

institucionais – a combinação de regras formais, restrições informais e seus mecanismos de 

imposição – criam uma realidade em que o comportamento padrão das organizações, ainda 

que obedecendo aos princípios de racionalidade econômica, pode não se mostrar eficiente. A 

sobrevivência das organizações, na abordagem institucional, depende de sua capacidade 

para entender as regras, crenças, valores e interesses criados e consolidados no contexto 

onde a firma estiver operando.  

 

Os valores são padrões de preferências racionalizadas por um indivíduo, compartilhados por 

um grupo dentro da organização, o que faz com que um determinado curso de ação seja 

escolhido em detrimento de outros. Crenças são pressupostos subjacentes que fornecem aos 

atores organizacionais uma maneira de sentir o ambiente e perceber como a realidade é ou se 

apresenta, servindo de fundamento à racionalização (Machado-da-Silva e Nogueira, 2001).  

 

Cada empresa teria sua própria forma de interpretar esses aspectos, derivada da sua 

percepção da realidade, a qual corresponderia a quadros de referência para eventos e 

comportamentos apresentados pelos agentes organizacionais em diversas situações. A 

competitividade da firma estaria vinculada, assim, a uma interpretação adequada das crenças 

e valores instituídos para os diversos atores no seu segmento de atuação. 

 

Scott (1992) distinguiu três niveis de análise em termos de campos organizacionais: o campo 

interorganizacional, o campo social e o campo mundial. Não obstante, na concepção de 
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Machado-da-Silva e Fonseca (1996), a avaliação da atuação das empresas poderia também 

ser segmentada nos níveis local, regional, nacional e internacional.  

 

DiMaggio e Powell (1983, p. 148) afirmaram que os processos de definição institucional ou 

‘estruturação’ do campo, consistem: "no aumento do grau de interação entre as 

organizações; na emergência de estruturas de dominação e padrões de coesão bem definidos; 

no aumento na carga informacional com as quais as organizações devem competir; e no 

desenvolvimento de consciência mútua entre os participantes num grupo de organizações 

que estão envolvidas em um empreendimento comum”. 

 

Dequech (2002) registrou que as instituições afetam diferentes aspectos do comportamento 

econômico: (i) sua função restritiva; (ii) sua função cognitiva; (iii) sua função motivacional, 

influenciando os objetivos perseguidos pelas pessoas. As duas primeiras funções não seriam 

completamente independentes entre si, uma vez que restrições ao comportamento das 

pessoas representam uma informação que pode levá-las a imaginar como seria a provável 

atitude de outros indivíduos. Dequech (2006) ressalta a função cognitiva das instituições que 

se manifestaria na restrição do conjunto de situações possíveis e, consequentemente, na 

redução da volatilidade da economia, ao conferir estabilidade ao modo de agir das pessoas e 

influenciar sua maneira de pesar. 

 

Três variedades de institucionalismo dominam atualmente os estudos de negócios 

internacionais: nova economia institucional, novo institucionalismo organizacional e 

institucionalismo histórico comparado. Das três variedades, as duas primeiras concentram os 

estudos que têm buscado medidas de distância institucional entre os países e, portanto, serão 

as perspectivas teóricas enfatizadas neste estudo. 

 

2.2.3 Nova Economia Institucional  

 

A expressão “nova economia institucional” foi criada por Williamson em 1975, para 

espelhar um conjunto de conceitos que expandiriam o horizonte da teoria neoclássica acerca 

dos fenômenos econômicos. A nova economia institucional teria o seu foco na interação 

entre as instituições e as firmas resultantes das imperfeições de mercado (Hoskisson et al., 

2000). 
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A economia institucional original, também conhecida pela expressão “velha economia 

institucional” é uma corrente de pensamento econômico que veio questionar a teoria 

neoclássica, tendo como principais representantes John R. Commons, Thorstein Veblen, 

Wesley Mitchell e Clarence Ayres, cujos trabalhos foram publicados nas três primeiras 

décadas do século XX. Na teoria neoclássica, a competição se dá sem imperfeições de 

mercado, o que permite que a noção de custos se restrinja à fase de produção. Entretanto, 

para os defensores da economia institucional, não há racionalidade plena e, portanto, a 

realização de transações traria custos para o tomador de decisão, dado que nem todas as 

informações necessárias estariam disponíveis. A economia institucional tem, portanto, uma 

dimensão evolucionária, ao questionar o “homem econômico” da teoria neoclássica 

(Hodgson, 1993). Nesse contexto, a economia institucional prega que se deva dar maior 

importância ao papel das instituições, colocando-as no centro do modelo de 

desenvolvimento econômico. 

 

A nova economia institucional está fortemente atrelada ao pensamento microeconômico e 

tem como aplicações não só o estudo da história econômica (North, 1990; 1991) e da 

constituição e mudança das instituições macroeconômicas, mas também a área de negócios 

internacionais em que se avalie a eficácia das instituições de um país. Os novos 

institucionalistas reconhecem a importância das forças de mercado para o desenvolvimento 

econômico, mas defendem que as instituições sejam posicionadas como elemento central. 

 

Em sua obra seminal de 1990, intitulada Institutions, Institutional Change and Economic 

Performance, North investigou a dinâmica institucional da sociedade, em especial aspectos 

como incerteza, custos de transação, instituições e organizações. North (1990) mencionou 

que o seu objetivo foi construir uma base de explicação das mudanças institucionais e 

organizacionais de caráter endógeno, em que o agente de mudança é o empreendedor, no 

papel de tomador de decisão. As fontes de mudança seriam as oportunidades percebidas pelo 

empreendedor que surgiriam tanto de mudanças no ambiente externo como da aprendizagem 

e aquisição de habilidades. North (1990) destacou que a incorporação das instituições 

forçaria os cientistas sociais a questionar as premissas vigentes e, em consequência, poder-

se-ia explorar melhor as implicações das imperfeições de mercado no comportamento dos 

atores. Contudo, ao observar histórias de estabilidade e mudança de diversos países, North 

(1991) admitiu que há inúmeras questões sobre instituições e sobre como elas afetam o 

desempenho da economia cujas respostas não são triviais. 
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O emprego da economia institucional para se entender o papel das instituições ganhou força 

nos anos 1970 e 1980, particularmente a partir dos trabalhos de Douglass North e Oliver 

Williamson, que se tornaram os maiores expoentes do novo institucionalismo econômico.  

Esses trabalhos incorporaram conceitos como custo de transação (Ronald Coase, 1937) e 

racionalidade limitada (Herbert Simon, 1980). A teoria dos custos de transação seria parte da 

nova economia institucional, visto que as transações conectariam as instituições com os 

custos de produção. Embora tanto North quanto Williamson tenham desenvolvido seus 

pensamentos teóricos a partir do mesmo conceito de custos de transação, há uma tênue 

diferença no foco de seus estudos, pois enquanto o primeiro desenvolve o institucionalismo 

no nível das “regras do jogo”, tendo em perspectiva o ambiente econômico, Williamson se 

detém no campo mais microanalítico e de governança institucional, examinando o 

funcionamento interno da firma (Hirsch e Lounsbury, 1996). 

 

A questão mais apontada na literatura para diferenciar a velha e a nova economia 

institucional é que os novos economistas institucionais vêem os indivíduos como um dado e 

as instituições como constrangimentos que podem ser gerenciados, ao passo que os velhos 

economistas entendem que as instituições efetivamente condicionam as escolhas individuais 

(Hodgson, 1993). Para demarcar essa diferença, Dequech (2002) propôs que se leve em 

conta o fato de a nova economia institucional destacar a função cognitiva das instituições, as 

quais influenciariam a percepção que os indivíduos têm das informações ao estimular a 

criação de um modelo mental cognitivo de interpretação do ambiente.  

 

A nova economia institucional advoga que as instituições trazem três importantes 

contribuições para o bom funcionamento dos mercados: i) reduzem os custos de transação, 

ao melhorar a qualidade das informações e diminuir sua assimetria; ii) protegem os direitos 

de propriedade; iii) balizam o ambiente de competição, ao impor regras (Dumludag, 

Saridogan e Kurt, 2007).  

 

Na nova economia institucional, o ambiente institucional é definido como um conjunto de 

regras com matizes política, social e jurídica, o qual estabelece bases para a produção, troca 

e distribuição de bens e serviços (Davis e North, 1971), ditando, assim, em que condições os 

negócios poderão ser realizados (North, 1990). 
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A hipótese prevalecente na literatura é de que países com instituições frágeis enfrentam 

dificuldades para atrair investimentos diretos estrangeiros (Busse e Hefeker, 2007). Khanna 

e Palepu (1997) criaram a expressão “vácuos institucionais” para simbolizar a ausência de 

instituições básicas de caráter regulatório e jurídico, que constituiria um obstáculo ao 

crescimento da atividade econômica especialmente nos países em desenvolvimento. 

Portanto, caso uma firma estrangeira tenha que adaptar o seu modelo de negócio para operar 

em ambiente institucional deficiente, isto lhe trará custos, o que desestimula o investimento.  

 

Foi a partir da nova economia institucional que a Teoria dos Custos de Transação se 

projetou, inclusive em termos de aplicação aos negócios internacionais (Anderson e 

Gatignon, 1986; Gatignon e Anderson, 1988). A nova economia institucional preconiza que 

instituições formais e informais estabelecem direitos de propriedade que, por sua vez, 

impõem custos às transações. Para minimizar esses custos, as firmas criam mecanismos de 

governança e coordenação, que podem resultar na realização de investimentos diretos no 

exterior. 

 

2.2.4 Novo Institucionalismo Organizacional 

 

O novo institucionalismo organizacional (DiMaggio e Powell, 1983; DiMaggio e Powell, 

1991; Meyer e Rowan, 1977) está ancorado na sociologia e na teoria organizacional, e tem 

sua ênfase mais nas formas e práticas organizacionais do que nas “regras do jogo”, marca do 

novo institucionalismo econômico. É reconhecido como uma abordagem contemporânea das 

organizações em que se desenvolveria uma visão sociológica das instituições e do modo 

como essas instituições afetam a sociedade. 

 

No velho institucionalismo organizacional, cada organização tem padrões próprios que a 

conferem um caráter distintivo (Selznick, 1996) e a tornam a unidade de análise, por 

excelência. Já no novo institucionalismo organizacional, presume-se que há um sistema de 

crenças compartilhado entre as organizações (Scott, 1987). Assim, enquanto o velho 

institucionalismo organizacional se aplica melhor à ideia de se apontarem diferenças entre as 

organizações, o novo institucionalismo se mostra mais adequado para explicar a 

homogeneidade de formas e práticas organizacionais entre as firmas (DiMaggio e Powell, 

1991). 
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Meyer e Rowan (1977) afirmaram que a organização é orientada por práticas e rotinas que 

refletem “mitos institucionais”, mas devem incorporar elementos racionalizados e 

legitimizados em suas estruturas formais para aumentar sua capacidade de sobrevivência. O 

novo institucionalismo propõe que a estrutura das organizações reflita não somente fatores 

técnicos e econômicos, mas também seja uma resposta à atuação de forças institucionais, 

tais como regras, crenças e convenções, derivadas dos ambientes sociais e políticos em que 

as organizações estão inseridas. 

 

Oliver (1991) criou uma tipologia de respostas estratégicas das organizações em resposta às 

demandas e expectativas institucionais. A autora afirma que as companhias devem 

apresentar diferentes respostas estratégicas às pressões institucionais no intuito de alcançar 

posições que favoreçam suas operações e os resultados que desejam obter. As respostas 

variam de acordo com o grau de conformidade da corporação, alternando-se entre uma 

postura passiva e uma ativa, entre uma ação pré-deliberada e uma ação passível de ajuste, 

entre uma resposta razoável e uma ainda mais firme, entre uma resposta habitual e uma 

oportunística, dependendo das pressões às quais a empresa esteja submetida. Com estas 

alternativas em mente, a autora propõe uma tipologia de respostas estratégicas aos processos 

institucionais. As cinco estratégias propostas são aquiescência, comprometimento, fuga, 

desafio e manipulação (Quadro 17). Orr e Scott (2008) utilizaram a tipologia de Oliver 

(1991) para avaliar os custos decorrentes da falta de conhecimento e da dificuldade de 

compreensão sobre os elementos institucionais que envolvam um determinado investimento 

direto no exterior. 

  

Em contraste com a nova economia institucional, para os novos institucionalistas 

organizacionais há não só instituições formais, mas também sistemas culturais-cognitivos e 

pressões normativas (DiMaggio e Powell, 1983). São precisamente estas pressões 

isomórficas que explicam a convergência das práticas e estruturas organizacionais. 

 

O novo institucionalismo organizacional procura integrar a teoria institucional com o 

gerenciamento estratégico. A base conceitual do novo institucionalismo vai além do 

tradicional lema de que as instituições afetam o desempenho econômico, posto que sugere 

que as instituições sejam incorporadas ao gerenciamento estratégico, dada a sua capacidade 

de garantir que as estratégias tenham legitimidade e se tornem, assim, efetivas.  
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Quadro 17 
Tipologia de Respostas Estratégicas 

 

Estratégias Táticas Exemplos

Aquiescência

Hábito
Imitação

Obediência

Seguir normas tidas como certas, invisíveis
Imitar modelos institucionais
Obedecer regras e aceitar normas

Comprometimento

Equilíbrio
Pacificação
Barganha

Equilibrar as expectativas de múltiplos agentes
Apaziguar e acomodar elementos institucionais
Negociar com stakeholders institucionais

Fuga

Omissão
Proteção
Escape

Disfarçar não-conformidade
Livrar-se de vínculos institucionais
Modificar metas, atividades ou domínios

Desafio

Rejeição
Enfrentamento

Ataque

Ignorar valores e normas explícitos
Contestar regras e exigências
Atacar as fontes de pressões institucionais

Manipulação

Cooptação
Influência
Controle

Valorizar os agentes influentes
Formar valores e critérios
Dominar agentes e processos institucionais

 
            Fonte: Oliver (1991), p. 152 
 
DiMaggio e Powell (1991) salientaram que os velhos institucionalistas descrevem  

organizações que estão integradas a comunidades locais enquanto os novos institucionalistas 

referem-se a organizações que representam indústrias, profissionais ou sociedades nacionais. 

DiMaggio e Powell (1991, p.32) registraram que: 

 
 “ao invés de negar a importância da competição, os teóricos institucionais agora enfatizam a variabilidade 
histórica e inter-social dos regimes de competição e o papel das instituições na constituição desses regimes”. 

 

As principais diferenças entre o velho e o novo institucionalismo encontram-se no Quadro 

18. 

 
Ao perceber que a teoria institucional vinha sendo abordada de diferentes formas, Scott 

(1987) fez amplo levantamento da literatura publicada até aquele momento por diferentes 

institucionalistas e se propôs a investigar, particularmente, quatro perspectivas distintas que 

haviam se consagrado: (i) a institucionalização como um processo de adicionar valor; (ii) a 

institucionalização como um processo de criar realidade; (iii) sistemas institucionais como 

um conjunto diferenciado de elementos; (iv) instituições como estruturas sociais específicas. 

Diante da profusão de conceitos, Scott (1987, p.501) recomenda: 
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“se alguém anunciar que está conduzindo uma análise institucional, a próxima questão deve ser: usando 
qual perspectiva? 

 
Quadro 18 

Diferenças entre o Velho e o Novo Institucionalismo 
 

Dimensões Velho Institucionalismo Novo Institucionalismo

Conflitos de interesse Fundamentais Acessórios

Fonte de inércia Direitos adquiridos Imperativo da legitimação

Ênfase estrutural Estrutura informal Papel simbólico da estrutura formal

Inserção organizacional Comunidade local Campo , setor, sociedade

Natureza da inserção Cooptativa Constitutiva

Local de institucionalização Organização Campo ou sociedade 

Dinâmica organizacional Mudança Persistência

Base  para a crítica ao utilitarismo Teoria do lucro agregado Teoria da ação 

Evidências para a crítica ao 
utilitarismo

Consequências não antecipadas Atividades sem reflexão

Formas-chave de cognição Valores, normas, atitudes Classificações, rotinas, roteiros e esquemas

Psicologia social Teoria da socialização Teoria da atribuição

Bases cognitivas da ordem Comprometimento Hábito, ação prática

Metas Desviadas Ambíguas

Agenda Relevância política Disciplinar

 
     Fonte: DiMaggio e Powell (1991), p.13 
 
 
Sem condenar nenhuma das abordagens, Scott (1987) sugere que os argumentos 

institucionais sejam sempre contextualizados. O autor concluiu que, à época, a teoria 

institucional ainda estava em estágio preliminar de desenvolvimento, como um adolescente, 

exigindo atenção por parte dos pesquisadores para que seus esforços fossem canalizados na 

direção correta.  

 

2.2.5 Os Três Pilares Institucionais 

 

As estruturas institucionais consistem nas pressões de natureza regulatória, normativa e 

cognitiva, oriundas do campo organizacional, que exercem impacto sobre as atividades da 

firma (Scott, 1995; Scott, 2001). Em sua definição, Scott (1995, 2001, p.48) pondera: 

 

“instituições são compostas por elementos regulatórios, normativos e culturais-cognitivos, que, juntos com 
atividades e recursos associados, conferem estabilidade e sentido à vida social”. 
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O pilar regulatório compreenderia as leis e regras vigentes em um determinado país. O pilar 

normativo envolveria as normas e valores seguidos por seus habitantes. Já o pilar cognitivo 

corresponderia à forma como os indivíduos inferem e interpretam os estímulos do ambiente. 

Assim, o pilar regulatório teria suas raízes na economia, o pilar normativo na sociologia e o 

pilar cognitivo na antropologia (Grosse e Trevino, 2005). A seguir apresenta-se uma síntese 

desses três componentes. 

 

2.2.5.1 Componente Regulatório 

 

As estruturas institucionais regulatórias constrangem e regulam o comportamento por meio 

de regras formais. A legitimidade da companhia dependeria do cumprimento dessas regras. 

O quadro regulatório compreende percepções acerca da habilidade do governo para  

formular e implementar políticas e regulamentos com alto nível de transparência e 

estabilidade, encorajando o desenvolvimento do setor privado.  Esse componente 

compreende regras formais e informais que são monitoradas e resultam em sanções, no caso 

de violação. A ameaça de sanções, por exemplo, quando leis são violadas, estimulam a 

conformidade. O medo de potenciais penalidades leva os atores a perceber que, em benefício 

de seus próprios interesses, devem evitar o descumprimento ou, pelo menos, manter a 

aparência de se comportar em conformidade com as regras. Neste sentido, o componente 

regulatório de uma instituição exerceria pressões coercitivas.   

 

O pilar institucional regulatório compreende regras e regulamentos estabelecidos por lei ou 

referendados pela opinião pública, que têm o poder de encorajar certos comportamentos e 

desencorajar outros. Os mecanismos coercivos que governam o pilar institucional 

regulatório são normalmente impostos por entidades capacitadas para cobrar o seu 

cumprimento e podem estar associados a mandatos governamentais, interdependência de 

recursos, legitimidade conferida pelo Estado e processos políticos sutis. 

 

Os ambientes regulatórios podem ser classificados como menos ou mais restritivos. Em 

contextos menos restritivos, os governos introduzem e protegem políticas baseadas em 

reputação e confiança. Autonomias civis, direitos políticos e liberdade de imprensa são bem 

segregados, enquanto leis e regulamentos são aceitos e respeitados e corrupção é 

minimizada. Em ambientes mais restritos, a força da lei não é consistentemente e 
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eficientemente imposta, e os mecanismos regulatórios são muitas vezes deficientes e não 

confiáveis. 

 

A procura de legitimidade em ambientes institucionais mais restritivos é difícil porque é 

complicado atender às exigências regulatórias específicas existentes em cada país, de modo 

a superar restrições e barreiras regulatórias. Em tais ambientes, ter um parceiro local permite 

acesso a conhecimentos sobre as regras e regulamentos do país de destino, e assim mitiga a 

desvantagem do estrangeiro (Zaheer, 1995). Paralelamente, ambientes mais restritivos são 

frequentemente caracterizados por instabilidade política. As corporações estrangeiras 

precisam confiar mais fortemente nas já legitimizadas firmas nativas que possuem 

conhecimento de como lidar com tal ambiente politicamente instável. As firmas podem 

optar por joint ventures para minimizar os riscos associados à instabilidade política 

enquanto, ao mesmo tempo ganham legitimidade através de sócios locais. As joint ventures 

também proporcionam maior capacitação de processamento de informação do que as formas 

organizacionais com controles menores e mais fracos, tais como as alianças que não 

envolvem participação societária (non-equity alliances - NEA). Essas capacitações são 

necessárias a fim de lidar com a incerteza causada por instabilidade política. 

 

Pode ser alegado que as firmas oriundas das economias emergentes estão mais 

familiarizadas com instituições regulatórias mais restritivas uma vez que essas firmas 

tiveram que lidar com deficiências e carência de proteção regulatória em seus países de 

origem. Na realidade, essa familiaridade e a habilidade de lidar e tirar proveito de lacunas 

institucionais constitui um peculiar e importante ativo das firmas emergentes que elas 

podem utilizar para competir com multinacionais nos seus países de origem e em outras 

economias emergentes (Khanna e Palepu, 1997; Khanna e Palepu, 2006; Khanna, Palepu e 

Sinha, 2005). Entretanto, essa familiaridade com lacunas e constrangimentos institucionais 

não é provável resultar na adoção de alianças que não envolvem participação societária 

(NEA). Os atores legitimizados em contextos regulatórios mais restritivos têm 

tradicionalmente sido ativos em ambientes com baixa transparência de informações e têm 

adotado estruturas de comando como uma forma de lidar com alta incerteza. O modo de 

aliança societária possibilita alguns desses mecanismos.  

 

 

 



 79 

2.2.5.2 Componente Normativo 

 

As estruturas institucionais normativas introduzem uma dimensão prescritiva, 

compreendendo aspectos morais e culturais a serem respeitados como condição necessária à 

validação dos papéis sociais desempenhados (Scott, 1995; Scott, 2001). O componente 

normativo compreende normas e valores que definem os tipos de comportamento que são 

considerados desejáveis, apropriados e corretos. Valores e normas indicam aos indivíduos e 

organizações os padrões sob os quais o seu comportamento será avaliado, comparado e 

orientado. Diferentemente do componente regulatório, a adequação não é o resultado de 

pressões coercitivas, uma vez que o princípio da adequação é a aceitação e a conformidade 

com as normas e valores. A adequação é considerada uma obrigação moral. As pressões 

oriundas desse componente são chamadas de pressões normativas.     

 

O pilar institucional normativo pode ser traduzido na forma da cultura nacional de  

determinado país. Ele reflete hipóteses, sistemas de valores, normas e crenças sobre o 

comportamento humano que sejam compartilhados socialmente e comumente aceitos pelos 

indivíduos. Esse pilar traz uma dimensão prescritiva, avaliativa e obrigatória para a vida 

social e assim determina os meios legítimos para se perseguirem valores finais.  

 

Scott (1995, 2001, p.55) comenta que “alguns valores e normas são aplicáveis a todos os 

membros de uma coletividade, enquanto outros se aplicam somente a determinados 

indivíduos ou funções”. Os valores e normas de aplicabilidade limitada ensejam o “papel” 

que indivíduos e ocupantes de posições sociais específicas devem desempenhar, dado os 

seus objetivos e atividades. Os papéis podem ser constituídos formalmente. Scott (1995, 

2001, p.55) exemplifica: 

“por exemplo, no contexto organizacional, ocupantes de determinadas posições possuem responsabilidades 
e direitos específicos e têm acesso amplo aos recursos materiais. Os papéis também podem surgir 
informalmente quando, no curso de interações ao longo do tempo, se desenvolvem expectativas 
diferenciadas orientando o comportamento”.    

Nessa perspectiva, ações legitimizadas são construídas socialmente e evoluem através de 

interações constantes transformando-se em normas de comportamentos aceitáveis. 

Mecanismos normativos propostos por profissionais e relacionados às expectativas culturais 

que os indivíduos se sintam compelidos a honrar – frequentemente porque elas estão 

enraizadas nas afiliações profissionais – se consolidariam. As pressões podem vir também 
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de expectativas culturais de outras organizações cujos atores dependam de mandatos 

governamentais, leis contratuais, requerimentos financeiros e outras normas e ritos de 

conformidade com instituições mais amplas.  

 
2.2.5.3 Componente Cognitivo 

 

Esse componente refere-se à maneira pela qual os indivíduos percebem e interpretam a 

realidade, ou seja, os aspectos institucionais que os indivíduos levam em conta quando 

reagem aos estímulos ambientais. As estruturas institucionais cognitivas representam 

modelos de comportamento individual com base na subjetividade, fruto da interpretação da 

realidade social em que se atua, servindo como categorias aplicadas para o pensar e o agir, 

bem como de base para a construção da identidade dos atores (Scott, 1995; Scott, 2001).  

Scott (1995, 2001, p. 57) salienta que “a atenção com a dimensão cultural-cognitiva das 

instituições é a principal característica distintiva do neo-institucionalismo dentro da 

sociologia e do estudo das organizações”. Nesse contexto, o pilar cognitivo envolveria 

concepções compartilhadas através das quais se depreenderiam significados atribuídos a 

objetos e a atividades, tais como símbolos, palavras, sinais e gestos. No pilar cultural-

cognitivo a ação é entendida como uma interpretação subjetiva. Assim, para entender as 

instituições deve-se levar em conta não só as condições objetivas da vida social, mas a sua 

interpretação subjetiva pelos atores. 

 

Berger e Luckmann (1967, apud DiMaggio e Powell, 1991, p.21) atribuíram especial 

importância ao caráter cognitivo das instituições, uma vez que elas teriam o poder de 

controlar a conduta humana. Fazendo igualmente referência aos dois autores, Scott (1995, 

2001, p. 60) destaca que o reconhecimento de legitimidade confere dignidade normativa a 

padrões de comportamento que despertem significados compartilhados, tornando-os parte da 

ordem institucional. A legitimidade se daria mediante a conexão desses padrões a 

orientações culturais, normas ou regras mais amplas.  

 

Em suas decisões de investimento no exterior as firmas se vêem diante de imperfeições de 

mercado decorrentes de fatores estruturais e cognitivos (Voss, 2011). Dentre as imperfeições 

estruturais, por vezes há restrições impostas pelo governo tais como barreiras à competição e 

deficiências na proteção aos direitos de propriedade intelectual (Maskus, 1998). Dentre as 
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imperfeições cognitivas, há também incertezas atreladas ao comportamento futuro da taxa 

de câmbio e as políticas governamentais voltadas à realização dos negócios (Voss, 2011).  

 

Enquanto os aspectos culturais são normalmente operacionalizados ao nível dos países, as 

estruturas cognitivas são operacionalizadas por meio de variáveis específicas do contexto de 

análise, definidas muitas vezes à luz das perguntas de pesquisa (Bae e Salomon, 2010). Um 

bom exemplo seriam os padrões de comportamento e procedimentos seguidos pelos 

indivíduos em suas atitudes. Não obstante, os dois autores salientaram que esses padrões de 

comportamento acabam tornando-se parte de uma identidade coletiva, o que faz com que os 

conceitos de distância cultural e distância cognitiva possam ser efetivamente reunidos em 

uma única dimensão.  

 

A distância institucional cognitiva deriva notadamente de três aspectos: i) as diferenças entre 

o país de origem e o país hospedeiro em termos de símbolos nacionais e estereótipos; ii) a 

forma como as firmas e os consumidores do país hospedeiro interagem; iii) o modo como os 

principais atores do país hospedeiro (consumidores, firmas, governo) percebem os 

estrangeiros (Chattalas, Kramer e Takada, 2008; Eden e Miller, 2010; Kalamova e Konrad, 

2010). A intensidade dos estereótipos e preconceitos contra estrangeiros dependeria do nível 

de etnocentrismo que caracterizasse a sociedade do país hospedeiro (Balabanis et al., 2001).   

 

Cada um dos três pilares concebidos por Scott ofereceria uma abordagem própria para a 

questão da legitimidade, ou seja, a legitimidade surgiria como consequência de uma sanção 

legal, uma autorização moral ou um respaldo cultural, conforme se salienta no Quadro 19.  

 

Peng (2009) associou o pilar regulatório ao poder coercitivo dos governos, manifestado por 

meio de instituições formais, tais como leis, regulamentos e regras. Por outro lado, 

instituições informais como normas, culturas e éticas corresponderiam aos pilares normativo 

e cognitivo (Quadro 20). Assim, esses dois últimos pilares estariam conceitualmente 

próximos às questões culturais do país hospedeiro, ao passo que o pilar regulatório estaria 

ancorado em questões administrativas e jurídicas (Harzing, 2004).  
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Quadro 19 
Os Três Pilares das Instituições 

Regulatório Normativo Cultural-Cognitivo

Fundamento para

a conformidade

Adequação,
conveniência

Obrigação social
Presunção,
entendimento
comum

Fundamento para

as regras
Regulamentos

Expectativas
associadas

Esquemas
constitutivos

Mecanismo Coercitivo Normativo Mimético

Lógica Instrumentabilidade Conduta apropriada Ortodoxia

Indicadores Leis, regras, sanções Certificação, acreditação

Crenças comuns,
lógicas de ação
compartilhadas,
isomorfismo

Comportamento

emocional

Medo e culpa /
inocência

Vergonha / honra Certeza / confusão

Fundamento para

a legitimidade
Legalmente sancionado Moralmente orientado

Culturalmente
respaldado de forma
ampla

 
                 Fonte: Scott (2001), p. 51 

 

Quadro 20 
Dimensões das Instituições  

Tipo de Instituição Exemplos Pilares

Instituições Formais

• Leis

• Regulamentos

• Regras

Regulatório

(Coercivo)

Instituições Informais

• Normas

• Culturas

• Éticas

Normativo

Cognitivo

 
                                Fonte: Peng (2009), p. 31  
 

Na literatura em geral, reconhece-se que há uma substancial interseção teórica entre as 

dimensões normativa e cognitiva (Chao e Kumar, 2010; Gaur, Delios e Singh, 2007; Gaur e 

Lu, 2007). Não obstante, haveria uma nuance entre os pilares normativo e cognitivo: o 

primeiro refletiria como os valores, crenças e atitudes de terceiros podem influenciar o 

comportamento da firma em questão; o segundo corresponderia ao impacto dos valores e 

crenças da própria firma (Peng, 2009). O próprio Scott reconheceu que a fronteira entre os 

pilares normativo e cognitivo não é completamente clara (Scott, 2001; Scott, 2008). 

Admitindo que a forma como os indivíduos intepretam o que lhes é oferecido pelo ambiente 
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é fortemente influenciada por aspectos culturais, Scott (2001, 2008) também renomeou o 

pilar cognitivo, passando a tratá-lo como pilar cultural-cognitivo.   

 

Esse pilar cultural-cognitivo reconheceria, portanto, o fato de que a cultura de uma 

sociedade é determinante na forma como os seus indivíduos percebem e reagem às 

instituições que os cercam (Meyer e Rowan, 1977). Em um determinado país hospedeiro, 

firmas estrangeiras oriundas de países diferentes fariam escolhas distintas, tendo em vista 

que suas percepções e comportamentos diante das mesmas instituições iriam variar. Haveria, 

assim, uma natural complementariedade entre as dimensões culturais e institucionais 

(Bénassy-Quéré, Coupet e Mayer, 2007). 

 

2.2.6 Isomorfismo 

 

No estudo das instituições, um ponto de destaque são as forças que fazem com que as 

organizações tenham comportamentos similares. DiMaggio e Powell (1983) introduziram 

uma tipologia composta por pressões institucionais, sugerindo que há três forças orientadas 

para a homogeneização das práticas organizacionais: os isomorfismos coercitivo, normativo 

e mimético. As pressões institucionais poderiam, assim, ser exercidas diretamente, por meio 

de coerção, ou indiretamente, por meio de controles normativos ou processos de imitação. O 

isomorfismo se manifestaria tanto em termos de estruturas como no tocante a procedimentos. 

Assim, as organizações atuantes no mesmo ambiente se tornariam estruturalmente 

equivalentes em face de condições institucionais similares. Citando as obras de Hawley’s 

(1968), Meyer (1979) e Fennel (1980), DiMaggio e Powell (1983, p.149) definiram 

isomorfismo como: 

“um processo de constrangimento que força uma organização de uma determinada população a seguir o 
exemplo de outras organizações diante do mesmo conjunto de condições ambientais”.  

Os três tipos de isomorfismo podem ser relacionados aos três pilares institucionais, 

conforme indica o Quadro 21.  
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Quadro 21 
Pilares Institucionais e Mecanismos Isomórficos 

Pilares Institucionais Mecanismos Isomórficos

Regulatório Coercitivo

Normativo Normativo

Cultural-Cognitivo Mimético

 
                                        Fonte: DiMaggio e Powell (1991) e Scott (2001) 
 
O isomorfismo coercitivo, de acordo com DiMaggio e Powell (1983) advém da influência 

política e do problema da legitimidade, sendo o resultado de pressões formais e informais 

exercidas por uma organização sobre outra que se encontra em condição de dependência, 

bem como autoridade. Os fatores coercitivos contemplariam, assim, pressões políticas e a 

força do Estado, impondo controles e supervisão regulatória. (DiMaggio e Powell,  1983). 

O isomorfismo normativo, por sua vez, estaria relacionado ao conceito de profissionalização 

dos gerentes e especialistas, podendo ser resultante da educação formal ou da formação e 

manutenção das redes de trabalho (DiMaggio e Powell,  1983). O isomorfismo normativo 

ocorreria nos casos em que as organizações mostrassem padrões de comportamento 

considerados apropriados ao ambiente. Neste sentido, onde houvesse constrangimentos 

formais, isto é, leis e regulamentos, e os sistemas falhassem, os constrangimentos informais, 

isto é, normas de comportamento, valores e atitudes, prevaleceriam.  

 

O isomorfismo mimético resultaria de respostas padronizadas a incertezas, resultando na 

adoção por parte de determinada organização, de procedimentos e arranjos estruturais 

implementados por outras organizações, com a finalidade de reduzir a incerteza ocasionada 

por problemas tecnológicos, objetivos conflitantes e exigências institucionais. Nas palavras 

de Machado-da-Silva e Fonseca (1996, p.104):  

“os dirigentes tendem a imitar procedimentos implantados pelos concorrentes, em busca do sucesso por 
eles conquistado no manejo das incertezas geradas pelas exigências ambientais, o que caracteriza um 
isomorfismo mimético”. 

 
Cabe observar que imitar quem se admira é uma tendência natural, mas o isomorfismo 

mimético pode se tornar uma tentação compulsiva, levando as firmas a não mais resolverem 

seus problemas com ideias próprias, restringindo-se a reproduzir aquilo que está “na onda” 

no momento, o que está em voga.  
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O mimetismo se processa pela verificação da atuação próspera de outra organização. A 

adoção de comportamento mimético é uma forma comum de se reduzir a incerteza, 

especialmente entre firmas concorrentes (Di Maggio e Powell, 1983). Ao imitar outras 

organizações com legitimidade, a firma pode reduzir sua incerteza percebida acerca de um 

mercado externo sem ter que esperar que o seu próprio conhecimento de mercado específico 

alcance o nível necessário. O mecanismo de isomorfismo mimético é um processo que 

captura o pilar cognitivo de Scott (1995). 

 

O “efeito demonstração” derivado de experiências bem sucedidas de conterrâneos no mesmo 

país hospedeiro talvez explique o fato de que se observam investimentos expressivos em 

países com baixa qualidade institucional. A premissa é de que a percepção da firma seja 

afetada favoravelmente pela existência de investimentos de outras multinacionais oriundas 

de seu país, levando-a acreditar que também será bem sucedida diante de dificuldades que 

surjam (Ang e Michailova, 2008; Haveman, 1993).  

 

Baseados no conceito de isomorfismo mimético, Brouthers, O’Donnell e Hadjimarcou 

(2005) acreditam que ao imitar as estratégias genéricas das multinacionais dos países 

desenvolvidos, as multinacionais dos países emergentes podem aumentar o desempenho de 

suas exportações para aqueles mercados. Os autores se ampararam em uma amostra de 

exportadores da Romênia e da China.  

 

Em negócios internacionais, o conceito de isomorfismo está presente na denominada Teoria 

da Reação Oligopolista (Knickerbocker, 1973), em que se procura explicar a 

internacionalização das empresas com base na imitação da concorrência. Assim, em 

mercados oligopolistas, as empresas tenderiam a imitar o comportamento dos concorrentes 

para minimizar o risco e incerteza (efeito “imitação” da empresa líder, isto é, follow the 

leader). A teoria sugere que, em contextos oligopolistas, as corporações procuram evitar 

uma competição destrutiva entre si. Quando uma determinada empresa resolvesse instalar 

bases de produção em um país estrangeiro, as firmas concorrentes que exportassem para 

aquele mercado seguiriam a mesma estratégia, em um movimento defensivo para não perder 

competitividade. O pressuposto é de que a primeira empresa a se internacionalizar vai 

conseguir alguma vantagem, em termos de diversificação de risco, despertando, portanto, o 

mesmo interesse nos concorrentes. 
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Fazendo referência aos “institucionalistas”, Miller (1992) destacou que “seguir as estratégias 

das empresas rivais” pode ser uma alternativa para as companhias lidarem com situações de 

incerteza. “Imitar” preços, produtos e mercados da empresa-líder caracterizaria uma das 

respostas estratégicas que as firmas concorrentes poderiam adotar em ambientes de maior 

risco (Miller, 1992). 

 

Esse comportamento caracterizaria um isomorfismo pela competitividade, ao passo que o 

isomorfismo institucional se evidenciaria quando as firmas adotassem uma determinada 

prática em função de perceberem sua legitimidade, ainda que os reflexos dessa prática em 

seus resultados não fossem claros (DiMaggio e Powell, 1983). A estratégia follow the leader 

(Haveman, 1993; Phatak, Bhagat e Kashlak, 2009) configura também o que se chama em 

inglês de herding12 ou bandwagon effect (efeito manada, em português), por simbolizar ação 

parecida com a de animais de pastoreio, dado que os diversos agentes se comportariam de 

forma idêntica ou quase idêntica (Xia, Tan e Tan, 2008). 

 

Os institucionalistas argumentam que, ao imitar decisões passadas, a companhia aumenta a 

legitimidade de suas próprias ações, o que é particularmente importante em cenários de alta 

incerteza (Lu, 2002). Não obstante, a partir da noção de isomorfismo mimético, Haunschild 

e Miner (1997) aprofundaram o estudo das razões e das pressões institucionais que levam 

uma empresa a imitar as demais, diferenciando três situações: imitação baseada na 

quantidade de casos, imitação baseada em empresas com determinadas características e 

imitação baseada em resultados. O primeiro tipo de isomorfismo mimético contemplaria a 

tendência de se imitar estruturas e práticas que tivessem sido adotadas por um grande 

número de organizações, e equivaleria à forma mais pura de isomorfismo mimético. O 

segundo tipo corresponderia ao uso de práticas previamente seguidas por firmas com certos 

atributos, por exemplo, empresas de grande porte. O terceiro constituiria a estratégia de 

imitar as organizações que tivessem sido bem sucedidas. As autoras utilizaram dados 

referentes a aquisições realizadas nos Estados Unidos entre 1984 e 1993, investigando a 

existência de isomorfismo mimético na escolha do banco de investimento que assessorou a 

firma adquirente.  

 

                                            
12

 O comportamento do tipo “herd” caracterizaria especialmente empresas que preferem simplesmente imitar 
as decisões de investidores bem informados ao invés de despender recursos para adquirir suas próprias 
informações (Hernández, Mellado e Valdés, 2001). 
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Davis, Desai e Francis (2000) introduziram uma perspectiva do modo de entrada no 

mercado internacional baseada no isomorfismo. Essa perspectiva relaciona a seleção dos 

modos de entrada à teoria institucional. Os autores destacam que duas fontes de pressão 

isomórfica afetam a seleção dos modos de entrada: (i) o contexto institucional do país de 

destino dos investimentos; (ii) os relacionamentos internos à multinacional e suas 

interdependências, envolvendo a matriz e suas diversas subsidiárias. Não obstante, na 

presente tese a pesquisa se concentrará apenas na influência do isomorfismo externo, 

investigando-se, por exemplo, se o sucesso do modo de entrada adotado por uma firma 

precursora pode estimular empresas oriundas do mesmo país a seguir estratégia idêntica, na 

hipótese de decidirem atuar naquele mercado (Guillén, 2002; Guillén, 2003; Lu, 2002). 

 

As pressões isomórficas e as reações das organizações podem ser avaliadas em três níveis: 

país, indústria e firma (Francis, Zheng e Mukherji, 2009). Essa avaliação não é trivial. No 

caso do primeiro investimento estrangeiro da firma, por exemplo, o efeito dessas pressões é 

diferente do que se constata em investimentos subsequentes. Desta forma, o 

desenvolvimento de medidas apropriadas para expressar o comportamento isomórfico ainda 

é um desafio para os pesquisadores (Francis, Zheng e Mukherji, 2009).  

 

Para investigar em que medida as estratégias adotadas por empresas que se 

internacionalizaram servem como orientação para outras firmas do mesmo país de origem 

que também pretendem investir no exterior, Li e Yao (2010) valeram-se do conceito de 

“grupos estratégicos” para criar a ideia de “grupos de referência”. O pressuposto é de que as 

multinacionais de determinado país pertencentes ao mesmo grupo estratégico tenderiam a 

imitar umas às outras, notadamente quanto ao modo de entrada, haja vista que apresentariam 

estruturas organizacionais parecidas e contariam com recursos equivalentes (Guillén, 2002; 

Guillén, 2003). Desta forma, haveria estratégias que se tornariam referências, gerando 

pressões isomórficas entre empresas com características similares. Os dois autores 

pesquisaram investimentos realizados na China por firmas de economias emergentes, 

concluindo que as empresas oriundas desses países tendem a copiar decisões de 

internacionalização tomadas por firmas conterrâneas, especialmente em regiões com maior 

risco de intervenção governamental.  

 

No seu esforço de superação dos entraves decorrentes do fato de ser estrangeira, a empresa 

investidora pode decidir imitar as firmas do país hospedeiro, exercendo uma espécie de 
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estratégia de isomorfismo local. Ao adotar um comportamento que comprovadamente tenha 

sido legitimado pelo governo e pela sociedade local, a empresa estrangeira consegue se 

integrar mais facilmente com agentes do país receptor dos seus investimentos, como clientes 

e fornecedores (Salomon e Wu, 2012).  Note-se que a imitação entre as organizações é 

praticada usualmente durante determinado período. Ao longo do tempo, novas estratégias 

surgem, levando as estratégias então dominantes ao declínio (Xia, Tan e Tan, 2008).  

 

2.2.7 O Papel das Instituições em Negócios Internacionais 

 

Quando se propõem a investir no exterior, as companhias enfrentam incertezas de diferentes 

origens que muitas vezes as levam a decisões que não são as mais racionais, em termos 

econômicos. Isto tem estimulado os pesquisadores a incorporar conceitos vinculados a 

aspectos comportamentais (Aharoni, 1966; Aharoni, 2011; Cyert e March, 1963) e 

sociológico-institucionais (North, 1990; Scott, 1995). A perspectiva comportamental baseia-

se na ideia de que a decisão de investir no exterior é fruto da acumulação de conhecimento 

sobre o mercado externo, pois com menor incerteza sobre o que esperar em outros países o 

investidor se disporia a assumir maior comprometimento em sua trajetória internacional 

(Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson e Vahlne, 1977). A perspectiva sociológica-

institucional, por sua vez, considera que as organizações aumentam seus recursos e sua 

capacidade de sobrevivência quando adquirem legitimidade através da incorporação, em 

suas estruturas e atitudes, das instituições formais e informais que orientam a sociedade 

local (Meyer e Rowan, 1977).  

 

As decisões e o comportamento das firmas são gerados a partir de contextos históricos e 

culturais. No intuito de reduzir incertezas, as firmas procuram referências no ambiente social 

e interagem com outras firmas no intuito de adquirir informações sobre potenciais 

oportunidades e conquistar legitimidade para suas atitudes (Aharoni, 2011). A literatura 

contemporânea sugere que as decisões estratégicas de uma multinacional podem ser afetadas 

por restrições provenientes do ambiente institucional do país hospedeiro (Oliver, 1997; Peng, 

2002; Peng et al., 2009; Peng e Khoury, 2008; Peng, Wang e Jiang, 2008), dado que o 

processo decisório está sujeito às regras do jogo vigentes no mercado onde a corporação 

pretende se estabelecer (Meyer, 2004; Peng, 2002; Ramamurti, 2004). Assim, aspectos 

institucionais impactariam o ritmo e o escopo dos investimentos externos que se dirigissem 

àquele país.  
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A importância de se contar com um ambiente favorável para que as atividades empresariais 

possam ser desempenhadas com competitividade exige que as multinacionais examinem as 

políticas econômicas e analisem a qualidade das instituições locais. A qualidade do ambiente 

regulatório é reflexo direto da capacidade de o governo prover instrumentos que estimulem 

o desenvolvimento de negócios pelo setor privado. As diferenças evidenciadas nos índices 

de qualidade institucional dos países podem ter efeito significativo na forma como os 

projetos naquele país são financiados e no valor dos investimentos ali realizados. 

Argumenta-se que quando um país melhora os indicadores de qualidade institucional, 

consegue atrair volumes maiores de investimentos diretos externos. 

 

O papel dos governos dos países receptores como “construtores e mantenedores” de 

instituições que facilitem o acesso aos insumos e recursos necessários à produção e 

assegurem ambiente propício à inovação e aprendizagem passou a ser visto como elemento 

crítico para o sucesso das operações externas das multinacionais, influenciando, portanto, a 

decisão de localização de suas atividades (Dunning, 1993).  

 

A influência do contexto institucional não está restrita ao âmbito doméstico, visto que 

também pode exercer um papel crucial nas operações internacionais das companhias. O 

comportamento e as decisões das instituições atuantes nos mercados de interesse da 

multinacional podem facilitar ou restringir sua evolução. Quando o ambiente institucional se 

torna mais estável e transparente, os investidores estrangeiros enfrentam menos dificuldades 

para obter autorizações e licenças. Diferenças institucionais são particularmente 

significativos para as multinacionais que operam em diferentes países, com contextos 

institucionais diversos.  

 

Instituições permitem a disponibilidade de informação sobre potenciais parceiros de negócio 

e seu provável comportamento, reduzindo as assimetrias e, consequentemente, os custos e 

riscos de se buscar informação (Brouthers, Brouthers e Werner, 2003; Meyer, 2001). A força 

do ambiente institucional reduz, assim, os custos de se fazer negócios (Bevan, Estrin, e 

Meyer, 2004), influenciando a tomada de decisão das firmas investidoras, particularmente 

no tocante à escolha do modo de entrada (Henisz, 2000a; Meyer, 2001). Com base nessa 

perspectiva, o contexto institucional do país hospedeiro tem sido examinado detalhadamente 

e testado para diferentes nações (Meyer, 2004), assim como seu impacto nas firmas 

investidoras (Delios e Henisz, 2003a; 2003b). 
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Dunning e Narula (2004) reconheceram que os movimentos contemporâneos estão forçando 

os pesquisadores em negócios internacionais a prestar mais atenção ao conceito de 

instituições enfatizado por North (1991). Os autores enfatizaram a importância dos ativos 

relacionais, notadamente os “extra-firma” onde se incluem os relacionamentos com 

fornecedores, clientes, competidores, empregados, acionistas, governos e a sociedade civil. 

A partir de 2006, em suas considerações sobre o Paradigma Eclético, Dunning passou a 

valorizar a importância das instituições na determinação do IDE, levando em conta que 

quando uma empresa decide investir em outro país, avalia, ceteris paribus, os aspectos 

institucionais envolvidos (Eden e Dai, 2010).  

 

Dunning propõe que no meio acadêmico se dê mais atenção ao papel das instituições e ao 

seu poder de afetar a competitividade entre as firmas e as estratégias de desenvolvimento 

dos países. Dunning (2008) sugere que os pesquisadores incorporem a seus estudos aspectos 

como cultura, gerenciamento de recursos humanos, relações internacionais, ciência política, 

neuro-economia e psicologia social.  

 

Dunning e Lundan (2008a; 2008b) acreditam que uma abordagem institucional que tente 

conectar os níveis de análise macro e micro, e que compreenda as instituições formais e 

informais, ofereça um promissor caminho para que se avance o entendimento sobre as 

diferentes formas das multinacionais contemporâneas. Apoiado em economistas 

contemporâneos que contestam as visões tradicionais de desenvolvimento, como os 

laureados Armartya Sen, Joseph Stiglitz e Douglass North, Dunning (2006b) acrescentou 

aos três pilares do Paradigma uma vertente institucional, posicionando as vantagens de 

propriedade, de localização e de internalização no contexto de instituições formais e 

informais que influenciariam os processos de agregação de valor (Dunning e Lundan, 2008a; 

2008b). Neste sentido, as vantagens  de propriedade passaram a contemplar a capacidade da 

multinacional de influenciar variáveis que façam com que se abram oportunidade de 

mercado, caracterizando Oi como uma nova versão das vantagens “O” do Paradigma 

Eclético (Eden e Dai, 2010). As vantagens institucionais de localização (Li) 

compreenderiam a qualidade das organizações públicas e o arcabouço legal que regula o 

mercado do país receptor, estabelecendo direitos e penalidades. As vantagens institucionais 

de internalização (Ii), por sua vez, resultariam da capacidade da multinacional de adequar a 

sua estrutura organizacional aos incentivos existentes no país de destino dos investimentos 

(Dunning, 2006b). 
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A incorporação de uma dimensão institucional aos três componentes do paradigma OLI 

(Dunning e Lundan, 2008a; 2008b) revela que Dunning reconheceu o papel central das 

instituições na teoria das multinacionais, pouco antes do seu falecimento em janeiro de 2009 

(Cantwell, Dunning e Lundan, 2010). O fato é que após o seu reconhecimento por Dunning 

(2006b), a importância das instituições ganhou ainda mais destaque nos principais círculos 

de pesquisa em negócios internacionais. Outro renomado pesquisador que mais 

recentemente vem estudando a influência de fatores institucionais é Peter Buckley, ao 

pesquisar o investimento externo de multinacionais chinesas e suas especificidades (Buckley 

et al., 2007; Voss, Buckley e Cross, 2010). O autor verificou que a localização dos 

investimentos externos chineses está associada, entre outros aspectos, a altos níveis de risco 

político e, principalmente, ao papel exercido por instituições do próprio governo chinês. 

 

Para estudar o fluxo de investimentos externos destinados aos países latino-americanos, 

Trevino, Thomas e Cullen (2008) propuseram um modelo com sete variáveis independentes 

correspondentes a aspectos institucionais relevantes na região. Com ênfase no lado 

regulatório, foram investigadas três variáveis: reforma tributária, reforma do regime de 

comércio exterior e liberalização das transações financeiras. Com foco em aspectos 

cognitivos/normativos, foram pesquisadas outras quatro variáveis: incerteza política, nível 

educacional, tratados bilaterais de investimento e privatização. Os autores concluem que a 

construção de um quadro institucional forte é favorável à atração de investimentos 

estrangeiros, e que as questões de natureza cognitiva e normativa resultaram nos indicadores 

mais significativos para explicar os investimentos diretos estrangeiros em países da América 

Latina. Saliente-se que até alguns anos atrás países em desenvolvimento apresentavam um 

ambiente institucional restritivo em relação à emissão de investimentos diretos externos, no 

intuito de minimizar sua saída de capital. O IDE frequentemente era percebido pelo governo 

local como um fator que poderia deteriorar o seu desenvolvimento econômico (UNCTAD, 

1996). 

 

As instituições estabelecem as regras do jogo, incluindo-se aí regras formais e informais 

(North, 1990). O arcabouço institucional de um país cria condições mais favoráveis para o 

desenvolvimento de determinados negócios e estruturas organizacionais, em detrimento de 

outros (North, 1990). Desta forma, no plano da internacionalização, as firmas teriam que 

entender, respeitar e, se possível, aproveitar as regras do jogo, inclusive as informais, 

quando se dispusessem a entrar em novos mercados. Investir no exterior de fato representa 
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um processo intensivo em relacionamentos sociais contemplando questões que muitas vezes 

fogem à racionalidade das decisões econômicas característica do paradigma neoclássico. Por 

vezes, mesmo em ambiente onde a legislação formal enconraja a entrada de investimentos 

diretos estrangeiros, há outros parâmetros que podem afetar negativamente a propensão de 

investir como instituições informais, redes de relacionamento e aspectos culturais 

(Dumludag, 2009).     

 

Peng, Wang e Jiang (2008) defendem que na avaliação das estratégias de negócios 

internacionais haja uma mudança no status conferido ao contexto institucional, passando-se 

a considerá-lo de forma explícita como um pilar fundamental, com características próprias. 

Os autores acreditam que “indústria, recursos e instituições” são os três principais fatores 

que uma estratégia global efetiva deve levar em consideração. Nesse cenário, a “visão 

baseada em instituições” se agregaria à visão baseada na indústria e à visão baseada em 

recursos (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984, 1995) para compor um prisma multifacetado que 

balizaria a formação das estratégias empresariais (Figura 8). 

 
Figura 8 

Tripé para a Formulação da Decisão de Investir no Exterior 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                   
 
 

Fonte: Adaptado de Peng, Wang e Jiang (2008) 
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instituições do país de origem da empresa investidora (Peng, 2002; Peng, Wang e Jiang, 

2008), que poderiam constituir vantagens competitivas adicionais às vantagens de 

propriedade ao nível da firma (Dunning e Lundan, 2008). Fatores institucionais do país de 

origem tais como incentivos fiscais e financeiros concedidos no âmbito de políticas 

governamentais têm sido marcantes no processo de internacionalização das firmas chinesas 

(Cui e Jiang, 2009, Peng, 2012). O governo da China inclusive divulga suas preferências em 

termos de indústrias e países de destino no intuito de direcionar os investimentos, haja vista 

que os projetos devem trazer benefícios para a economia chinesa como um todo, 

contribuindo para a promoção das exportações, o aumento da capacitação tecnológica e a 

criação de marcas internacionais (Lu, Liu e Wang, 2011). 

 

Jackson e Deeg (2008) examinaram a aplicabilidade da análise institucional aos estudos de 

negócios internacionais, mostrando a importância de se considerar que os ambientes 

institucionais enfrentados pelas firmas investidoras diferem muito entre si. Os autores 

recomendaram que se leve em conta o conceito de “capitalismo comparado”, posto que, em 

cada país, as instituições assumiriam uma configuração nacional específica. Assim, Jackson 

e Degg (2008) postularam que não basta reconhecer que as instituições são importantes, mas 

também é preciso avaliar como e por que as instituições se apresentam de determinada 

forma em determinado país. Isto ajudaria a perceber as interdependências e 

complementariedades que existem entre as instituições e a entender como as instituições 

influenciam as capacitações das firmas.  

 

A influência do contexto institucional na internacionalização das empresas de capital de 

risco também foi investigada por Guler e Guillén (2010). Essas empresas notabilizam-se por 

atuarem em setores dinâmicos da economia, com expectativa de crescimento superior à 

média. Os dois autores verificaram que a taxa de entrada de firmas de capital de risco em um 

país aumenta com a proteção aos direitos dos investidores e a estabilidade política, mas que 

os efeitos desses fatores se reduzem à medida que a experiência internacional da empresa de 

capital de risco cresce.  

 

No Brasil, também se realizaram estudos defendendo que fatores institucionais sejam 

incluídos em modelos que se proponham a analisar os determinantes da decisão de investir 

no exterior, mas sua ênfase se voltou a estimar os efeitos atrelados à qualidade do ambiente 

institucional e à administração pública do país de origem (Amal, Raboch e Tomio, 2011). A 
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dimensão institucional congregaria fatores importantes que espelhariam a eficiência das 

entidades públicas, o nível de risco e o marco regulatório. Esses fatores poderiam ser 

combinados com fatores econômicos e fatores institucionais do país de destino, como a 

participação daquele país em acordos de integração regionais e multilaterais, formando um 

conjunto de variáveis explicativas capaz de melhor estimar o fluxo de investimentos diretos 

realizados por multinacionais brasileiras no exterior.  

 

Os pesquisadores da Universidade de Uppsala também têm incorporado preceitos da teoria 

institucional aos seus estudos de negócios internacionais, notadamente pelo fato de que a 

falta de conhecimento sobre instituições do país hospedeiro pode afetar a percepção dos 

executivos das firmas estrangeiras investidoras acerca dos custos da internacionalização 

(Eriksson et al., 1997). Isso envolveria tanto o arcabouço legal do país hospedeiro (pilar 

regulatório) como seus valores (pilar normativo) e seu idioma (pilar cultural-cognitivo).   

 

A conjunção de dimensões de cunho institucional com o modelo do processo de 

internacionalização foi proposta por Santangelo e Meyer (2011), tendo em vista o poder 

moderador de lacunas e incertezas institucionais no processo de aprendizagem, criação de 

oportunidades e desenvolvimento de confiança. Com base em 325 subsidiárias de capital 

estrangeiro instaladas na Hungria, Lituânia e Polônia, os autores constataram que quanto 

maior forem as lacunas institucionais no país hospedeiro, maior será o interesse da empresa 

investidora em adquirir informações e sua preocupação em implementar os ajustes 

necessários de modo a sustentar as estratégias desenhadas para a sua afiliada. Em 

contraposição, quanto maior forem as incertezas institucionais, maior será a probabilidade 

de a firma investidora rever a sua estratégia inicial, tornando-se mais agressiva de forma a 

permitir que a subsidiária identifique oportunidades e enfrente constrangimentos não 

previstos (Santangelo e Meyer, 2011).  Consubstanciando os achados de sua pesquisa, 

Santangelo e Meyer propuseram que os pressupostos originais de Johanson e Vahlne (2009) 

fossem integrados aos conceitos de estratégias deliberada/planejada e 

emergente/implementada (Mintzberg e Waters, 1985), de modo a evidenciar o fato de que 

fatores ambientais têm o poder de provocar mudanças nas estratégias inicialmente 

deliberadas (Figura 9).  
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Figura 9 
O Mecanismo Básico da Internacionalização Estendido 
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                               Fonte: Santangelo e Meyer (2011) 
 
Em síntese, a revisão bibliográfica sobre a aplicação de conceitos e construtos da teoria 

institucional aos estudos de negócios internacionais permitiu depreender os seguintes 

ensinamentos: 

 

• Pesquisadores de diferentes correntes teóricas têm se dedicado a avaliar a influência 

das instituições dos países de origem e destino nas decisões de investimento das 

multinacionais. 

 

• Há propostas teóricas para incorporar dimensões institucionais tanto ao Paradigma 

Eclético (Dunning, 2006b; Dunning e Lundan, 2008a; 2008b), como ao Modelo do 

Processo de Internacionalização de Uppsala (Santangelo e Meyer, 2011), as duas 

abordagens mais consagradas na literatura para o entendimento do comportamento 

das multinacionais. 

 

• Experiências de multinacionais de países emergentes já levaram à proposição de que 

os aspectos institucionais passem a ter um papel proeminente, somando-se às 

perspectivas baseadas na indústria e nos recursos da firma para formar uma espécie 

de tripé que explicaria as estratégias seguidas pelas companhias em seus negócios 

internacionais (Peng, Wang e Jiang, 2008).  Com esse papel proeminente, haveria 

uma mudança no status dos fatores pertinentes ao contexto institucional, 

equiparando-os a fatores já validados na literatura.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA: O CONTEXTO INSTITUCIONAL DO PAÍS 

HOSPEDEIRO E OS FATORES DA FIRMA 

 
O contexto institucional do país hospedeiro tem inúmeras características e dimensões que 

podem vir a influenciar as decisões e o comportamento da firma investidora, e, na prática, é 

de se esperar que a companhia concentre suas atenções nos aspectos que ela entender como 

os mais relevantes (Jansson, Hilmersson e Sandberg, 2011). Por trás de cada aspecto 

usualmente há elementos de alta complexidade e a possibilidade de haver correlações entre 

eles aumenta ainda mais a incerteza enfrentada pela firma.  

 

A seguir, apresenta-se uma revisão da literatura acerca de quatro dimensões do ambiente 

institucional com potencial impacto sobre as escolhas que a firma venha a fazer na hora de 

estruturar seus investimentos em um novo país: qualidade do ambiente regulatório, distância 

institucional, risco político e nível de desenvolvimento econômico-financeiro.   

 

3.1 Qualidade e Distância Institucional  

 

3.1.1 A Consagração do Conceito de Distância Cultural  

 

A aplicabilidade do conceito de distância cultural à área de negócios internacionais deriva de 

estudos consagrados como os publicados por Hofstede (1980; 1991), Ronen e Shenkar 

(1985) e Kogut e Singh (1988); o Projeto Globe; as pesquisas da The World Values Survey 

Association (WVSA) e os trabalhos de Schwartz (1992). 

  

Hofstede (1980), no âmbito de sua famosa pesquisa junto a funcionários da IBM, elaborou 

“rankings” em que os países foram classificados de acordo com dimensões culturais. Com 

base em análise fatorial, Hofstede chegou inicialmente a três dimensões principais e, após o 

desdobramento de uma dessas três dimensões em duas, o autor chegou às quatro dimensões 

seguintes (Hofstede, 1980): 

 

• distância hierárquica; 

• grau de individualismo ou coletivismo; 

• grau de masculinidade ou feminilidade; 

• grau de aversão à incerteza.  
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Uma quinta dimensão foi acrescentada por Hofstede em 1991, no livro “Cultures and 

Organizations: Software of the Mind” , relativa à orientação para o longo ou para o curto 

prazo (Hofstede, 1991; Hofstede e Bond, 1988).13 Na terceira edição do mesmo livro, 

publicada em 2010, uma sexta dimensão foi incorporada, consistindo na dicotomia entre 

indulgência e restrição.  Indulgência refletiria uma sociedade em que se permite usufruir 

livremente direitos humanos básicos relacionados ao gozo da vida, diversão e lazer. Em 

contrapartida, restrição espelharia uma sociedade que reprime a satisfação desses direitos, 

regulando-os através de normas sociais estritas14. Os resultados referentes a essa sexta 

dimensão ainda têm caráter preliminar. 

 

O Projeto GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness), 

conduzido por equipe coordenada por Robert House (2004), contemplou o estudo das 

características de liderança e cultura em organizações de 62 países. Os pesquisadores 

identificaram nove dimensões culturais: 

 

• Distância Hierárquica  

• Coletivismo de Grupo  

• Coletivismo Institucional  

• Igualdade de Gênero  

• Aversão à Incerteza 

• Orientação para o Futuro  

• Orientação para Resultados 

• Orientação Humanística  

• Assertividade 

 

Percebe-se, assim, que além de ter contemplado as cinco primeiras dimensões propostas por 

Hofstede (1980, 1991), o Projeto Globe introduziu dimensões adicionais como a questão da 

orientação para resultados, a orientação humanística e a assertividade. O Projeto respaldou-

se em dados coletados junto a 17.370 executivos de 951 empresas atuantes nas indústrias 

alimentícia, de serviços financeiros e de serviços de telecomunicações. Os executivos foram 

                                            
13

 Essa quinta dimensão foi incorporada no intuito de evitar que a pesquisa tivesse um viés ocidental (Hofstede 
e Minkov, 2010). Bond aplicou um questionário a 100 estudantes de 23 diferentes países, em um estudo 
chamado Chinese Value Survey (CVS) que resultou em valores reconhecidos como elementos da doutrina de 
Confúcio. 
14 Essa terceira edição foi publicada tendo como co-autores Gert Jan Hofstede e Michael Minkov. 
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solicitados a reportar suas percepções sobre valores (como as coisas deveriam ser feitas) e 

práticas (como as coisas de fato são feitas) em seus países. Valores representariam desejos e 

aspirações, enquanto as práticas refletiriam comportamentos. 

 

A The World Values Survey Association (WVSA) é uma organização sem fins lucrativos 

sediada em Estocolmo, Suécia. A WVSA se propõe a realizar pesquisas pelo método survey 

abordando diferentes sociedades espalhadas por todo o mundo no intuito de mostrar 

mudanças que estejam ocorrendo em suas crenças e em seus propósitos de vida. Desde 1981, 

a WVSA já realizou cinco amplas pesquisas. A última cobriu o período de 1981 a 2005, 

envolveu 87 sociedades e compreendeu mais de 256 mil entrevistas. A pesquisa se ampara 

em variáveis relacionadas aos seguintes temas: percepções da vida, ambiente, trabalho, 

família, política e sociedade, religião e moral, e identidade nacional. 

 

O resultado final da pesquisa permitiu a formação de clusters mostrando a distância cultural 

entre os países. Para o enquadramento dos países, consideram-se duas dimensões: (1) 

valores tradicionais vs. valores seculares-racionais; (2) valores de sobrevivência vs. valores 

de auto-expressão (Inglehart e Welzel, 2010). Esclarecendo, a primeira dimensão reflete o 

contraste entre sociedades em que a religião é importante e aquelas em que isto não se 

evidencia.  Acredita-se que esse parâmetro também espelhe fatores como o papel da família, 

a obediência às autoridades e o sentimento de nacionalismo. A segunda dimensão, por sua 

vez, está relacionada à transição de sociedades industriais, preocupadas essencialmente com 

a sua segurança física e econômica, para sociedades baseadas em conhecimento onde a 

sobrevivência já está assegurada e, portanto, a prioridade se volta para questões como bem-

estar, preservação ambiental, diversidade e participação ativa nas discussões políticas e 

econômicas. A WVS oferece, portanto, uma base de dados que se soma aos trabalhos de 

Hofstede e ao Projeto GLOBE no intuito de facilitar a identificação de variáveis de natureza 

cultural que possam influenciar os negócios das multinacionais.  

 

Também vale citar os trabalhos de Schwartz, que desenvolveu uma teoria a respeito do 

conteúdo e estrutura dos valores a partir de estudos sobre a cultura dos países (Schwartz 

1992; Schwartz  e Bilsky, 1987, 1990). 

 

A partir dos estudos de Hofstede (1980), diferenças entre países têm sido utilizadas para 

discutir diversos aspectos relacionados a negócios internacionais, tais como a localização 
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escolhida por firmas multinacionais para estabelecer suas atividades (Grosse e Trevino, 

2005) e o modo de entrada em novos mercados (Hennart e Larimo, 1998; Kogut e Singh, 

1988). Nesse contexto, surgiu a ideia de “distância” cultural entre cada par de países, e 

Kogut e Singh (1988) propuseram um índice que tem sido referência nas pesquisas. Sua 

fórmula corresponde à média aritmética de quatro indicadores, derivados das quatro 

dimensões culturais inicialmente concebidas por Hofstede (1980), conforme fórmula a 

seguir: 
                       4 

CD ju  = ∑ { (D ij  -  D  iu ) 2 / V i }  / 4 
                     i=1 

 

onde CD ju  é a distância cultural entre o país hospedeiro j e o país de origem u; Dij  é o valor 

da “iésima” dimensão D do país hospedeiro j; Diu  é o valor da “iésima” dimensão D do país 

de origem u; e Vi é a variância do índice da “iésima” dimensão. Assim, para cada dimensão 

o indicador é calculado a partir da diferença pontual entre os parâmetros dos dois países, 

elevada ao quadrado e dividida pela variância que esse parâmetro apresentar, dado o 

conjunto total de países, seguindo-se o conceito de distância euclidiana, medida mais 

comum para indicar proximidade entre dois pontos.15 Na prática, a variância de cada 

dimensão deve ser calculada a partir da amostra de países disponível para a pesquisa 

(Hansen e Løvas, 2004).  

 

O estudo de Kogut e Singh (1988) tem ainda o grande mérito de ter sido o primeiro a 

qualificar a distância cultural como fator determinante na escolha do modo de entrada. Em 

seu modelo conceitual, as diferenças culturais entre os países afetariam a percepção dos 

gerentes das firmas interessadas em se internacionalizar quanto aos custos e a incerteza de 

cada opção de modo de entrada.  No modelo estatístico proposto pelos dois autores, a opção 

se daria entre aquisições, joint ventures ou investimentos greenfield, dado o entendimento de 

que a formação de joint ventures não seria simplesmente consequência de uma decisão 

acerca do controle acionário e sim, de aspectos relativos a compartilhamento de 

conhecimentos. Kogut e Singh (1988) sugerem que as firmas têm custos altos para gerenciar 

aquisições em países culturalmente distantes de seus países de origem, o que as levaria a 

escolher joint ventures ou projetos greenfield, em detrimento da compra de uma companhia 

                                            
15 A distância euclidiana entre duas observações A e B, identificadas pelas coordenadas a1, a2 ... ap e  b1, b2 ...bp 

é dada pela fórmula ( ) ( ) ( )22
22

2
11),( pp bababaBAd −++−+−= K
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local. Por outro lado, a preferência por joint ventures ou projetos greenfield também se 

manifestaria em firmas oriundas de culturas onde se procura evitar a incerteza. 

 

Antes da publicação da obra de Kogut e Singh (1988), outra referência importante no 

tocante ao conceito de distância cultural entre dois mercados é o trabalho de Ronen e 

Shenkar (1985), o qual identificou a existência de nove clusters culturais aglomerando os 

países do mundo: anglo, árabe, extremo oriental, germânico, latino americano, latino 

europeu, oriental, nórdico e um último cluster independente formado por Brasil, Índia, Israel 

e Japão. O trabalho de Ronen e Shenkar foi utilizado, por exemplo, no artigo de Peng, Hill e 

Wang (2000), em que se propôs, inclusive, a formação de dois novos clusters (sub-sahariano 

e leste europeu), além da agregação da China, que passaria a figurar como um quinto país no 

cluster independente. 

 

Na literatura de negócios internacionais, a noção de distância também está associada ao 

termo “distância psíquica” (Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson e Vahlne, 1977; 

Johanson e Vahlne, 1990) e há um debate sobre suas diferenças em relação à distância 

cultural (Ellis, 2008; Silva, Rocha e Figueiredo, 2007; Sousa e Bradley, 2006; Sousa e 

Bradley, 2008). Em geral, entende-se que a distância psíquica está atrelada às percepções 

dos executivos das empresas que pretendem se internacionalizar, influenciando seus 

comportamentos e escolhas (Dow & Karunaratna, 2004). Neste sentido, a distância psíquica 

dependeria não apenas do conhecimento e das informações objetivas que o executivo tivesse 

acerca do país de destino dos investimentos, mas também das crenças e hipóteses subjetivas 

que ele julgasse verdadeiras. 

 

Na literatura de negócios internacionais, o conceito de distância psíquica está associado à 

teoria comportamental formulada por pesquisadores da Universidade de Uppsala, na Suécia 

(Johanson e Vahlne, 1977), embora o primeiro uso do termo seja atribuído a Beckerman 

(1956). O preceito é de que a falta de informações, conhecimentos e experiências sobre o 

mercado externo traz incertezas ao tomador de decisão interessado em internacionalizar as 

atividades de sua firma, levando-o a adotar uma posição conservadora que faz com que a 

inserção externa se dê gradualmente. Não obstante, o conceito de distância psíquica pode ser 

aplicado dentro de uma perspectiva que vai além da racionalidade econômica, dado que a 

avaliação da possibilidade de se atuar em outros países envolve uma série de fatores de 
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natureza social e institucional pertinentes ao ambiente em que se pretende entrar (Dow e 

Larimo, 2009; Evans e Mavondo, 2002; Evans, Mavondo e Bridson, 2008). 

 

Nos trabalhos de Hofstede (1980), o conceito de cultura contemplou apenas normas e 

crenças da sociedade de um país, o que fez com que os seus rankings e a fórmula de Kogut e 

Singh (1988) capturassem somente parte das dimensões que de fato caracterizam a ideia de 

distância entre países. Ghemawat (2001) propôs uma ampliação do conceito de distância 

entre os países, sugerindo uma perspectiva baseada em quatro dimensões: cultural, 

administrativa, geográfica e econômica, reunidas no framework CAGE. Entretanto, apesar 

da diversidade de seu framework, o autor acaba por valorizar apenas parte dos aspectos 

relacionados a essas quatro dimensões e não indica como seria possível medi-los.  

 

Shenkar, Luo e Yeheskel (2008) introduziram ainda uma nova metáfora, com o nome de 

fricção cultural, que, em seu entender, se revelaria um conceito mais apropriado do que a 

distância cultural por espelhar melhor as relações de poder e os conflitos potenciais que 

caracterizam o relacionamento da multinacional com as instituições do país receptor de seus 

investimentos. Luo e Shenkar (2011) reiteraram a adequabilidade do conceito de fricção 

cultural para simbolizar a interação entre os sistemas culturais dos países de origem e 

destino. Cada investimento no exterior teria uma fricção cultural específica, de acordo, por 

exemplo, com sua localização, o modo de entrada escolhido e o nível de interferência dos 

atores locais. 

 

Berry, Guillén e Zhou (2010) propuseram que o construto de distância entre os países 

levasse em conta nove dimensões: econômica, financeira, política, administrativa, cultural, 

demográfica, nível de conhecimento científico, grau de conectividade internacional e 

geográfica. Com esse enfoque multidimensional, os três autores procuram capturar a ampla 

diversidade de aspectos que fazem com que os países sejam distintos, cada qual afetando de 

forma diferenciada as decisões gerenciais das firmas. Adicionalmente, Berry, Guillén e 

Zhou (2010) recomendam que a distância entre os países passe a ser medida pelo método de 

Mahalanobis16, em substituição ao conceito de distância euclidiana, para que se possam 

                                            
16

 A Distância de Mahalanobis, DMij , entre as variáveis i e j é dada pela fórmula: 
               _____________________ 
DMij = √ ((Xi – Xj)' S–1 (Xi – Xj)) ,  onde: Xi e Xj = são variáveis dos grupos i e j ; S–1 = Matriz de 
covariância 
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aferir as correlações entre os indicadores das nove dimensões, bem como compatibilizar as 

diferentes escalas por meio das quais os indicadores são medidos. 

 

3.1.2 O Conceito de Distância Institucional como Alternativa 

 

Shenkar (2001) dedicou-se a fazer uma revisão crítica do construto distância cultural, 

propondo que o mesmo seja tratado com mais rigor. O autor observou que os estudos 

acadêmicos que buscaram relacionar distância cultural com modo de entrada continham, 

com frequência, previsões em sentidos opostos. Shenkar (2001) aponta várias fragilidades 

conceituais inerentes ao construto de distância cultural, tais como a ilusão da simetria, a 

ilusão da estabilidade, a ilusão da linearidade, a ilusão da causalidade e a ilusão do obstáculo. 

Paralelamente, lembrou que há vários fatores que podem vir a estreitar a distância cultural 

entre dois países: globalização, proximidade geográfica, experiência internacional dos 

gerentes da empresa investidora, absorção de elementos da cultura do país receptor e 

reconhecimento de seus aspectos interessantes, e por fim, atuação de executivos que estejam 

familiarizados com ambas as culturas. Como recomendação, Shenkar (2001) elenca diversas 

medidas, entre as quais se inclui a adição de medidas de caráter cognitivo ligadas à 

percepção dos executivos.  

 

Neste contexto, surgiu o conceito de distância institucional que, ao incorporar aspectos 

regulatórios, normativos e cognitivos, se mostra mais adequado para explicar as estratégias 

adotadas pelas multinacionais (Shenkar, 2001). A noção de distância institucional foi 

desenvolvida e refinada por Kostova (Kostova, 1997, 1999; Kostova e Roth, 2002; Kostova 

e Zaheer, 1999), autora expoente da corrente chamada novo institucionalismo 

organizacional que tem sido aplicada com frequência nos estudos de negócios internacionais 

(Busenitz, Gómez e Spencer, 2000). Os defensores do novo institucionalismo organizacional 

argumentam que quando a firma multinacional se defronta com um ambiente institucional 

muito diferente do seu país de origem tem dificuldade para se estabelecer e manter sua 

legitimidade (Kostova e Zaheer, 1999), bem como transferir suas práticas para a subsidiária 

que vier a ser ali instalada (Kostova, 1999; Kostova e Roth, 2002).  

 

As distâncias regulatória, normativa e cognitiva entre os países de origem e destino podem 

afetar a estratégia de localização e o modo de entrada das multinacionais (Xu e Shenkar, 

2002). De fato, ao entrar em um novo mercado, a firma se defronta com questões 
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regulatórias, normativas e cognitivas que podem conferir alta complexidade ao contexto 

institucional do país receptor (Scott, 1995; Scott, 2001).  

 

Quanto maior for a distância institucional entre os países de origem e destino dos 

investimentos, maior será a dualidade institucional enfrentada pela subsidiária (Kostova e 

Roth, 2002), e o desafio gerencial da matriz. Em outras palavras, quanto mais distante do 

país de origem estiver o ambiente encontrado no país de destino, maior será o desafio para a 

multinacional (Henisz, 2003; Meyer, 2001; Peng, 2003). A exemplo da fórmula de Kogut e 

Singh (1988), a distância institucional também poderia ser medida com base no conceito de 

distância euclidiana. 

 

Enquanto o conceito de distância cultural traz também a ideia de uma incerteza interna à 

firma investidora (Slangen e Van Tulder, 2009; Zhao, Luo e Suh, 2004), o conceito de 

distância institucional remete essencialmente à perspectiva de incerteza externa (Bae e 

Salomon, 2010).  

 

Cabe registrar que, após examinar e comparar diferentes alternativas que têm sido adotadas 

na literatura para se operacionalizar a distância cultural e a distância institucional, 

Magnusson et al. (2008) concluíram que há forte interseção entre os dois construtos e que a 

proposta original de Hofstede (1980) mantém-se válida. De fato, as dimensões propostas por 

Hofstede parecem ser bastante úteis em diversos contextos. O que não se deve fazer é adotá-

las de forma indiscriminada, notadamente em pesquisas sobre investimentos diretos no 

exterior (Harzing, 2004). Kirkman, Lowe e Gibson (2006) identificaram que, apenas entre 

1980 e junho de 2002, 180 estudos publicados em 40 diferentes revistas de caráter científico 

e acadêmico se valeram do modelo cultural proposto por Hofstede (1980). 

 

Assim, a ideia de distância institucional resulta da busca de um conceito que tenha maior 

poder explanatório do que as tradicionais distâncias psíquica e cultural que respaldaram os 

estudos da Universidade de Uppsala na segunda metade dos anos 1970, tentando-se também 

superar os seus paradoxos (Brouthers e Brouthers, 2001; O’Grady e Lane, 1996), mas o 

caminho seguido foi o de construir algo mais abrangente, e não diametralmente oposto. Em 

linha com essa perspectiva, Peng, Wang e Jiang (2008) reiteraram o entendimento de 

Hofstede et al. (2002) de que a cultura é um “substrato de arranjos institucionais” e, neste 

contexto, constituiria apenas parte do conjunto de instituições informais. A adoção de uma 



 104 

visão mais ampla do conceito de distância, compreendendo não só variáveis de natureza 

cultural, mas também componentes de cunho institucional que possam influenciar 

significativamente as escolhas empresariais, tem sido defendida como uma orientação 

importante nos estudos de negócios internacionais (Tung e Verbeke, 2010).  

 

A distância institucional pode ser diferente, dependendo dos aspectos que estejam sendo 

avaliados: fatores de natureza regulatória, normativa ou cognitiva (Eden e Miller, 2004). 

Enquanto o pilar regulatório define o que as organizações e os indivíduos “tem permissão 

para fazer ou não”, o pilar normativo define o que eles “devem ou não devem fazer”. O pilar 

cognitivo, por sua vez, corresponderia ao que “é ou não é verdade” e ao que “se tem ou não 

tem capacidade para fazer”. 

 

Mesmo em um cenário em que os arcabouços regulatórios dos governos tornaram-se mais 

flexíveis e homogêneos, há ainda restrições de natureza regulamentar limitando os 

investimentos estrangeiros (Eden e Miller, 2004). Cabe citar, por exemplo, a falta de 

proteção a direitos de propriedade desestimulando a formação de parcerias com sócios locais, 

dado o risco desses parceiros se comportarem de forma oportunista. Em seu estudo, Eden e 

Miller (2004) registraram que, na prática, os diferentes tipos de distância institucional se 

combinam formando construtos de maior complexidade. Dentro desta perspectiva, 

examinaram o conceito de distância institucional sob dois diferentes prismas: um relativo a 

diferenças culturais (decomposto em elementos normativos e cognitivos) e outro relativo à 

corrupção (decomposto em elementos regulatórios e normativos).  

 

Trevino, Thomas e Cullen (2008) registraram que a não inclusão de fatores normativos e 

cognitivos nos modelos que avaliam decisões de investimento direto no exterior faz com que 

o entendimento do impacto das instituições fique incompleto. Os três autores comentaram 

que talvez a principal razão para que se dê ênfase ao pilar regulatório seja a maior facilidade 

para se caracterizarem as instituições formais. Em seu estudo sobre alianças internacionais, 

Lavie e Miller (2008) enfatizaram as diferenças de natureza cultural, geográfica e 

institucional entre os países para mostrar como essas diferenças afetam a colaboração entre 

parceiros de nacionalidade distinta, bem como indicar caminhos para que essa dissonância 

possa ser superada. 
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A presença da corrupção como parte do contexto institucional normativo tem sido objeto de 

diversos estudos específicos no campo dos negócios internacionais, criando-se inclusive a 

expressão “distância em termos de corrupção”, a qual corresponderia à diferença entre os 

níveis de corrupção dos países de origem e de destino dos investimentos (Duanmu, 2011). A 

conclusão mais frequente é de que a corrupção em determinado país hospedeiro não só 

resulta na redução do investimento estrangeiro recebido, mas também faz com que se altere 

a composição relativa dos países de origem, tornando menor a parcela oriunda de nações 

comprometidas em combater o problema (Cuervo-Cazurra, 2006). Por outro lado, no que 

concerne ao modo de entrada, a opção a ser seguida em países com alto índice de corrupção 

depende de vários aspectos, como o próprio nível de corrupção do país de origem (Duanmu, 

2011) e o risco de os ativos intangíveis da firma investidora serem copiados ou não por 

eventuais parceiros locais.  

 

A organização internacional de maior reputação em termos de pesquisas para se avaliar os 

índices de corrupção dos países é a Transparência Internacional. O índice mais conhecido 

dentre os divulgados pela Transparência Internacional é o Corruption Perceptions Index 

(CPI), que mede a percepção sobre a existência de corrupção entre políticos e funcionários 

públicos. O CPI é calculado a partir de surveys realizados por instituições independentes 

junto a executivos, acadêmicos e analistas de risco considerados formadores de opinião. De 

forma complementar ao CPI, a Transparência Internacional também divulga o chamado 

Bribe Payers Index, calculado a partir da propensão das companhias multinacionais para 

pagar propinas no intuito de conquistar negócios, indicando os países que adotam essa 

prática. Além da corrupção ativa propriamente dita, o Bribe Payers Index investiga as razões 

para se pagar propinas, os setores de atividade em que a corrupção está mais enraizada, o 

nível de conhecimento dos executivos das multinacionais acerca da Convenção Anti-

Corrupção da OCDE, o grau de comprometimento dessas firmas com a citada Convenção e 

a percepção a respeito de outras práticas desleais para se conquistar contratos. Pode-se dizer 

que o CPI revela o “lado da demanda” por propinas ao passo que o Bribe Payers Index 

enfatiza o “lado da oferta” da corrupção.  

 

Outro aspecto do contexto institucional que impacta o desenvolvimento dos negócios é a 

burocracia. O conceito de burocracia muitas vezes aparece associado à expressão degree of 

red tape, indicando todo um conjunto de regras e procedimentos, de âmbito operacional e 

administrativo, que são impostos aos empreendedores (Agarwal e Feils, 2007; Harding e 
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Javorcik, 2011; Scott e Pandey, 2000). Nesses casos, a burocracia normalmente está 

vinculada ao contexto regulatório.  

 

Todavia, na dinâmica das sociedades, uma instituição que originalmente tenha obtido 

legitimidade no âmbito regulatório pode se transferir ao longo do tempo para o contexto 

normativo (Scott, 1995; Scott, 2001), o que parece acontecer com o fenômeno da burocracia. 

Note-se que, segundo Scott (1995, 2001), o comportamento organizacional normativo pode 

ser definido como “o modo rotineiro” como as pessoas fazem as coisas na empresa. Em 

linha com essa interpretação, na presente tese trata-se o fenômeno da burocracia como 

conceito organizacional, prevalecendo as noções de mentalidade, comportamento (Bozeman 

e Scott, 1996; Scott e Pandey, 2000) e personalidade burocrática (Bozeman e Rainey, 1998). 

Em oposição à burocracia, uma orientação voltada ao empreendedorismo, criatividade e 

inovação também é um aspecto do contexto institucional normativo que tem sido objeto de 

estudos na área de negócios internacionais. (Busenitz, Gómez e Spencer, 2000).  

 

Agarwal e Feils (2007) propuseram que fossem investigadas as circunstâncias em que a 

questão da burocracia deixa de ser um problema administrativo e passa a ser um problema 

político, identificando-se as forças que levam à criação dos processos burocráticos. 

Equívocos na sua aplicação podem fazer com que boas regras se tornem ruins.  

 

Particularmente pesquisas envolvendo economias em transição, como países do Leste 

Europeu e da Ásia Central que pertenciam à antiga União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), vêm identificando a influência da burocracia do país hospedeiro na 

atração de investimentos estrangeiros. Saliente-se que a expressão “burocracia” muitas vezes 

é empregada com o sentido de “estrutura administrativa do governo”, sendo identificada 

como de boa qualidade ou não de acordo com sua capacidade para executar as políticas 

públicas e sua autonomia em relação a pressões políticas.  

 

O ambiente institucional do país hospedeiro impactaria as decisões das firmas 

multinacionais investidoras de duas formas (Gaur, Kumar e Sarathy, 2011). Em termos 

absolutos, o nível de qualidade institucional refletiria a eficácia, transparência e estabilidade 

das instituições atuantes no país, resultando em maior ou menor incerteza (Chan, Isobe e 

Makino, 2008; Phillips, Tracey e Karra, 2009); em termos relativos, as diferenças entre os 
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níveis de qualidade institucional do país de origem e do país de destino dos investimentos 

também afetariam a capacidade da firma de empreender seus negócios. 

 

Sob essa perspectiva, Gaur, Kumar e Sarathy (2011) propuseram que as firmas oriundas de 

países emergentes teriam menores dificuldades quando investissem em países semelhantes 

do que em países desenvolvidos. Analogamente, as firmas estabelecidas em países 

desenvolvidos também teriam menor dificuldade quando investissem em países da mesma 

categoria. Por outro lado, nas situações em que os investimentos se dessem entre países de 

categorias distintas, empresas de países desenvolvidos teriam alguma dificuldade para entrar 

em países emergentes, mas no sentido inverso os obstáculos seriam ainda maiores. 

 

Mais recentemente, Jansson, Hilmersson e Sandberg (2011) propuseram um framework para 

se avaliar as diferenças entre países a partir da percepção dos gerentes das firmas 

investidoras acerca das instituições do país de destino. O estudo envolveu 203 pequenas e 

médias empresas exportadoras da Suécia, com experiência de fazer negócios em seis países 

ditos emergentes: Estônia, Lituânia, Letônia, Polônia, Russia e China. Os autores basearam-

se nos três pilares institucionais de Scott (1995, 2001), adotando os seguintes indicadores: 

paciência e racionalidade para o pilar cognitivo; desconfiança e confiança para o pilar 

normativo; e sanções para o pilar regulatório. 

 

Uma importante limitação do conceito de distância institucional seria que quanto mais alto 

for o seu nível de abstração mais difícil se torna identificar e segregar os elementos 

institucionais regulatórios, normativos e culturais-cognitivos relevantes. Note-se que 

medidas de distância em termos absolutos assumem implicitamente que desvios positivos e 

negativos entre dois países são indiferentes. Isto significaria que a distância por si só traria 

ônus para o investidor, independentemente de o ambiente institucional do país hospedeiro 

ser mais ou menos favorável a investimentos estrangeiros. Todavia, trata-se de uma 

simplificação da realidade particularmente no que diz respeito a aspectos regulatórios e 

políticos, pois é de se supor que distâncias que levem a um ambiente mais desfavorável do 

que se tem no país de origem sejam de mais difícil administração. Uma alternativa seria 

associar ao conceito de distância a “noção de diferença”, no intuito de avaliar o sentido e o 

tamanho dos desvios entre os países (Bae e Salomon, 2010).  

 



 108 

Em síntese, a revisão bibliográfica cobrindo considerações teóricas sobre os construtos 

Qualidade e Distância Institucional apontou três questões básicas: 

 

• Nos estudos de negócios internacionais, a noção de distância ou diferenças entre os 

países tem sido objeto de diversos estudos, porém o conceito mais utilizado até hoje 

ainda é o de distância cultural. Os artigos teóricos e empíricos respaldam-se, 

notadamente, nos estudos de Hofstede (1980.) e, em menor escala, no Projeto Globe, 

na WVS e nos trabalhos de Schwartz (Kim e Gray, 2009; López-Duarte e Vidal-

Suárez, 2012). A proposição do conceito de distância institucional surgiu como 

alternativa para superar uma das principais fragilidades do conceito de distância 

cultural, associada ao fato de cobrir apenas “uma parte da história”, desprezando 

outros aspectos igualmente importantes.  

 

• O conceito de distância cultural já representava um contraponto a estudos que 

privilegiavam apenas aspectos econômicos e tecnológicos. A adoção do conceito de 

distância institucional vai além, incorporando questões de natureza política (distância 

regulatória), social (distância normativa) e psicológica (distância cognitiva). Há, 

portanto, um movimento para que o conceito de distância migre para um nível macro 

onde se considerem múltiplas dimensões do contexto institucional (Bae e Salomon, 

2010). 

 
• A maioria dos artigos que explora o conceito de distância institucional entre os 

países respalda-se em índices calculados por organizações de âmbito internacional e, 

particularmente em relação à distância normativa, tem sido comum também a adoção 

das dimensões propostas por Hofstede (1980). No trato da distância institucional 

formal, por exemplo, a base de dados secundários mais comumente adotada em 

estudos acadêmicos é aquela formada a partir dos chamados Worldwide Governance 

Indicators (WGI). Associados à credibilidade do Banco Mundial, os WGI derivam 

de dezenas de pesquisas realizadas por diferentes instituições mundo afora.  

 

3.1.3 Estudos Empíricos 

 

Parte dos estudos empíricos baseados na distância institucional tem investigado os seus 

efeitos no volume de investimentos diretos entre os países. Assim, a variável dependente (ou 
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resposta) normalmente identificada nesses estudos é o montante, em dólares, correspondente 

ao fluxo entre cada par de países, avaliando-se, por exemplo, em que medida transformações 

favoráveis aos investidores estrangeiros no contexto institucional do país hospedeiro têm 

conseguido atrair volumes mais substanciais.  

 

Bénassy-Quéré, Coupet e Mayer (2007) propuseram um modelo gravitacional para explicar 

investimentos diretos no exterior realizados por empresas de países da OCDE. De acordo 

com o modelo concebido, a distância geográfica representaria os custos de transação, o que 

parece se aplicar particularmente aos casos de IDE horizontal17 . Além da distância 

geográfica, do PIB e do PIB per capita dos países de origem e destino (esse último fator, 

expresso em paridade do poder de compra), o modelo inclui como variável independente o 

ambiente institucional do país hospedeiro. Ao testar o modelo para uma amostra com 

preponderância de países hospedeiros emergentes e dados sobre a qualidade de suas 

instituições disponibilizados pelo Ministério de Finanças da França, Bénassy-Quéré, Coupet 

e Mayer (2007) verificaram que a eficiência pública do país receptor mostrou-se como o 

fator mais importante para atrair IDE. 

 

Além dos estudos em torno da influência da distância institucional nos fluxos de 

investimento entre os países, há trabalhos centrados nas decisões de modo de entrada e 

modo de estabelecimento, os quais constituirão as principais referências empíricas desta tese.   

 

3.1.3.1 Estudos Empíricos Relativos ao Modo de Entrada 

 

Foi a partir do trabalho de Kogut e Singh (1988) que o construto de distância cultural passou 

a ser mais frequentemente utilizado como variável independente ou variável de controle em 

estudos sobre modo de entrada (Agarwal, 1994; Anand e Delios, 1997; Padmanabhan e Cho, 

1996; Shane, 1994). Gomes-Casseres (1990) examinou como a opção entre subsidiária 

integral e joint venture varia de acordo com as características da multinacional, da própria 

subsidiária, da sua indústria e do país hospedeiro. O autor leva em consideração fatores 

relacionados aos objetivos da companhia e fatores que espelham o que é possível conseguir. 

Assim, o estudo explora, entre outros aspectos, o impacto das relações entre as firmas e os 

governos na definição do modo de entrada, concluindo que o poder de barganha pode pender 

                                            
17 Os diferentes tipos de IDE e suas motivações são abordados no item 2.4.1 desta Tese 
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para uma parte ou para a outra, notadamente em função da atratividade do mercado e do 

porte da subsidiária.   

 

A existência de posições divergentes levou Brouthers e Brouthers (2001) a apontarem que 

há um paradoxo na literatura que trata do relacionamento entre distância cultural e modo de 

entrada: alguns pesquisadores constataram que altos níveis de distância cultural estão 

associados à opção por subsidiárias integrais ou joint ventures majoritárias (Anand e Delios, 

1997; Padmanabhan e Cho, 1996; Pan, 1996); outros atestaram associação direta com joint 

ventures (Erramilli e Rao, 1993; Kogut e Singh, 1988). De um lado, defende-se que a 

parceria com um sócio local facilitaria a adaptação dos produtos e a realização de atividades 

sensíveis à cultura do país hospedeiro (Chen e Hu, 2002; Hennart e Larimo, 1998; 

Palenzuela e Bobillo, 1999). Em contraposição, há argumentos na direção contrária (Quer, 

Claver e Rienda, 2012b), uma vez que a distância cultural dificultaria a identificação de um 

parceiro adequado e a gestão da afiliada no exterior (Chen e Hu, 2002; Contractor e Kundu, 

1998). 

 

Desta forma, Brouthers e Brouthers (2001) desenvolveram a hipótese de que o risco de 

investimento no país hospedeiro modera o impacto da distância cultural na escolha de modo 

de entrada. Pela sua abordagem, se o risco percebido do país hospedeiro é alto e a distância 

cultural aumenta, os gerentes vão preferir instalar subsidiárias integrais. Vale registrar que 

as meta-análises realizadas por Tihanyi, Griffith e Russell (2005) e Morschett, Schramm-

Klein e Swoboda (2010) também não encontraram evidências para o relacionamento direto 

entre distância cultural e a seleção do modo de entrada. 

 

Harzing (2004) apresentou um amplo levantamento de treze estudos que examinaram o 

efeito da distância cultural na escolha entre modos de entrada que exijam ou não capital 

próprio. As premissas teóricas e as conclusões dos treze estudos não são convergentes: 

quatro identificaram relacionamento negativo entre distância cultural e modos de entrada 

baseados em investimento direto, seis encontraram relacionamento positivo e os últimos três 

não obtiveram resultados estatisticamente significativos. Em seguida, levando em conta 

apenas investimentos diretos, Harzing (2004) também apresentou treze outros artigos cujo 

objetivo foi avaliar o impacto da distância cultural na escolha entre subsidiárias integrais e 

joint ventures. Como no primeiro levantamento, os estudos revelaram proposições teóricas 

conflitantes e os resultados estatísticos também são dissonantes: sete encontraram 
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relacionamento positivo entre distância cultural e controle compartilhado, três acharam 

relacionamento negativo, um concluiu que o relacionamento segue uma trajetória curvilínea 

e os outros dois não conseguiram suporte estatístico para suas hipóteses.  

 

No tocante ao modo de entrada, a maioria das pesquisas em negócios internacionais ainda 

leva em consideração apenas a influência da distância cultural, mas nos últimos anos já se 

têm observado estudos incorporando a distância institucional (Apêndice 1).  

 

A teoria dos custos de transação abre espaço para interpretações divergentes quanto ao 

impacto da distância sócio-cultural na definição do grau de controle (Anderson e Gatignon, 

1986). Assim, o melhor modo de entrada dependeria dos benefícios que a firma teria ao 

adotar os métodos locais de se fazer negócios e de se gerenciar as operações, o que, por sua 

vez, dependeria de cada cultura. Os fatores institucionais podem, assim, se combinar com os 

elementos básicos da teoria dos custos de transação, fazendo com que a escolha do modo de 

entrada compreenda aspectos que se posicionam tanto ao nível da firma (micro) quanto ao 

nível dos países (macro). Há entendimento, portanto, de que na explicação do modo de 

entrada a teoria dos custos de transação convive bem com a teoria institucional (Meyer et al., 

2009), observando-se autores que valorizam mais a primeira (Brouthers e Hennart, 1997) e 

outros que enfatizam mais a segunda (Delios e Beamish 1999).  

 

Ainda no início da década de 1970, Goodnow e Hansz (1972) já haviam estudado o impacto 

de fatores políticos e sócio-culturais na escolha do modo de entrada. Os dois autores 

comprovaram que as firmas tendem a adotar modos de entrada com maior controle, a 

exemplo de subsidiárias industriais em que sejam majoritárias, nos países considerados 

“quentes”, ou seja, com ambiente favorável (estabilidade política, oportunidades de mercado, 

desenvolvimento econômico, unicidade cultural, poucas barreiras legais e psicográficas, 

baixa distância geo-cultural). Note-se que esses fatores caracterizam-se por não estarem sob 

o controle da organização e assumem complexidade maior do que as chamadas vantagens 

locacionais “L” identificadas por Dunning em seu Paradigma OLI (Ekeledo e Sivakumar, 

1998). 

 

Mesmo em um cenário internacional de liberalização de investimentos, muitos governos 

impedem a participação majoritária de capital estrangeiro em indústrias consideradas 

“estratégicas” (Xu e Shenkar, 2002). Paralelamente, elementos normativos e cognitivos 
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também afetariam a legitimidade das subsidiárias externas. Face ao exposto, parcerias com 

sócios locais podem compensar parcialmente as dificuldades enfrentadas no país, pois 

permitiriam à multinacional construir vantagens competitivas naquele ambiente 

alternativamente à transferência de práticas da sua matriz. Em países com ambiente 

institucional muito distinto, a obtenção de legitimidade externa seria mais importante para 

uma multinacional do que a preservação da consistência interna entre as empresas do Grupo 

(Xu e Shenkar, 2002). 

 

Ao investigar 174 subsidiárias industriais localizadas na China, Luo (2001) verificou que, de 

acordo com a percepção dos gerentes das multinacionais, tanto o grau de intervenção do 

governo nos negócios como o nível de proteção aos direitos de propriedade levam à 

formação de joint ventures. Luo (2001) também averiguou que a constituição de joint 

ventures igualmente está associada à percepção dos gerentes das firmas investidoras acerca 

de aspectos macroeconômicos, político/legais e sócio-culturais que tornem o ambiente 

imprevisível ou volátil.    

 

Em geral, regras formais estabelecem o conjunto de modos de entrada permitido (por 

exemplo, com respeito à propriedade do capital), mas regras informais podem também afetar 

os modos de entrada. Assim, restrições legais podem limitar a porção de capital próprio que 

os investidores estrangeiros estão autorizados a deter (Brouthers, 2002; Delios e Beamish, 

1999; Kalinova, Palerm e Thomsen, 2010) e normas informais, tais como atos de corrupção 

que sejam aceitáveis, podem favorecer firmas locais em detrimento das multinacionais 

(Peng, 2003). Em outras palavras, quando os custos de transação são relativamente mais 

altos, multinacionais têm que adaptar suas estratégias para superar esses constrangimentos. 

Na presente tese diferenciaram-se os casos em que restrições de natureza legal impedem 

taxativamente a constituição de empresas integralmente controladas por capital estrangeiro 

(Kalinova, Palerm e Thomsen, 2010) daqueles em que a opção por formar uma joint venture 

foi genuinamente definida pela firma investidora com base em aspectos institucionais 

diversos do país hospedeiro (Slangen e Van Tulder, 2009). Note-se que em países como a 

Coreia as restrições impostas pelo governo às participações societárias estrangeiras foram 

sendo relaxadas a partir da segunda metade dos anos 1980 (Kim e Gray, 2008; Kim e Gray, 

2009), na medida em se reconheceu a importância do capital estrangeiro para a continuidade 

do crescimento econômico. 
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Particularmente joint ventures oferecem um meio para acessar recursos detidos pelas firmas 

locais, incluindo redes de relacionamento que possam ajudar a compensar as idiossincrasias 

de um contexto institucional fraco (Delios e Beamish, 1999). Contudo, a necessidade de 

uma parceria pode se reduzir com o fortalecimento do ambiente institucional (Meyer, 2001; 

Peng, 2003). Nessa linha, uma redução das restrições aos investimentos diretos estrangeiros 

pode eliminar a necessidade de um parceiro local (Delios e Beamish, 1999). Da mesma 

forma, ambientes regulatórios aperfeiçoados podem limitar a importância dos 

relacionamentos do sócio quando se estiver desenvolvendo negócios no país (Meyer, 2001). 

 

Após ponderar que os elementos que orientam a seleção do modo de entrada têm sido 

investigados principalmente a partir da teoria dos custos de transação, Yiu e Makino (2002) 

recomendaram maior valorização dos fatores institucionais decorrentes do ambiente do país 

hospedeiro, com base em três proposições: i) as firmas estrangeiras prefeririam formar joint 

ventures em países com grande distância regulatória e normativa; ii) as firmas tenderiam a 

escolher o mesmo modo de entrada adotado por concorrentes de seu país de origem que já 

tivessem se instalado no mesmo mercado; iii) as firmas tenderiam a escolher o mesmo modo 

de entrada que porventura já tivessem adotado em outros investimentos externos. Ao 

pesquisarem o modo de entrada de 364 subsidiárias japonesas atuantes nas indústrias de 

produtos eletrônicos de consumo e automobilística, Yiu e Makino (2002) verificaram que a 

teoria institucional oferece poder explicativo adicional em relação à teoria dos custos de 

transação. Os autores encontraram evidências para o impacto dos três pilares institucionais: 

o arcabouço regulatório do país hospedeiro, as pressões normativas impostas pela 

comunidade local e as limitações decorrentes de dissonância entre os padrões de referência 

cognitivos da multinacional e os de eventuais parceiros no país receptor. 

 

Ao estudarem subsidiárias de multinacionais japonesas em 45 países, Xu, Pan e Beamish 

(2004) confirmaram as proposições de Xu e Shenkar (2002) no que diz respeito à associação 

das distâncias regulatória e normativa com menores níveis de participação no capital da 

afiliada. Os três autores operacionalizaram o modo de entrada fazendo uso de quatro 

categorias: subsidiária integral, joint venture majoritária, joint venture paritária (50% do 

capital) e joint venture minoritária. Para a operacionalização dos construtos distância 

regulatória e distância normativa, Xu, Pan e Beamish (2004) valeram-se da base de 

informações disponibilizada no Global Competitiveness Report. Saliente-se que o estudo 

envolveu apenas duas das três dimensões de distância institucional, posto que a distância 
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cognitiva dos países hospedeiros em relação ao Japão não foi avaliada. A propósito, Xu, Pan 

e Beamish (2004) defendem que as duas dimensões são construtos separados e, assim, 

impactam as estratégias das multinacionais através de mecanismos diferentes. 

 

Eden e Miller (2004) mostraram que, no tocante à distância institucional normativa, a 

constituição de joint ventures seria recomendável, dado que em países hospedeiros onde essa 

distância se manifesta há dificuldades para se manter o alinhamento com as práticas da 

matriz, para se entender as orientações emanadas do seu contexto institucional e para se 

conquistar legitimidade. Em termos de distância cognitiva, Eden e Miller (2004) observaram 

que a análise do seu impacto na escolha do modo de entrada deve ser um pouco mais ampla, 

uma vez que há diferentes aspectos do comportamento das firmas e dos consumidores do 

país receptor que podem interferir na decisão da empresa investidora. Altos níveis de 

etnocentrismo que resultassem na formação de estereótipos dos investidores estrangeiros 

provavelmente levariam a multinacional a buscar sócios locais que tivessem uma percepção 

diferente, de modo a atenuar eventuais comportamentos xenófobos. 

 

Especificamente em relação à corrupção do setor público do país hospedeiro, Rodriguez, 

Uhlenbruck e Eden (2005) estudaram o seu impacto na seleção do modo de entrada 

observando duas dimensões: a onipresença da corrupção e sua imprevisibilidade. Os três 

autores propuseram que quanto mais alta for a onipresença da corrupção, maior será a 

probabilidade da multinacional optar por estabelecer uma subsidiária integral, e quanto mais 

alta for a imprevisibilidade da corrupção no país hospedeiro, maior será a probabilidade da 

firma investidora formar uma joint venture. Uhlenbruck et al. (2006) investigaram 

empiricamente as proposições apresentadas por Rodriguez, Uhlenbruck e Eden (2005), a 

partir de 400 projetos na área de telecomunicações implantados em 96 países emergentes, no 

regime de participação privada em infraestrutura. Os autores verificaram que, ao se 

defrontarem com ambientes corruptos, as multinacionais realmente preferem modos de 

entrada com menor participação de capital próprio. 

 

Ao estudarem investimentos estrangeiros diretos realizados entre 1990 e 2000 na India, 

Vietnam, Egito, África do Sul, Hungria e Polônia, Estrin, Baghdasaryan e Meyer (2009) 

examinaram a influência de diferentes aspectos da distância institucional na seleção de 

modos de entrada, amparando-se nos três pilares propostos por Scott (1995, 2001). No 

entanto, em sua análise econométrica, Estrin, Baghdasaryan e Meyer (2009) definiram 
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“modo de entrada” como variável dependente, sendo “projetos greenfield” a categoria-base, 

o que demonstra que os autores não diferenciaram os conceitos de modo de entrada e modo 

de estabelecimento. De acordo com a pesquisa, enquanto a distância formal (regulatória) 

aumentou a propensão de se optar por projetos greenfield, a distância informal (normativa e 

cognitiva) apresentou efeitos não lineares.  

 

Para medir a distância regulatória, os autores se valeram do Economic Freedom Index 

publicado pela Heritage Foundation. Para medir as distâncias normativa e cognitiva, 

utilizaram inicialmente as dimensões culturais de Hofstede (1980) e, posteriormente, os 

índices do Projeto GLOBE. 

 

Estrin, Baghdasaryan e Meyer (2009) observaram que a distância informal interage com a 

experiência internacional da firma investidora e, no caso de corporações mais experientes, 

os sues efeitos diretos nem mesmo se mostraram estatisticamente significativos. Sua 

conclusão é de que a experiência pode criar familiaridade e, portanto, quando o investidor já 

opera no país hospedeiro há algum tempo os efeitos da distância informal podem ser 

abrandados. Note-se que o trabalho de Estrin, Baghdasaryan e Meyer (2009) não referendou 

as proposições teóricas de Xu e Shenkar (2002), no tocante à distância informal. Os autores 

defendem que os diferentes aspectos institucionais impactam a decisão de modo de entrada 

em sentidos opostos.  

 

Meyer et al. (2009) avaliaram o impacto de instituições nas estratégias de entrada de firmas 

interessadas em atuar em quatro países emergentes: África do Sul, Egito, Índia e Vietnam. A 

partir de 336 questionários envolvendo investimentos realizados entre 1994 e 2000, os 

autores verificaram que as instituições influenciam diretamente as estratégias de entrada, 

mas esse efeito é moderado pela necessidade da firma investidora por diferentes tipos de 

recursos locais. Nesse sentido, Meyer et al. (2009) concluíram que as firmas que foram para 

esses mercados em busca de recursos escolheram diferentes modos de entrada, de acordo 

com o contexto institucional que encontraram. Em seu modelo econométrico, os autores 

consideraram como variável dependente as alternativas greenfield, aquisição ou joint-

venture, combinando categorias de modo de estabelecimento e modo de entrada. A título de 

variáveis independentes, consideraram fatores ligados ao contexto institucional do país 

hospedeiro e à necessidade de recursos da empresa investidora. Assim, em ambientes com 

instituições mais fracas, as joint ventures constituíram-se como opção preferencial enquanto 
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em ambientes com instituições mais sólidas as aquisições se mostraram mais adequadas para 

acessar os recursos, notadamente ativos intangíveis. 

 

Ao trazer um maior conhecimento do mercado local e permitir redução das incertezas 

percebidas, a constituição de uma joint venture no país hospedeiro poderia levar a firma 

investidora estrangeira a assumir o controle integral da subsidiária, em um segundo 

momento. Mudanças favoráveis no ambiente regulatório também estimulariam esse 

movimento (Puck, Holtbrügge e Mohr, 2009). 

 

Slangen e Van Tulder (2009) ressaltaram que multinacionais preferem joint ventures em 

comparação a subsidiárias integrais em contextos de alta incerteza. Respaldados por um 

estudo empírico que envolveu investimentos de multinacionais holandesas em 48 países, os 

autores concluem que a qualidade da governança do país receptor é um indicador de 

incerteza mais adequado do que a distância cultural e o risco político. 

 

Roy e Oliver (2009) estudaram a influência do ambiente jurídico do país hospedeiro na 

escolha de parceiros em joint ventures. Segundo os dois autores, duas instituições 

pertencentes ao ambiente jurídico constituem elementos importantes para as decisões das 

multinacionais: o domínio da lei e o controle da corrupção. Citando Kaufmann, Kraay e 

Mastruzzi (2006, p.4), Roy e Oliver (2009) observaram que o domínio da lei, também 

qualificado como o Estado de Direito, seria “a extensão em que os agentes têm confiança e 

respeito pelas regras da sociedade, e em particular, a qualidade da execução dos contratos, a 

polícia, os tribunais, assim como a probabilidade de existirem crimes e violência” (p.780). O 

controle da corrupção, por outro lado, seria ‘‘a extensão em que o poder público é exercido 

para permitir ganhos privados, incluindo tanto pequenas como grandes formas de corrupção, 

assim como a exploração do Estado pelas elites e por interesses privados” (p.780). O estudo 

concluiu que uma avaliação negativa dos executivos da firma estrangeira sobre o ambiente 

institucional do país receptor, notadamente percepção de que não haverá proteção adequada 

contra atitudes arbitrárias, faria com que houvesse preocupações em torno da capacidade da 

firma de se apropriar de benefícios com a joint venture e dos futuros custos inerentes à 

coordenação das ações com o parceiro local. 

No que diz respeito ao ambiente jurídico do país hospedeiro, Morschett, Schramm-Klein e 

Swoboda (2010) concluíram que restrições de natureza legal e barreiras comerciais estão 

positivamente associadas à preferência por modos de entrada baseados em cooperação, ao 
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passo que o grau de abertura da economia aos investimentos estrangeiros estimularia a 

preferência por subsidiárias integrais. 

  

Investigando investimentos diretos de multinacionais finlandesas em países emergentes 

realizados desde a década de 1990, Arslan e Larimo (2010) identificaram que uma grande 

distância institucional normativa fez com que as empresas finlandesas preferissem instalar 

subsidiárias integrais, o que se mostrou inconsistente com a hipótese inicialmente formulada.  

 

Com base no comportamento de subsidiárias de empresas multinacionais instaladas na 

Hungria, Lituânia e Polônia, Santangelo e Meyer (2011) verificaram que tanto as 

deficiências como as incertezas associadas ao funcionamento das instituições afetam a 

definição das estratégias empresariais, mas em direções opostas. Sob condições de alta 

incerteza, os investidores preferem, a princípio, modos de entrada de menor 

comprometimento e maior flexibilidade, que lhes permita aumentar os seus investimentos a 

posteriori, se for o caso. Por outro lado, deficiências institucionais levam os investidores a 

buscar informações e a ajustar os seus custos desde o início das suas operações e, portanto, 

nessa situação não é provável que haja redução dos investimentos em momento posterior. 

 

Abdi e Aulakh (2012) ressaltaram que, apesar de representar desafios à governança da 

subsidiária, a celebração de parcerias com firmas locais em países hospedeiros com distância 

institucional elevada pode trazer uma série de benefícios, tais como acesso a recursos 

complementares, desenvolvimento de capacidades organizacionais, aceleração do processo 

de aprendizagem, maior facilidade de penetração em mercados restritos, redução de riscos e 

superação de questões afetas à nacionalidade na formação de redes de relacionamento. 

 

Os estudos teóricos e empíricos encontrados na literatura sobre a influência da qualidade do 

ambiente regulatório e da distância institucional na escolha do modo de entrada apontam 

para as seguintes ideias centrais: 

 

• A maior parte das pesquisas ainda leva em consideração a influência da distância 

cultural, amparando-se no estudo de Kogut e Singh (1988), mas nos últimos anos já 

se têm observado estudos incorporando a distância institucional, valendo-se das 

proposições de Xu e Shenkar (2002).  
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• No que diz respeito ao impacto da distância cultural no modo de entrada, há 

divergências entre autores: alguns constataram que, quanto maior a distância 

cultural, maior a probabilidade de se constituírem parcerias com sócios locais, 

enquanto outros verificaram relação de causalidade entre distância cultural e 

instalação de subsidiárias integrais. 

 

• No tocante ao impacto da distância institucional, a maioria dos artigos indica que as 

firmas optariam por modos de entrada de menor comprometimento, baseados em 

cooperação, em ambientes incertos e com deficiências institucionais (Abdi e Aulakh, 

2012; Luo, 2001; Meyer et al., 2009; , Morschett, Schramm-Klein e Swoboda, 2010; 

Santangelo e Meyer, 2011; Slangen e Van Tulder, 2009; Xu, Pan e Beamish, 2004; 

Yiu e Makino, 2002). Porém, os resultados decorrentes da distância institucional 

formal (regulatória) e da distância institucional informal (normativa e cognitiva) nem 

sempre se tem mostrado alinhados (Estrin, Baghdasaryan e Meyer, 2009; Roy e 

Oliver, 2009).  

 

Desta forma, há motivação para novas pesquisas sobre o tema, razão pela qual foram 

formuladas as seguintes hipóteses:  

 

HIPÓTESE 1a 

 

Quanto maior for a qualidade do ambiente regulatório do país hospedeiro, menor a 

probabilidade de a firma investidora escolher joint ventures como modo de entrada, 

preferindo constituir subsidiárias integrais. 

 

HIPÓTESE 2a 

 

Quanto maior for a distância institucional normativa entre o país de origem e o país 

hospedeiro, maior a probabilidade de a firma investidora escolher joint ventures como modo 

de entrada, ao invés de subsidiárias integrais. 
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HIPÓTESE 3a 

 

Quanto maior for a distância institucional cultural-cognitiva entre o país de origem e o país 

hospedeiro, maior a probabilidade de a firma investidora escolher joint ventures como modo 

de entrada, ao invés de subsidiárias integrais. 

 

3.1.3.2 Estudos Empíricos Relativos ao Modo de Estabelecimento 

 

A partir do trabalho de Kogut e Singh (1988), o construto de distância cultural tem sido 

utilizado como variável independente ou variável de controle também para estudos sobre o 

modo de estabelecimento (Barkema e Vermeulen, 1998; Cho e Padmanabhan, 1995). 

 

Sob a perspectiva cultural, as percepções das multinacionais sobre os custos e benefícios 

associados a modos de estabelecimento distintos seriam influenciadas pelas diferenças 

culturais entre os países de origem e de destino dos investimentos (Padmanabhan e Cho, 

1995). Sob essa ótica, os custos e incertezas decorrentes da aquisição de uma firma no 

exterior seriam maiores quando o país fosse percebido como culturalmente distante da nação 

de origem da empresa investidora, encorajando a realização de projetos greenfield. 

 

Apoiando-se em dados coletados entre 1995 e 1996, junto a 287 subsidiárias localizadas em 

22 países, Harzing (2002) decidiu investigar a contribuição da estratégia seguida pelas 

multinacionais na seleção do seu modo de estabelecimento, com o pressuposto de que as 

subsidiárias de uma multinacional que adote uma estratégia global estão mais sujeitas a 

restrições internas, enquanto as subsidiárias de uma companhia que se paute por uma 

estratégia multidoméstica estão mais expostas a pressões externas. Dentre outras variáveis 

de controle, a autora verificou que aquisições são menos prováveis em países culturalmente 

distantes.  

 

Slangen e Hennart (2007) realizaram um amplo levantamento bibliográfico para averiguar se 

nos estudos empíricos a escolha entre greenfield e aquisição era considerada dependente da 

escolha entre joint venture e subsidiária integral. Dos 23 estudos incluídos no levantamento, 

apenas seis consideraram as duas decisões interrelacionadas. Em seu modelo conceitual, os 

autores também sugerem que quanto maior a distância cultural entre o país de origem e o 

país de destino, menor a probabilidade de se optar por uma aquisição. Todavia, com base na 
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literatura, Slangen e Hennart (2007) comentam que o impacto da distância cultural pode ser 

moderado pelo nível de integração da subsidiária com a matriz, pela experiência 

internacional da companhia e pela experiência prévia da companhia no país hospedeiro. 

 

A inconsistência observada nos estudos empíricos em torno da causalidade entre a distância 

cultural e o modo de estabelecimento parece indicar que se deva adotar postura 

conservadora antes de se buscar generalizações. Na realidade, diferentes expectativas, 

amostras, períodos de análise, metodologias e embasamentos teóricos dos pesquisadores 

podem levar a resultados conflitantes. Diante do impasse teórico, parece importante 

considerar fatores adicionais, além da distância cultural. Entre outras características dos 

países de origem e de destino, deveriam se levar em conta aspectos de natureza legal, 

administrativa e institucional, tais como o risco político, o nível de desenvolvimento 

econômico e as restrições regulamentares do país receptor (Harzing, 2004).  

 

Na abordagem do modo de estabelecimento, Xu e Shenkar (2002) observaram que quando a 

distância cognitiva é alta, a compra do controle de uma firma local por uma companhia 

estrangeira pode ser interpretada como ameaça à soberania nacional e remeter à ideia de 

perda de competitividade do país, o que desencorajaria aquisições. Por outro lado, em 

contextos de grande distância normativa, uma firma local que venha a ser adquirida 

apresenta maiores dificuldades para absorver as práticas organizacionais da matriz, o que 

prejudicaria o reconhecimento de sua legitimidade dentro da multinacional. Em 

contraposição, mesmo em ambiente com grande distância normativa, é de se supor que a 

subsidiária constituída a partir de um projeto greenfield se mostre mais receptiva às 

orientações da matriz investidora. Desta forma, em mercados com grande distância 

institucional informal, a multinacional tenderia a optar por projetos greenfield de modo a 

evitar conflitos intra-organizacionais e facilitar a integração de suas operações (Xu e 

Shenkar, 2002). 

 

Harzing (2004) também reviu a literatura sobre a influência da distância cultural na opção 

entre aquisição e projetos greenfield. A exemplo de sua investigação sobre modos de 

entrada, os sete artigos selecionados e os testes estatísticos reiteraram dificuldade para se 

estabelecer relação de causalidade: quatro estudos indicaram que o relacionamento entre 

distância cultural e preferência por projetos greenfield é positivo, ao passo que os outros três 

não obtiveram resultados significativos.  
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Dikova e Van Witteloostuijn (2007) conduziram uma survey para investigar as decisões de 

investimento de multinacionais da União Europeia nos chamados países em transição do 

Leste Europeu (Bulgária, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Letônia, Lituênia, 

Polônia, República Checa e Romênia). Entre outros aspectos, os autores aplicaram os 

princípios da Nova Economia Institucional para aferir a influência das mudanças 

institucionais em curso nesses países no modo de estabelecimento, no pressuposto de que 

avanços estariam positivamente associados a uma maior preferência por aquisições. No 

ambiente específico do leste europeu, a instabilidade de suas instituições levaria os 

investidores a refutar a possibilidade de adquirir empresas locais, haja vista a necessidade 

que teriam de reestruturá-las. Contudo, a principal evidência estatística encontrada por 

Dikova e Van Witteloostuijn (2007) foi de que o nível de avanço institucional do país 

hospedeiro modera os efeitos de fatores ligados à firma na escolha do modo de 

estabelecimento, como a intensidade tecnológica de seus produtos e sua estratégia 

internacional. 

 

A partir de seus dados sobre investimentos de multinacionais finlandesas, Arslan e Larimo 

(2011) também estudaram a influência da distância institucional no modo de 

estabelecimento. Os autores constataram que maior distância institucional informal levou a 

firma investidora a preferir projetos greenfield, confirmando a hipótese de que um 

empreendimento realizado desde a sua etapa inicial facilitaria a integração da subsidiária 

estrangeira à estrutura organizacional da sua matriz (Harzing, 2002; Hennart e Park, 1993). 

Por outro lado, no que concerne aos fatores institucionais de caráter formal, Arslan e Larimo 

(2011) verificaram que maior distância resultou na preferência por aquisições, o que 

contrariou a hipótese inicialmente estabelecida. Os dois autores buscaram razões para o fato, 

concluindo que as especificidades de sua amostra, o gradual fortalecimento das instituições 

de mercado em regiões que concentram investimentos finlandeses (CEE e Ásia) e a 

necessidade das multinacionais finlandesas de aumentar sua receptividade em países 

institucionalmente distantes talvez expliquem o resultado encontrado. 

 

Os estudos teóricos e empíricos encontrados na literatura sobre a influência da qualidade do 

ambiente regulatório e da distância institucional na escolha do modo de estabelecimento 

permitem algumas observações: 
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• Nos artigos que exploram o conceito de distância cultural, a constatação da maioria 

dos pesquisadores é de que quanto maior for essa distância, maior seria a 

probabilidade de se implantarem projetos greenfield (Padmanabhan e Cho, 1995). 

Todavia, nem sempre essa relação de causalidade tem se mostrado estatisticamente 

significativa (Harzing, 2004) e tem sido condizente com testes empíricos (Arslan e 

Larimo, 2011). 

 

• Nos artigos que se respaldam na distância institucional, também prevalece o 

entendimento de que, quanto maior for essa distância, maior a tendência de se optar 

por projetos greenfield (Arslan e Larimo, 2011; Xu e Shenkar, 2002), mas há 

necessidade ainda de se aprofundar como os fatores institucionais se combinariam 

com o risco político e com o nível de desenvolvimento do país hospedeiro, bem 

como com os fatores da firma (Dikova e Van Witteloostuijn, 2007). 

 

Assim, conclui-se que a revisão de literatura encoraja novas pesquisas sobre a escolha do 

modo de estabelecimento, sendo formuladas as seguintes hipóteses: 

 

HIPÓTESE 1b 

 

Quanto maior for a qualidade do ambiente regulatório do país hospedeiro, menor a 

probabilidade de a firma investidora escolher projetos greenfield como modo de 

estabelecimento, preferindo aquisições. 

 

HIPÓTESE 2b 

 

Quanto maior for a distância institucional normativa entre o país de origem e o país 

hospedeiro, maior a probabilidade de a firma investidora escolher projetos greenfield como 

modo de estabelecimento, ao invés de aquisições. 

 

HIPÓTESE 3b 

 

Quanto maior for a distância institucional cultural-cognitiva entre o país de origem e o país 

hospedeiro, maior é a probabilidade de a firma investidora escolher projetos greenfield como 

modo de estabelecimento, ao invés de aquisições. 
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3.2 Risco Político  

 

3.2.1 Considerações Teóricas 

 

No âmbito corporativo, o conceito de risco refere-se ao comportamento incerto de fatores 

ambientais e organizacionais que impactam os resultados das empresas (Miller, 1992).   

 

O risco percebido deriva das opiniões dos executivos responsáveis pela decisão de investir 

sobre o mercado em que se quer entrar, notadamente em razão das diferenças percebidas em 

relação ao seu país de origem (Ahmed et al. 2002).  Diversas organizações, como agências 

de classificação de risco, provedores de informação e empresas de consultoria, utilizam 

parâmetros objetivos para medir o risco político dos países. Contudo, os executivos das 

firmas investidoras formam sua percepção de risco do país hospedeiro de acordo com suas 

características individuais e as especificidades de sua empresa (Eriksson et al., 1997; Miller, 

1992).  

 

A literatura sobre finanças internacionais muitas vezes utiliza os termos risco país, risco 

soberano e risco político de forma indiscriminada. Contudo, a noção correta de risco país é 

mais abrangente, pois aí estariam contidos fatores de risco diversos, tais como risco político, 

risco econômico, risco de câmbio e risco soberano. O risco político se refere mais 

especificamente ao risco que o investidor corre por conta de atos do governo que possam 

afetar o resultado de seus negócios (Miller, 1992).  Para Brink (2004), o conceito de risco 

país corresponderia à incapacidade para se repagar os empréstimos, enquanto o conceito de 

risco político estaria associado à disposição do país em pagar. O risco soberano, por sua vez, 

refere-se ao risco de o governo do país hospedeiro não cumprir suas obrigações perante 

credores externos, ou seja, unilateralmente não honrar diretamente suas obrigações (Figura 

10). 

 

Assim, dentro de uma perspectiva mais genérica, o risco político compreenderia fatores 

políticos, econômicos, financeiros e industriais, podendo-se especificar ainda aspectos de 

caráter social, societário e ambiental (Brink, 2004). Contudo, na presente tese, enfatiza-se 

particularmente o risco de natureza política, dado que é esse o conceito mais presente nos 

estudos de negócios internacionais. Inquestionavelmente, o risco político é o tipo de risco 
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mais relevante a ser avaliado por uma empresa que pretende investir no exterior (Eun e 

Resnick, 2007). 

Figura 10 
Componentes do Risco País 

 

Risco Político

Risco Regulatório

Risco de Crédito Soberano

Estabilidade Política

Práticas de Governança Corporativa

Risco Industrial

Riscos Trabalhistas

Risco Financeiro

Risco Econômico

Risco Sistêmico

Risco do Sistema Bancário

Risco de Inflação

Risco de Taxa de Juros

Risco Cambial

Risco de Liquidez

Risco de Solvência

Risco de Moeda

Risco País

Risco de Transferência & Conversibilidade

Risco do Sistema Legal

 
         Fonte: BNDES – Área de Crédito (2010) 

 
 

Os riscos políticos compreendem, portanto, um amplo espectro de fatores atrelados a 

ocorrências políticas adversas no país de destino dos investimentos, que possam levar os 

investidores internacionais a terem perdas (Feinberg e Gupta, 2009). Dependendo de como 

as firmas investidoras são afetadas, os fatores de risco político podem ser classificado em 

três categorias: 

 

• Fatores de riscos específicos para o país (nível macro): instabilidade política e 

econômica e mudanças na estrutura do governo que possam provocar risco de 

transferência, controles de capital inesperados, congelamento de fundos, impostos sobre 

dividendos e juros, riscos operacionais e riscos institucionais e culturais. 

• Fatores de riscos específicos para a firma (nível micro): conflitos entre os objetivos da 

companhia e as diretrizes de governo refletidas no marco jurídico que possam resultar 

em riscos cambiais e financeiros, riscos do negócio, riscos de controle e governança. 
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• Fatores de risco de natureza global, tais como riscos de atentados terroristas, 

movimentos anti-globalização, riscos ambientais, riscos sociais e riscos de ataques a 

sistemas de informação. 

 

Na primeira categoria, por exemplo, inclui-se a ameaça de o governo local impor mudanças 

nas regras do jogo, impedindo a transferência de fatores de produção, produtos ou capital 

(Shenkar e Luo, 2003). Na segunda categoria estaria o risco de propriedade, ou seja, 

potenciais ameaças à propriedade resultantes de nacionalização, confisco ou expropriação. 

Assim, a nível macro estariam os riscos enfrentados em determinado país, extensíveis a 

todas as empresas decididas a ali se instalar, enquanto a nível micro estariam os riscos 

aplicáveis a uma companhia em particular, ou a certo tipo de projeto (Phatak, Bhagat e 

Kashlak, 2009). Firmas estrangeiras atuantes em indústrias baseadas em recursos naturais 

estariam mais expostas ao risco político do país hospedeiro do que fabricantes de produtos 

de alta tecnologia ou produtos com marcas consagradas (De la Torre e Neckar, 1988).   

 

Para se avaliarem tais fatores de risco, deve se procurar inferir a estabilidade política e 

econômica do país. Existem agências independentes altamente especializadas em avaliar 

riscos políticos, tais como S&P, Moody’s, EIU, Euromoney e Institutional Investor. O 

Quadro 22 apresenta cinco fatores de risco político que acabaram por constituir os quesitos 

formulados no âmbito deste estudo para a investigação dessa dimensão institucional.    

 

O risco político corresponderia a toda e qualquer decisão governamental que afete de forma 

significativa os preços de um ativo, seja ele financeiro, seja de investimento. O risco pode 

estar relacionado a questões de natureza política, econômica, social e de segurança, 

incluindo terrorismo. Estariam incluídos aí fatores como instabilidade do governo, 

protecionismo contra investimentos estrangeiros e ações decorrentes de diretrizes 

geopolíticas. O fato é que, ao investir grandes quantias no exterior, as empresas esperam que 

seu capital seja protegido de bruscas mudanças no cenário político-econômico. Do ponto de 

vista político, espera-se que as “regras do jogo” sejam respeitadas e os países que recebem 

os investimentos assegurem a estabilidade do ambiente de negócios e o cumprimento dos 

acordos combinados. Teme-se, por exemplo, que o governo do país que receberá os 

investimentos não respeite contratos assinados. 

 
 



 126 

Quadro 22 
Fatores de Risco Político 

 
 

Fator 
 

Indicador 

Inabilidade para se converter a moeda local do país hospedeiro 
em moeda “forte” 

Conversibilidade e Transferibilidade 
Inabilidade para se transferir recursos do país hospedeiro para o 
pais de origem 

 Nacionalização e confisco 
 Expropriação “gradual” (uma série de atos que em seu conjunto 

representam expropriação, por exemplo, mudanças graduais no 
regime tributário)   

 Expropriação de fundos (por exemplo, “congelamento” de 
contas bancárias) 

Expropriação 

 Privação de um direito fundamental ou de um benefício 
essencial para a viabilidade financeira do investimento  

Perda de ativos tangíveis em função de guerra, revolução, 
insurreição, golpe de Estado, sabotagem e terrorismo 

Guerras e Distúrbios Civis 
Perda de receitas, ainda que temporária, em função da 
interrupção dos negócios 

Não cumprimento ou repúdio a um contrato celebrado entre o 
investidor e as autoridades do país hospedeiro 

Desrespeito a Contratos Não efetivação de ordem judicial, motivada pelo não 
cumprimento de penalidade definida por tribunal arbitral ou 
judicial; e impedimento de se recorrer ao foro judicial ou arbitral 
estabelecido 

Não cumprimento de repagamento de financiamento concedido 
ao governo do país hospedeiro. 

Não cumprimento de obrigações 
financeiras pelo governo do país 

hospedeiro Não cumprimento de obrigação do governo do país hospedeiro 
de injetar recursos em determinado empreendimento. 

Fonte: MIGA (2011)18 
 

É difícil fazer previsões acerca do cenário político de um país, cujos desequilíbrios podem 

levar a um aumento do risco. Entre os métodos para se medir o risco político, inserem-se 

abordagens qualitativas, opiniões de especialistas, abordagens baseadas em cenários, 

métodos baseados em árvores de decisão e técnicas quantitativas. Em síntese, pode se adotar 

dois caminhos: medir o risco a partir da perspectiva específica de cada país ou a partir das 

potenciais adversidades que determinada empresa investidora pode enfrentar. O mais 

comum é seguir a primeira abordagem, valendo-se essencialmente de uma análise do risco 

país. Todavia, o pressuposto de que todas as firmas assumem o mesmo risco é uma 

simplificação da realidade. Por exemplo, o risco de expropriação de ativos usualmente é 

diferente de acordo com a atividade exercida pela firma investidora, mostrando-se mais alto 

no caso de indústrias extrativas, serviços de utilidade pública e instituições financeiras. 

                                            
18 Repúdio é o não reconhecimento por parte do devedor ou do garantidor do seu envolvimento em um contrato. 
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(Jensen e Johnston, 2011). Assim, para investimentos diretos no exterior, uma abordagem 

microeconômica, ao nível da firma, conseguiria captar essas diferenças. 

 

A OCDE adota um método de classificação dos riscos dos países que é referência para as 

agências oficiais de crédito à exportação estabelecerem prêmios de risco. O método avalia o 

risco de crédito e posiciona cada país em uma escala de oito níveis, variando de 0 a 7. A 

metodologia se ampara em dois componentes básicos: (i) o Country Risk Assessment Model 

(CRAM), que produz uma avaliação quantitativa de cada risco país a partir do histórico de 

pagamentos, indicadores financeiros e situação econômica; (ii) um ajuste qualitativo dos 

resultados do modelo, mediante a incorporação de fatores políticos e outros fatores não 

considerados no CRAM, como por exemplo, o risco de expropriação. Percebe-se, portanto, 

que na ótica da OCDE o risco país está atrelado, essencialmente, ao risco de transferência e 

conversibilidade (isto é, o risco de o governo impor controles nos fluxos de capital e nas 

transações cambiais que impeçam uma organização de converter moeda local em moeda 

estrangeira, bem como transferir fundos a credores localizados em países estrangeiros), e aos 

casos de força maior (guerra, expropriação, revolução, distúrbios civis, enchentes, 

terremotos). Assim, a classificação da OCDE não reflete os riscos soberanos, ou seja, a 

capacidade financeira de os governos honrarem seus débitos, comumente avaliada pelas 

agências de rating privadas. 

 

Outra medida frequentemente utilizada para risco país é o International Country Risk Guide 

(ICRG), publicado pelo The PRS Group. Esse índice monitora 140 países e é calculado pelo 

IRIS (Center for Institutional Reform and the Informal Sector), da Universidade de 

Maryland, uma organização sem fins lucrativos que possui especialistas no assunto. O ICRG 

resulta da combinação de 22 fatores agrupados em três grandes categorias de risco - político, 

financeiro e econômico, com ponderações equivalentes a 50%, 25% e 25% do rating final, 

respectivamente. O rating político corresponde à média ponderada de 12 fatores, tais como 

estabilidade do governo, condições sócio-econômicas, corrupção, lei e ordem19, e qualidade 

da burocracia. O rating financeiro compreende cinco componentes, entre os quais dívida 

externa como porcentagem do PIB, serviço da dívida externa como porcentagem das 

exportações e estabilidade da taxa de câmbio. Por fim, o rating econômico envolve outros  

                                            
19

 O conceito de lei e ordem, que evoluiu para a ideia de “domínio da lei” (rule of law), compreende, de um 
lado, a força e a imparcialidade do sistema legal, e de outro, a confiança que a sociedade tenha de que as regras 
serão aplicadas corretamente pelas autoridades competentes. 
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cinco componentes, entre os quais se incluem PIB per capita, taxa de crescimento real do 

PIB e taxa de inflação anual.  

 

Um terceiro índice que tem sido utilizado em pesquisas acadêmcias é o BERI Political Risk 

Index, divulgado pela Business Environmental Risk Intelligence. Essa empresa acompanha o 

clima para investimentos e o nível de competitividade de 50 países, publicando, três vezes 

por ano, sub-índices atrelados aos riscos operacionais, riscos políticos e riscos cambiais. 

 

Conforme Howell (2007), os índices que se propõem a espelhar os riscos dos países podem 

ser enquadrados em três categorias: 

 

• índices compreensivos (p. ex., ICRG, BERI e EIU); 

• índices focados em fatores econômicos e financeiros (p. ex., Euromoney, S&P e 

Moody`s); 

• índices focados em fatores políticos (p.ex., PRS e Eurasia20).   

 

Cosset e Roy (1991) se propuseram a correlacionar os ratings dos países divulgados nas 

publicações Euromoney e Institutional Investors com variáveis de natureza econômica e 

política. Entre as constatações da pesquisa, sobressaíram o grau de endividamento, a renda 

per capita e a propensão a investir como fatores importantes para a classificação do país.   

 

No âmbito acadêmico, Henisz (2000b) criou o Political Constraints Index (POLCON), 

ancorado nos constrangimentos políticos porventura enfrentados pelo Poder Executivo do 

país na formulação e execução de suas políticas. Assim, o índice revela a credibilidade que 

se possa ter no regime político vigente, à luz do equilíbrio entre os Poderes da nação e das 

preferências de sua sociedade. O índice varia do nível 0, o qual indica que o governo não 

enfrenta constrangimentos e, portanto, o risco político é alto, até o nível 1, o qual revela a 

existência de fortes constrangimentos que impedem a realização de mudanças ao bel prazer 

do governo dominante. A lógica do índice é de que um ambiente institucional que imponha 

limites para o governo realizar mudanças a qualquer tempo em suas políticas é desejável 

para o investidor estrangeiro.  

                                            
20

 O Eurasia Group, baseado em Nova York, EUA, possui uma empresa de consultoria especializada em 
análise de risco político. 
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O Projeto Polity IV, do Center for Systemic Peace21 , também está centrado em 

constrangimentos porventura impostos ao Poder Executivo que o impeçam de tomar 

decisões arbitrárias. Com o propósito de medir os níveis de democracia e autocracia dos 

países, a partir da qualidade de suas instituições e processos políticos, o Projeto divulga um 

índice de governança denominado Polity que varia de -10 (autocracia completamente 

institucionalizada) a +10 (democracia completamente institucionalizada). Brink (2004) 

também apresentou sua metodologia para se medir o risco político contendo 103 fatores, 

desdobrados em 411 indicadores, bem como apresentou sugestões para se avaliar o risco 

tanto ao nível do país, em situações genéricas, como ao nível de clientes, projetos e 

indústrias, em casos específicos. 

 

Há evidências de que regimes democráticos reduzem o risco político dos países.  

Multinacionais que investem em países com regimes democráticos geralmente pagam 

menores prêmios de risco por seguros destinados a indenizar perdas na hipótese de 

expropriação de seus investimentos (Jensen, 2008). 

 

Embora Blonigen (2005) concorde que instituições sejam determinantes importantes, o autor 

questiona a confiabilidade dos índices disponíveis porque estes normalmente baseiam-se na 

opinião subjetiva de especialistas. 

 

Ao ressaltar a importância de se valorizarem as características do país hospedeiro como 

determinantes do ingresso de investimentos estrangeiros, Nonnenberg e Mendonça (2004, 

p.8) enfatizaram que “quanto maior o risco, maior a probabilidade de défault da dívida 

externa e, consequentemente, da adoção de medidas de restrição à saída de capitais 

internacionais”. Dessa forma, o risco do país impactaria negativamente a entrada de 

investimentos diretos estrangeiros. 

 

Agarwal e Feils (2007) examinaram com profundidade fatores que representam risco 

político e sua influência nas decisões de empresas em diferentes estágios de 

internacionalização. Para os dois autores, o conceito de risco político compreenderia perdas 

efetivas e potenciais decorrentes de medidas governamentais de expropriação e confisco, 

ações que comprometessem os resultados da firma investidora, a exemplo de restrições ao 

                                            
21 O Center for Systemic Peace (CSP) é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1997 nos Estados 
Unidos, que se dedica a pesquisas em torno da questão de violência política. 
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câmbio e à transferência de recursos, guerras e revoluções, e ainda ameaças de 

representantes da sociedade local hostis ao capital estrangeiro. A origem do risco político 

emanaria de questões econômicas e políticas, tanto no plano interno como no plano externo 

do país hospedeiro (Agarwal e Feils, 2007). Dentre as questões internas, os autores 

apontaram o nível de desenvolvimento, a estabilidade política, o grau de democracia e o 

nível de burocracia e corrupção. Dentre as questões de natureza externa, indicaram o nível 

de protecionismo, o nível de endividamento externo, as restrições ao fluxo de capitais, a 

estabilidade da taxa de câmbio, os relacionamentos políticos ao nível regional e 

internacional, e a atitude do governo em relação aos investidores estrangeiros. 

 

3.2.2 Estudos Empíricos 

  

O risco do país receptor é tratado normalmente como uma variável do ambiente externo, 

assumindo-se a premissa de que, mantidas as demais variáveis constantes, seria prudente 

limitar a alocação de recursos em países de risco mais alto (Kim e Hwang, 1992, Tatoglu e 

Glaister, 1998). 

 

Todavia, com base nas pesquisas acadêmicas que procuraram averiguar o 

interrelacionamento entre o risco político e a atração de investimentos estrangeiros, ainda 

não se pode afirmar que haja um vínculo inequívoco. Um dos primeiros estudos, realizado 

por Kobrin (1979), mostrou que os efeitos da instabilidade política no fluxo de 

investimentos estrangeiros eram dúbios.  Há estudos que evidenciaram um efeito negativo 

do risco político (Nonnenberg e Mendonça, 2004; Schneider e Frey, 1985).  Entretanto, 

outros autores verificaram que o risco político não era um fator estatisticamente significativo 

para inibir a entrada de investimentos externos (Asiedu, 2002; Bevan e Estrin, 2004; Li e 

Resnick, 2003; Sethi et al., 2003). Globerman e Shapiro (2003), por outro lado, constataram 

que a violência e a instabilidade política não influenciaram a probabilidade de um país 

receber investimentos estrangeiros, mas reduziram o volume de investimentos hospedados.  

 

Em contrapartida, pesquisas realizadas junto a empresas têm evidenciado que as 

multinacionais efetivamente levam em conta fatores inerentes ao risco político do país 

hospedeiro na sua tomada de decisão. Estudos realizados há alguns anos já haviam abordado 

a questão (Aharoni, 1966; Bass, McGreggor e Walters, 1977). Mais recentemente, essas 

evidências se têm confirmado em diversas pesquisas coordenadas por instituições com 
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credibilidade no meio empresarial (como a Economist Intelligence Unit e a Ernst & Young), 

ratificando que o risco político é um dos principais elementos observados por executivos 

responsáveis pela decisão de investir no exterior.  

 

Trevino e Mixon Jr. (2004) investigaram o impacto de aspectos institucionais nos 

investimentos diretos realizados na década de 1990 em sete países latino-americanos 

(Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela). Em seu modelo estatístico,  

os pesquisadores incluíram fatores de natureza macroeconômica e institucional, 

compreendendo, de um lado, inflação e PIB per capita, e de outro, taxa de câmbio real, 

controles de capital, privatizações e risco político. Os autores apontam que em sua revisão 

da literatura identificaram conclusões diversas sobre os efeitos do risco político, mas, ainda 

assim, entendem que um país com alto risco político parece ser menos atraente para 

investidores estrangeiros. Dentro de uma perspectiva financeira, o risco político afeta o valor 

de uma multinacional por meio de mudanças no fluxo de caixa e no retorno exigido pelos 

investidores. Particularmente, as multinacionais que têm investimentos concentrados em 

regiões de alto risco político e baixo nível de integração com outros mercados estão expostas 

a riscos não diversificáveis que podem impactar seu custo de capital e o retorno esperado 

(Butler e Joaquin, 1998).  

 

García-Canal e Guillén (2008) salientaram que as firmas atuantes em indústrias sujeitas à 

forte regulação comportam-se de forma distinta das demais diante dos mesmos riscos 

políticos. O fato é que mesmo em países de alto risco, se o governo local adota medidas 

discricionárias que as privilegiam, as companhias estrangeiras seriam estimuladas a investir. 

Os autores também verificaram que as empresas com participação societária estatal têm 

maior tolerância ao risco político. 

 

Firmas oriundas de países cujo ambiente institucional se notabiliza por fragilidades e 

barganhas políticas também são menos sensíveis ao risco político dos países estrangeiros 

receptores de seus investimentos (Holburn e Zelner, 2010). Essas firmas podem até priorizar 

a alocação de recursos em países de mais alto risco político no intuito de tirar vantagem de 

sua capacitação em negociar seus interesses em ambientes de maior incerteza. 

 

A partir dos investimentos diretos no exterior realizados pelas principais empresas chinesas 

no período de 2002 a 2009, Quer, Claver e Rienda (2012a) não encontraram evidências 
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empíricas que atestem que o risco político do país hospedeiro afeta a entrada de 

investimentos diretos. Em contraposição, os autores identificaram que a presença de 

companhias chinesas em determinado país pode reduzir os riscos e custos associados a 

novos investimentos que outras empresas chinesas venham a fazer naquele mercado. Note-

se que o aproveitamento de oportunidades muitas vezes se sobrepõe às considerações sobre 

risco político, especialmente na hora de decidir investir em países emergentes (EIU, 2007). 

 

No tocante às multinacionais brasileiras, pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral 

(2012) com 47 companhias que atuam no exterior, principalmente através de unidades 

próprias, mostrou que quase metade do grupo de participantes (45,5%) considera os riscos 

políticos e econômicos da internacionalização como o principal desafio enfrentado nesse 

processo.  

 

3.2.2.1 Estudos Empíricos Relativos ao Modo de Entrada 

 

A influência do risco político na seleção do modo de entrada é um tema que já vem sendo 

objeto de diversas pesquisas em negócios internacionais (Apêndice 1), dado o seu potencial 

de impactar os resultados dos investimentos. Em geral, prevalece o entendimento de que 

quanto maior for o risco político, menor a probabilidade de a firma investidora optar por 

constituir subsidiárias integrais (Brouthers, 2002; Gatignon e Anderson, 1988; Kim e Hwang, 

1992; Luo, 2001; Palenzuela e Bobillo, 1999).  Formar joint ventures com empresas locais 

seria uma boa estratégia para se proteger contra riscos políticos, dado que o governo do país 

de destino dos investimentos estaria menos inclinado a expropriar ativos de seus próprios 

cidadãos. Na mesma linha de raciocínio, financiar o projeto com bancos locais também 

constituiria um bom mecanismo de proteção, pois a expropriação poderia comprometer o 

repagamento do financiamento, causando prejuízos ao próprio sistema financeiro do país. 

Participar de um consórcio com companhias de terceiros países igualmente parece ser um 

mitigante interessante, uma vez que o eventual ato expropriatório teria efeitos negativos 

junto a diferentes nações, trazendo maiores constrangimentos e reações negativas contra o 

país hospedeiro (Eun e Resnick, 2007).  

 

Erramilli e Rao (1993) observaram que, quando o risco do país hospedeiro é alto, há 

estímulo para formar joint ventures, uma vez que essa alternativa confere às firmas maior 

flexibilidade para alterar seus planos, caso ocorram mudanças no ambiente. A propriedade 
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integral de uma subsidiária traz compromissos que podem dificultar a composição de 

soluções pela firma investidora em um cenário de agravamento do risco (Gatignon e 

Anderson, 1998). 

 

Gatignon e Anderson (1988) e Brouthers (2002) concluíram que modos de entrada que 

representem menor controle são mais propensos de serem adotados em países de maior 

risco. Não adquirir participações societárias elevadas seria recomendável para uma firma 

que opere em um ambiente instável, uma vez que o seu nível de comprometimento seria 

menor diante de mudanças no cenário previsto. Uma das principais fontes de instabilidade 

para as operações internacionais é o risco país (Gatignon e Anderson, 1988). Na visão dos 

autores, esse risco decorre de diferentes fatores, tais como instabilidade política, flutuações 

econômicas e variações cambiais. Mesmo com instrumentos de proteção, as empresas 

tenderiam a evitar o controle integral de subsidiárias em países de maior risco, ao passo que 

níveis de risco moderados parecem não afetar as escolhas de modo de entrada.  

 

Após examinarem dados referentes à entrada de multinacionais na China, durante o período 

de 1979 a 1995, Tse, Pan e Au (1997) propuseram um conceito de modo de entrada que 

integra fatores do país hospedeiro, do país de origem e da indústria, no sentido de averiguar 

o modo de entrada escolhido e se a firma investidora decidiu formar aliança com outra 

companhia estrangeira. O modelo enfatiza dois aspectos que não estão sob controle das 

empresas que pretendem entrar na China: sua localização e o nível de envolvimento com o 

governo local.  

 

A importância estratégica dos riscos políticos nas escolhas das organizações foi ressaltada 

por Henisz e Zelner (2003a, 2003b), que mencionam que as instituições políticas formais 

afetam a localização e a sequência dos investimentos, bem como o modo de entrada. 

Entretanto, ao analisar estudos publicados nos anos 1970, Kobrin (1979) verificou que os 

fatores políticos não pareciam ser fator determinante na implantação de investimentos no 

exterior. Em suma, os estudos analisados por Kobrin (1979) não obtiveram resultados 

estatísticos significativos para afirmar que existe um relacionamento direto entre 

instabilidade política e estoques e fluxos de investimentos estrangeiros. Não obstante, 

Kobrin (1979) chama atenção para a limitação dos estudos, entre as quais o fato de que 

foram baseados em uma abordagem agregada do conceito de instabilidade política, sem 

avaliar seu impacto diferenciado por indústria, firma ou mesmo para projetos específicos. 



 134 

Ao investigar investimentos espanhóis realizados em diferentes países na primeira metade 

da década de 1990, Palenzuela e Bobillo (1999) observaram que um risco país alto mostrou-

se associado à preferência por estruturas de propriedade compartilhadas. Seus resultados 

podem ser interpretados como uma opção de diversificar os riscos operacionais e financeiros 

pelos diferentes mercados. Delios e Henisz (2003a, 2003b) analisaram o impacto da 

incerteza política do país receptor nas operações internacionais de companhias japonesas, 

tanto em relação aos investimentos iniciais como em relação às inversões subsequentes. Os 

autores constataram que a incerteza afeta negativamente a entrada de firmas japonesas, uma 

vez que menos empresas investirão em um ambiente inseguro e as companhias que vierem a 

investir tendem a escolher modos de entrada menos arriscados e de menor 

comprometimento. 

 

Brouthers (1995) e Ahmed et al. (2002) mostraram que a percepção do risco de determinado 

país pelos gerentes da firma investidora está relacionada à escolha estratégica do modo de 

entrada naquele mercado. Brouthers (1995) mediu o risco total de um país apurando a média 

das percepções do risco de controle e do risco de complexidade de mercado. O primeiro tipo 

de risco envolve questões relacionadas à experiência da firma, diferenças culturais e nível de 

concentração da indústria. Já o risco de complexidade do mercado está atrelado a incertezas 

sobre o ambiente do país hospedeiro, seja por medidas políticas que possam ser tomadas 

pelo governo, seja pelas características da oferta e demanda. Para países com percepção de 

risco alto, a companhia investidora tenderá a selecionar estratégias que possam transferir o 

risco para outras firmas (Brouthers, 1995). 

 

Henisz e Delios (2002) registraram que na decisão sobre o modo de entrada se deveria levar 

em conta o tipo de investimento que está sendo implantado no país estrangeiro.  

Investimentos com vida útil mais longa e mais visíveis politicamente, como sistemas de 

infraestrutura, ficariam mais expostos às questões institucionais do país hospedeiro. Assim, 

ambientes com maior fragilidade institucional em que não se possam conter 

comportamentos arbitrários dos atores locais desestimulariam inversões de capital em 

infraestrutura. Uma das estratégias para mitigar o risco de expropriação pelo governo do 

país hospedeiro seria a formação de parcerias com firmas locais (Henisz e Delios, 2002).  É 

de se esperar que o governo do país hospedeiro tenha atitude diferente se a propriedade dos 

ativos a serem expropriados for compartilhada por uma companhia do seu próprio país, e a 
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continuidade de um bom relacionamento com a matriz estrangeira for essencial para aquela 

atividade.  

 

Especificamente em relação a conflitos, estudos empreendidos pela Multilateral Investment 

Guarantee Agency (MIGA) também apontaram impacto desfavorável do risco político na 

realização de projetos greenfield e diminuição nos valores dos investimentos. Um alto grau 

de risco político estaria relacionado à preferência por modos de entrada de menor risco, 

optando-se por estruturas de controle compartilhado (Harzing, 2004). Nos casos em que é 

possível antever o surgimento de conflitos, por vezes os investidores estrangeiros não 

mudam sua orientação. Mas, na realidade, isto nem sempre se mostra possível. Portanto, o 

risco de violência política tem efetivamente levado investidores a reduzir ou até mesmo 

cancelar seus planos de investimento em países estrangeiros. 

 

Rasheed (2005) observou que não existem muitos estudos correlacionando o desempenho 

das operações internacionais com o risco do país receptor dos investimentos, visto que os 

pesquisadores normalmente não inserem uma medida de risco em seus modelos. Não 

obstante, com base em sua revisão de literatura, Rasheed (2005) inferiu que incertezas 

encorajam a adoção de modos de entrada que não envolvam capital próprio. Morschett, 

Schramm-Klein e Swoboda (2010) examinaram 72 estudos que abordaram a decisão entre 

instalar uma subsidiária integral ou constituir uma joint venture. Entre outros aspectos, os 

três autores verificaram uma associação negativa entre risco país e preferência por 

subsidiárias integralmente controladas pela firma investidora.  

 

Demirbag,  McGuinness e Altay (2010) examinaram os investimentos de empresas turcas 

em países da Ásia Central, com foco no modo de entrada, valendo-se das percepções dos 

executivos das firmas investidoras acerca das incertezas do ambiente institucional dos países 

hospedeiros. Para espelhar o risco político dos referidos países, foram consideradas seis 

dimensões: 

 

• incertezas éticas; 

• posicionamento do governo do país receptor em relação ao IDE; 

• risco de intervenções; 

• incertezas político-econômicas; 
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• relações internacionais do país receptor; 

• lei e ordem. 

 

Além dos seis fatores de risco político, Demirbag,  McGuinness e Altay (2010) incluíram 

como variáveis independentes:  

 

• nível de corrupção do país de destino;  

• intensidade de recursos naturais da indústria a qual a empresa investidora pertence;  

• sequência dos investimentos realizados;  

• porte da matriz.  

 

Os autores verificaram que quanto maiores as incertezas relacionadas a questões éticas e 

sociais, maior a preferência por joint ventures, em detrimento de subsidiárias integrais. O 

estudo mostrou ainda que a opção por joint ventures também está fortemente correlacionada 

à percepção de que há risco de intervenção. No tocante ao relacionamento entre os países de 

origem e destino dos investimentos, os dados indicaram que uma relação positiva 

estimularia a constituição de subsidiárias integrais. Com respeito à sequência dos 

investimentos externos, não se confirmou a expectativa de que as firmas, primeiro, 

formavam joint ventures para depois partir para a abertura de subsidiárias integrais, como 

previsto no Modelo de Uppsala. Na mesma linha, López-Duarte e Vidal-Suárez (2012) 

constataram que em países hospedeiros caracterizados por ambientes com muitas fontes de 

incerteza os investidores estrangeiros mostrariam preferência por joint ventures, uma vez 

que o compartilhamento de riscos com um sócio local, familiarizado com aspectos formais e 

informais do mercado onde se quer atuar, proporcionaria maior flexibilidade e reduziria o 

comprometimento de recursos. 

 

Com base nas considerações teóricas e nos estudos empíricos encontrados na literatura, foi 

formulada a seguinte hipótese sobre a influência do risco político na escolha do modo de 

entrada:  

 

HIPÓTESE 4a 

Quanto maior for o risco político do país hospedeiro, maior a probabilidade de a firma 

investidora escolher joint ventures como modo de entrada, ao invés de subsidiárias integrais. 
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3.2.2.2 Estudos Empíricos Relativos ao Modo de Estabelecimento 

 

O exame da literatura mostra que não há muitas pesquisas abordando explicitamente a 

influência do risco político do país hospedeiro na escolha do modo de estabelecimento, o 

que indica a importância de novas pesquisas. Demirbag, Tatoglu e Glaister (2008) 

realizaram um dos poucos estudos relevantes. Os três autores estudaram a influência de 

aspectos específicos da Turquia na escolha do modo de estabelecimento adotado por 

multinacionais que investiram naquele país. Entre outras questões, os autores verificaram 

que o risco de investimento na Turquia mostrou-se positivamente associado à opção por 

projetos greenfield.  

 

Não obstante, a aquisição de empresas por firmas investidoras de outros países costuma ser 

um tema politicamente sensível. Pelo seu maior impacto direto na geração de emprego e 

renda, os projetos greenfield usualmente são mais bem-vindos do que aquisições por capital 

estrangeiro (Eun e Resnick, 2007). O fato de o risco político do país de destino ser alto 

também tende a reduzir o apetite do mercado de capitais para financiar os investidores 

estrangeiros, o que afeta mais intensamente as operações de aquisição. No caso de compra 

de participação societária, normalmente se requer suporte de instrumentos financeiros para 

fazer face aos grandes volumes devidos por ocasião da transferência das ações, 

diferentemente dos projetos greenfield, cujos desembolsos se dão ao longo de todo o 

processo de implantação dos investimentos (Hu, Ma e Zen, 2012).  Desta forma, foi 

formulada a seguinte hipótese sobre a influência do risco político na escolha do modo de 

estabelecimento: 

 

HIPÓTESE 4b 

 

Quanto maior for o risco político do país hospedeiro, maior a probabilidade de a firma 

investidora escolher projetos greenfield como modo de estabelecimento, ao invés de 

aquisições. 

 

3.3  Nível de Desenvolvimento Econômico-Social do País Hospedeiro 

 

A influência do nível de desenvolvimento econômico-social do país hospedeiro na forma 

como as multinacionais estruturam seus empreendimentos é um tema que até o momento 
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não recebeu muita atenção na literatura de negócios internacionais. Entretanto, cabe citar 

alguns trabalhos.  

 

Um baixo nível de desenvolvimento econômico levaria à escolha por modos de entrada que 

não envolvessem capital próprio e projetos greenfield, em detrimento de aquisições 

(Harzing, 2004). Países de menor nível de desenvolvimento usualmente também apresentam 

menores custos de produção, o que poderia atrair predominantemente projetos greenfield 

(Klinek, 2011). Diferenças entre os niveis de desenvolvimento industrial dos países teriam 

efeito similar às diferenças entre idiomas (Dow e Karunaratna, 2006). Por outro lado, como 

o nível de desenvolvimento do país hospedeiro está com frequência associado à qualidade de 

sua força de trabalho, torna-se um indicador valioso para medir sua atratividade aos olhos 

dos investidores estrangeiros, notadamente perante multinacionais que produzem bens e 

serviços com maior conteúdo tecnológico e grau de especialização (Cullen e Parboteeah, 

2011; Miyamoto, 2003). 

 

A maioria dos países desenvolvidos conta com instituições sólidas, como sistema judicial 

eficiente, proteção aos direitos de propriedade e legislação trabalhista flexível. Todavia, 

países menos desenvolvidos também podem reunir tais fatores e, assim, se tornar igualmente 

atrativos perante investidores estrangeiros (Pajunen, 2008). 

 

Um nível de desenvolvimento econômico-social mais alto se refletiria em um ambiente 

institucional mais estável, resultando, por exemplo, em maior respeito à proteção de direitos 

de propriedade intelectual (Ginarte e Park, 1997). Ao reduzir o nível de incerteza enfrentado 

no país de destino, um maior nível de desenvolvimento econômico-social estimularia, 

portanto, a constituição de subsidiárias integrais (Morschett, Schramm-Klein e Swoboda, 

2010). Paralelamente, em países com maior nível de desenvolvimento econômico-social, as 

firmas estrangeiras teriam mais oportunidades de estruturar aquisições (Slangen e Hennart, 

2007; Zejan, 1990).   

 

Face ao exposto, formularam-se as seguintes hipóteses: 
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HIPÓTESE 5a 

 

Quanto maior for o nível de desenvolvimento econômico-social do país hospedeiro, menor  

a probabilidade de a firma investidora escolher joint ventures como modo de entrada, 

preferindo constituir subsidiárias integrais. 

 

HIPÓTESE 5b 

 

Quanto maior for o nível de desenvolvimento econômico-social do país hospedeiro, menor a 

probabilidade de a firma investidora escolher projetos greenfield como modo de 

estabelecimento, preferindo aquisições. 

 

3.4 As Firmas Investidoras 

 

A seguir apresenta-se, para cada um dos fatores da firma incluídos no modelo conceitual de 

pesquisa (item 3.3), síntese das principais considerações extraídas da literatura que levaram 

à formulação das respectivas hipóteses. Dentre os fatores, especial peso foi conferido a 

vantagens de propriedade como disponibilidade de capital. 

 

3.4.1 Experiência Internacional  

 

Diferentes firmas investidoras oriundas de um mesmo país podem ter interpretações muito 

distintas de aspectos que compõem a distância cultural e a distância institucional desse país 

em relação a determinado país hospedeiro. Pressupondo-se que a influência da distância 

institucional na escolha da localização dos investimentos diretos tenha um lado subjetivo 

(Zaheer, Schomaker e Nachum, 2012), associado à experiência internacional da firma, este 

construto também foi investigado no presente estudo.  

 

A aprendizagem experiencial é um dos construtos fundamentais do Modelo do Processo de 

Internacionalização de Uppsala (Johanson e Vahlne, 1977). Quanto mais a firma aprende 

sobre determinado país a partir de sua própria experiência, menor a incerteza sobre os 

negócios que estejam sendo ali empreendidos. Segundo a teoria comportamental de Uppsala, 

essa percepção de maior conforto em relação ao rumo dos negócios estimula a firma a 

aumentar ainda mais seu comprometimento com aquele mercado, gerando um mecanismo 
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dinâmico e auto-alimentado de investimentos crescentes. Na literatura, ora utiliza-se o 

conceito de conhecimento (Eriksson et al., 1997), ora a noção de aquisição de conhecimento, 

ou seja, aprendizagem (Forsgren, 2002; Schweizer, Vahlne e Johanson, 2010), mas, em 

qualquer caso, o que se enfatiza é que o conhecimento importante é aquele oriundo das 

experiências vivenciadas pelos responsáveis pelas operações internacionais da companhia 

(Petersen, Pedersen e Sharma, 2003).  

 

A experiência internacional de uma firma investidora pode amortecer efeitos negativos 

decorrentes da distância institucional entre os países de origem e destino dos investimentos 

(Ferreira, Li e Suk, 2009; Henisz e Delios, 2002). Estudos sugerem que as firmas estariam 

mais propensas a estabelecer subsidiárias integrais quando já tivessem experiência 

internacional pregressa (Agarwal e Ramaswami, 1992; Anderson e Gatignon, 1986; Arora e 

Fosfuri, 2000). Sob a perspectiva dos custos de transação, firmas experientes optariam por 

subsidiárias integrais de modo a evitar atitudes oportunísticas por parte de potenciais 

parceiros. Uma firma que já detém conhecimento sobre o mercado onde deseja operar não 

necessitaria tanto do apoio de um sócio local e, portanto, teria menos estímulos para 

constituir uma joint venture (Johanson e Vahlne, 1977).  

 

Luo (2001) afirma que, ao dispor de experiência no país hospedeiro, os gerentes das 

multinacionais sentem-se menos inseguros e podem, assim, preferir estabelecer subsidiárias 

integrais de modo a maximizar o retorno de sua capacitação empresarial. Por outro lado, as 

empresas menos experientes tendem a optar por joint ventures, de modo a compartilhar 

riscos, criar mecanismos de aprendizagem junto às firmas locais e facilitar seu acesso ao 

governo do país hospedeiro. 

 

A partir de dados de subsidiárias de multinacionais japonesas, Delios e Beamish (1999) 

verificaram que quanto maior é a experiência internacional, maior o nível de participação da 

firma estrangeira no capital da subsidiária. Valendo-se das mesmas fontes de dados, Delios e 

Henisz (2003a , 2003b) concluíram que a experiência pregressa da firma investidora, seja no 

próprio país hospedeiro, seja em diferentes indústrias e países, capacitaria a firma a enfrentar 

problemas decorrentes de ações políticas do governo e do comportamento oportunista de 

parceiros locais. Desta forma, em países de maior risco político, a experiência agiria como 

substituto para a falta de conhecimento sobre aquela realidade, aumentando a probabilidade 

de se optar por modos de entrada que exijam maior aporte de capital (Feinberg e Gupta, 
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2009). Em contrapartida, nos países em que há maiores riscos de que os sócios se 

comportem de forma oportunista, a experiência internacional da firma investidora também a 

capacitaria para negociar, preparar e gerenciar contratos com habilidade, conferindo maior 

tranqüilidade para celebrar joint ventures. 

 

A experiência internacional da firma em operar em contextos institucionais semelhantes ao 

do país receptor pode ajudá-la a reduzir incertezas e superar dificuldades (Dow e Larimo, 

2007). A experiência da firma significa disponibilidade de informações sobre a cultura do 

país, suas práticas comuns de negócios, preferências dos consumidores, o processo de 

formulação de políticas e a probabilidade de mudanças políticas. As experiências diretas e 

indiretas da firma multinacional no país hospedeiro ou em mercados que apresentem 

características institucionais similares permitem que se façam analogias, as quais poderão 

ajudar a firma a formular reações estratégicas apropriadas diante de incertezas (Henisz, 

2003; Henisz e Delios, 2001; Lu, 2002). Por outro lado, experiência prévia positiva no país 

receptor assegura à empresa legitimidade, permitindo-lhe obter boa reputação e 

consumidores familiarizados com suas marcas. Essa legitimidade é passível de ser 

transferida de uma primeira subsidiária para as demais que venham a ser instaladas no 

mesmo mercado (Kostova, 1999; Kostova e Zaheer, 1999; Yiu e Makino, 2002).  

 

Com base em dados sobre subsidiárias de companhias oriundas de Taiwan, Li e Meyer 

(2009) verificaram que o efeito da experiência da firma investidora na seleção do modo de 

entrada varia de acordo com o contexto do país hospedeiro, ou seja, o impacto se daria em 

determinados países hospedeiros, mas não em outros. Cada país teria as suas idiossincrasias 

em termos de práticas de negócios. Portanto, na definição da estrutura de propriedade da 

subsidiária, a contribuição da experiência internacional geral da firma e da sua experiência 

no próprio país receptor seria distinta, de acordo com o contexto encontrado. Assim, Li e 

Meyer (2009) postularam que a experiência internacional geral teria efeito positivo na 

preferência por joint ventures majoritárias ou subsidiárias integrais quando o investimento 

fosse realizado em país desenvolvido. Já a experiência específica no país de destino teria 

impacto negativo na alocação de recursos próprios apenas no caso de subsidiárias em países 

emergentes. 

 

Utilizando dados referentes a investimentos de multinacionais finlandesas em países da 

região central e oriental da Europa (Central and Eastern European – CEE), Arslan e Larimo 
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(2010) postularam que firmas com grande experiência internacional tendem a formar 

subsidiárias integrais, porém não obtiveram significância estatística para sua hipótese. 

Empresas com limitada experiência em termos de operações internacionais, como as 

multinacionais oriundas dos países emergentes, tenderiam a formar networks nos países 

hospedeiros (Gammeltoft, Barnard e Madhok, 2010). 

 

Em seu clássico artigo de 1988, Kogut e Singh já haviam formulado pressupostos para 

empresas experientes no país hospedeiro e no mercado internacional em geral. Os autores 

previram que firmas com experiências passadas no mesmo país tenderiam a reduzir sua 

preferência por joint ventures e firmas com grande experiência internacional tenderiam a 

optar por aquisições. Entretanto, os autores não encontraram suporte para suas hipóteses, 

concluindo que para amostras grandes é difícil obter significância estatística no que diz 

respeito a efeitos da experiência da empresa.  

 

Dow e Larimo (2011) sugeriram qualificar a influência da experiência internacional da firma 

investidora, separando-se os casos em que essa experiência tenha-se dado em países 

similares ao país hospedeiro daqueles em que foi obtida em países distintos. Para tanto, 

propõem que as diferenças entre os países sejam analisadas a partir de cinco dimensões: 

idioma, religião, desenvolvimento industrial, educação e nível de democracia. Por essa 

abordagem, o poder de influência da experiência pretérita da firma seria bem maior caso o  

país objeto de novos investimentos apresentasse contexto similar ao de países onde a firma 

já estivesse presente (Stucchi, 2012). 

 

Perkins-Rodriguez (2005) encontrou evidências de que, para ajudar a firma investidora a ser 

bem sucedida, a experiência internacional prévia deveria ter sido acumulada em ambientes 

institucionais semelhantes ao do país hospedeiro em questão. Neste sentido, a autora criou 

um conceito de distância ancorado em questões regulatórias que captura as diferenças entre 

os ambientes institucionais dos países em que a firma já tem investimentos e o ambiente do 

novo país onde deseja se instalar.   

 

Com base nas considerações teóricas e nos estudos empíricos encontrados na literatura, em 

que se verificaram sinais diferentes para a influência das experiências da firma investidora 

em suas escolhas, entende-se que há necessidade de se aprofundarem as pesquisas. Todavia, 

a investigação dos efeitos de diferentes tipos de experiência poderia comprometer a 
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parcimônia do modelo. Neste sentido, decidiu-se investigar especificamente se a experiência 

prévia com investimentos diretos no exterior afetaria as decisões de modo de entrada e modo 

de estabelecimento, levando à formulação das seguintes hipóteses:  

 

HIPÓTESE 6a 

 

Quanto maior for a experiência internacional da firma investidora com investimentos diretos 

no exterior, menor a probabilidade de escolher joint ventures como modo de entrada, 

preferindo constituir subsidiárias integrais. 

 

HIPÓTESE 6b 

 

Quanto maior for a experiência internacional da firma investidora com investimentos diretos 

no exterior, menor a probabilidade de escolher projetos greenfield como modo de 

estabelecimento, preferindo aquisições. 

 

3.4.2 Tipo de Atividade Desempenhada pela Subsidiária  

 

Considerando-se apenas os investimentos diretos, a definição “do que internacionalizar” 

usualmente surge na literatura como uma escolha entre investimentos destinados à produção 

ou investimentos destinados à distribuição (Head e Ries, 2003; Helpman, Melitz e Yeaple, 

2004). Adotando-se uma perspectiva mais ampla, a decisão se daria entre a opção de 

exportar e a de produzir no exterior. Nesse contexto, a instalação de fábricas nos países de 

destino configuraria o chamado IDE horizontal (Markusen, 1984), enquanto linhas de 

acabamento, redes de distribuição e centros de assistência técnica caracterizariam o IDE 

vertical (Helpman, 1984). O primeiro tipo de investimento estaria frequentemente vinculado 

ao objetivo de ampliar a participação da companhia no mercado mundial, visto que 

atividades de produção similares seriam replicadas em diferentes países, facilitando a sua 

conquista. O segundo tipo de investimento caracterizaria melhor a busca por eficiências, 

uma vez que a localização das atividades da cadeia de valor da companhia (Porter, 1985) 

seria estabelecida a partir da competitividade oferecida por cada país. De fato, a 

globalização resultaria da capacidade de as firmas internacionalizarem sua cadeia de valor, 

reconfigurando as atividades-chave de modo a se apropriar de eficiências de custo 

(Cavusgil, Knight e Riesenberger, 2008). 
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O conceito de cadeia de valor foi introduzido por Porter (1985) como o conjunto das 

atividades realizadas pela companhia que agregam valor aos bens ou serviços produzidos. 

Entre essas atividades estariam todas aquelas realizadas para projetar, produzir, 

comercializar, entregar e dar assistência a seus produtos (Cullen e Parboteeah, 2011). A 

cadeia de valor compreenderia atividades primárias e atividades de apoio. Entre as 

atividades primárias estariam as de logística de abastecimento, produção, logística de 

distribuição, marketing, comercialização e serviços de suporte aos clientes. Entre as 

atividades de apoio, estariam incluídas as de gerenciamento, recursos humanos, pesquisa e 

desenvolvimento, e suprimento.  

 

A Figura 11 é uma representação alternativa da cadeia de valor sugerida por Cavusgil, 

Knight e Riesenberger (2008) para mostrar como as atividades da firma podem ser 

internacionalizadas. Segundos os autores, as firmas têm sido estimuladas a reconfigurar 

atividades de suprimento, manufatura e marketing, em escala global, de modo a buscar, em 

outros países, economias de custo, acesso a matérias-primas, mão-de-obra e tecnologia, 

oportunidades de compartilhamento de recursos com parceiros e mecanismos para atender 

com eficiência as necessidades dos consumidores. Dessa forma, para tirar proveito das 

vantagens locacionais detidas por diferentes países, as firmas tenderiam a distribuir as 

atividades de sua cadeia de valor pelo mundo, instalando-se onde pudessem produzir melhor 

ou com menor custo (Cullen e Parboteeah, 2011; Mankiw e Swagel, 2006).  

 
Figura 11 

Estágios na Cadeia de Valor Internacional 
 

 
 
                  
 
 
 
 
 
 
                                 Fonte: Cavusgil, Knight e Riesenberger (2008) 
 

Porter (1986) comentou que a adoção de uma estratégia global leva a firma multinacional a 

redefinir a configuração e a coordenação de suas atividades nos diversos países. Porter 

(1986) destacou que “a firma compreende um conjunto de atividades discretas executadas 

para realizar os negócios sob sua responsabilidade”. A empresa pode criar vantagens 
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competitivas organizando sua cadeia de valor a partir de duas dimensões: configuração e 

coordenação (Porter, 1986). A configuração indica onde cada atividade da cadeia de valor 

será executada, podendo pender para uma maior concentração ou dispersão. A coordenação 

das atividades, por outro lado, permite que se reduzam os custos e o tempo requerido para a 

sua realização.  

 

Krugman (1995) discute a tendência de se fatiar a cadeia de valor, ou seja, instalar os 

estágios de produção de uma mercadoria em diferentes lugares, adicionando-se valor, 

gradualmente, a cada etapa. Por vezes, a definição das funções a serem exercidas pela 

subsidiária externa está relacionada diretamente às atividades que porventura seus clientes 

realizem naquele país, notadamente nos casos em que o investimento direto no exterior é 

fruto da estratégia de se seguir, no mercado internacional, clientes atendidos pela firma 

investidora em seu país de origem que porventura tenham se internacionalizado em 

momento anterior. Esta situação é comum, por exemplo, no setor de serviços relacionados à 

tecnologia da informação e tem sido um traço verificado nos investimentos diretos 

brasileiros na África (Iglesias e Costa, 2011).  

 

Dikova e Van Witteloostuijn (2007) destacam que uma decisão de investir em unidades 

produtivas no exterior é mais complexa do que no caso de se implantar apenas uma 

subsidiária comercial, o que pode influenciar a escolha dos modos de entrada e de 

estabelecimento.  Slangen e Beugelsdijk (2010) ressaltaram que os efeitos negativos nos 

negócios das multinacionais decorrentes de uma governança ineficiente e da distância 

cultural informal apresentada pelo país hospedeiro são maiores nos casos em que as 

atividades executadas no exterior estão verticalmente integradas às atividades realizadas no 

país de origem ou em terceiros mercados. Os autores investigaram as vendas de afiliadas de 

multinacionais norte-americanas no período de 1996 a 2004. 

 

Com base na literatura, formularam-se então as seguintes hipóteses: 

 

HIPÓTESE 7a 

 

Firmas investidoras que instalam filiais com o objetivo de desenvolver atividades de 

produção têm menor probabilidade de escolher joint ventures como modo de entrada, 

preferindo constituir subsidiárias integrais. 
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HIPÓTESE 7b 

 

Firmas investidoras que instalam filiais com o objetivo de desenvolver atividades de 

produção têm menor probabilidade de escolher projetos greenfield como modo de 

estabelecimento, preferindo aquisições. 

 

3.4.3 Estrutura de Capital 

 

A inclusão da estrutura de capital da firma investidora como variável independente teve 

como principal objetivo introduzir no modelo um indicador que refletisse sua “governança” 

(Kuo et al., 2012). A estrutura de capital da firma investidora e o perfil de seus controladores 

influenciam sua percepção de risco e, consequentemente, sua estratégia de 

internacionalização (Casillas, Moreno e Acedo, 2010; Stucchi, 2012). A governança 

corporativa da multinacional investidora, evidenciada, entre outras características, por sua 

estrutura de capital, estaria no âmago de suas decisões estratégicas, afetando os seus 

interesses e o seu apetite por riscos (Filatotchev e Wright, 2011). 

 

A maioria das empresas pertencentes a famílias tem o seu processo decisório fortemente 

balizado pelas características pessoais de seus fundadores (Gallo e Garcia Pont, 1996). As 

firmas com controle familiar do capital são menos propensas a se internacionalizar, dado 

que teriam maior aversão a risco e apresentariam dificuldades para transferir para outros 

países o seu modelo de negócios, muitas vezes calcado na cultura local. As firmas com 

controle familiar dispostas a atuar no mercado internacional preferem mercados 

culturalmente mais próximos (Gomez-Mejia, Makri e Kintana, 2010) e são mais resistentes 

a formar parcerias, buscando um modo de propriedade que as permitisse comandar todos os 

passos da subsidiária, por razões sócio-emocionais (Kontinen e Ojala, 2010; Kuo et al., 

2012). O fato de que a internacionalização usualmente exige delegação de poderes e 

habilidades que muitas vezes não são detidas pelos membros da família são também 

empecilhos comuns (Bhaumik, Driffield e Pal, 2010). 

 

Em contraposição, há evidências na direção contrária apontando que quanto maior for a 

parcela de capital da firma investidora pertencente a acionistas familiares, menor seria a 

participação no controle da subsidiária (Filatotchev et al., 2007). Essa correlação negativa 

também se aplicaria para firmas que tivessem instituições financeiras domésticas em sua 
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estrutura de capital. Não obstante, quanto maior for a presença de instituições financeiras 

estrangeiras no capital da firma investidora, maior seria a participação detida na subsidiária. 

Investidores institucionais estrangeiros com portfolios diversificados e alta capacitação 

gerencial estimulariam a companhia a assumir maior comprometimento em seus 

investimentos no exterior (Filatotchev e Wright, 2011; Musteen, Datta e Herrmann, 2008).  

A preferência por subsidiárias integrais também prevaleceria nas firmas familiares com boa 

capacitação gerencial e experiência internacional (Kuo et al., 2012). 

 

Por outro lado, uma empresa de capital aberto, ao contar com maior acesso ao mercado 

financeiro, pode levantar os recursos necessários a uma aquisição com mais facilidade do 

que uma empresa de capital fechado (Forssbaeck e Oxelheim, 2011). De acordo com o 

próprio marco legal do país de origem, empresas de capital aberto podem ter maiores 

facilidades para investir no exterior. Este é o caso, por exemplo, da Índia, onde as 

companhias com registro em Bolsa de Valores podem se valer de regras automáticas (FEMA, 

2000).  

 

O surgimento de oportunidades de acesso a recursos em condições mais favoráveis é um dos 

aspectos que caracterizam a atual etapa do processo de internacionalização das empresas 

brasileiras e, para tanto, muito contribuiu o fato de que algumas dessas firmas se propuseram 

a abrir o capital, mirando a possibilidade de se alavancar tanto com funding interno (BNDES 

e BNDESPAR) como com recursos aportados por investidores internacionais (Deos, 2009). 

Essa redução do custo de capital estaria por trás do fenômeno de formação das multilatinas, 

impulsionando inclusive a aquisição de ativos no exterior (Santiso, 2008). Como aquisições 

requerem que a firma investidora levante um elevado montante de recursos, empresas 

oriundas de países emergentes normalmente se valem de financiamentos oficiais ou do 

mercado de capitais, oferecendo aos investidores a perspectiva de rápido crescimento 

(Stucchi, 2012). 

 

Em suma, fatores de natureza financeira derivados da força do mercado de capitais do país 

de origem e da governança corporativa da firma investidora são tão importantes para 

explicar as decisões de investimento direto no exterior quanto as variáveis estratégicas e 

operacionais (Choi e Tsai, 2006). Essas vantagens relacionadas à capacitação financeira são 

particularmente importantes para firmas sediadas em países onde o sistema financeiro ainda 

é relativamente limitado (Forssbaeck e Oxelheim, 2011). 
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Face ao exposto, formularam-se as seguintes hipóteses: 

 

HIPÓTESE 8a 

 

Firmas investidoras com capital fechado têm maior probabilidade de escolher joint ventures 

como modo de entrada, ao invés de subsidiárias integrais.  

 

HIPÓTESE 8b 

 

Firmas investidoras com capital fechado têm maior probabilidade de escolher projetos 

greenfield como modo de estabelecimento, ao invés de aquisições.  

 

3.4.4 Participação do Estado no Apoio à Firma Investidora 

 

No contexto internacional atual, tem sido crescente a adoção de políticas de Estado por 

países desenvolvidos e emergentes, com interferências nos fluxos de comércio e 

investimentos.  Com respeito à participação do Estado no capital da firma investidora, 

trabalhos acadêmicos (Buckley et al., 2007; Luo, Xue e Han, 2010) têm ressaltado o fato de 

que os investimentos diretos chineses ainda são predominantemente realizados por empresas 

estatais. Nesse contexto, há um entendimento de que as decisões de investimento das 

multinacionais chinesas refletem objetivos políticos e não exatamente o critério de 

maximização de lucros característico das multinacionais privadas, o que revela a influência 

do controle de capital da firma investidora em suas opções de internacionalização.  

 

A participação do Estado remete à importância dos fatores institucionais do país de origem 

na decisão de investir no exterior (Luo, Xue e Han, 2009), conforme tem sido destacado pela 

UNCTAD em seus trabalhos, notadamente em função dos investimentos realizados por 

companhias de países emergentes com participação societária do Estado (SOEs - state-

owned enterprises ou GLCs - government-linked companies) em busca de recursos naturais 

(UNCTAD, 2006)22. Neste sentido, o envolvimento do governo é, ao mesmo tempo, uma 

variável que pode ser posicionada a nível macro e a nível micro, uma vez que a obtenção de 

                                            
22 No conceito adotado pela UNCTAD (World Investment Report 2011, p. 28), “SOE” é uma empresa em que 
o governo tem mais de 10% do capital votante ou é o maior acionista individual. O controle pode ser direto ou 
indireto (incluindo-se os casos em que a participação se dá através de fundos de pensão estatais). . 
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recursos a taxas favoráveis é uma conquista individual de cada empresa, tornando-se uma 

valiosa vantagem competitiva (Child e Rodrigues, 2003).  

 

Segundo a UNCTAD (World Investment Report, 2011), já havia em 2010 mais de 650 

multinacionais em todo o mundo com participação governamental relevante no seu capital. 

Dentre as 100 maiores multinacionais, 19 companhias se enquadrariam no conceito de State-

Owned Enterprise (SOE).  Entretanto, apenas recentemente as publicações acadêmicas têm 

aberto maior espaço para a discussão do papel dos governos no suporte à internacionalização 

de empresas estatais, especialmente a criação de mecanismos de incentivos fiscais e 

financeiros, bem como a utilização de Fundos Soberanos, associadas ao alcance de objetivos 

estratégicos nacionais como o acesso a recursos naturais e tecnologia23.  

 

O fato de a firma investidora estrangeira ser controlada pelo governo do seu país de origem 

a tornaria mais propensa a investir em regiões com ambiente institucional de menor 

qualidade (Knutsen, Rygh e Hveem, 2011). As empresas estatais seriam menos relutantes do 

que as companhias privadas a investir em ambientes onde impere a corrupção e não haja 

exigibilidade no cumprimento das leis e proteção aos direitos de propriedade. Em ambientes 

institucionais de maior instabilidade e risco, as empresas estrangeiras estatais também teriam 

expectativa de serem reembolsadas adequadamente pelo governo local no caso de 

expropriações ou outras medidas que afetassem negativamente seus resultados. O fato de a 

empresa ser estatal ainda influenciaria sua imagem junto à sociedade e às instituições do 

país hospedeiro, que passam a percebê-la não apenas como organização de negócios, mas 

também como ator político. Assim, as empresas estatais estrangeiras podem ser submetidas 

a controles e critérios mais rigorosos no seu esforço para ter suas operações legitimadas, 

fazendo com que se sintam fortemente estimuladas a formar joint ventures com parceiros 

locais (Cui e Jiang, 2012).   

 

Corporações que mantenham relações com o Estado podem contar com maior acesso a 

recursos e à informação (Oliver, 1997). O apoio do governo pode igualmente contemplar 

acesso privilegiado a certos insumos, financiamentos em condições preferenciais e 

subsídios, entre outros mecanismos (Gammeltoft, Barnard e Madhok, 2010).  No caso 

                                            
23 Em setembro de 2012, os editores do Journal of International Business Studies divulgaram o lançamento de 
uma edição especial, prevista para o primeiro semestre de 2014, em torno do tema “Governments as Owners: 
Globalizing State-Owned Enterprises”.  
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específico da China, os facilitadores incluem financiamentos e tolerância para a aprovação 

de fusões e aquisições que aumentem as vantagens das firmas (Child e Rodrigues, 2003).  

 

A crescente presença de multinacionais de países emergentes no cenário internacional tem 

sido associada a uma versão contemporânea do “capitalismo de Estado”, modelo em que o 

governo é o principal agente econômico, com viés intervencionista. O novo capitalismo de 

Estado seria uma forma particular de capitalismo bem engendrada burocraticamente que 

permitiria ao Estado utilizar mecanismos de mercado para alcançar objetivos políticos 

(Bremmer, 2010). 

 

A OCDE tem se dedicado a estabelecer normas para balizar a atuação das State-Owned 

Enterprises (SOE), bem como monitorar os efeitos de sua presença no ambiente competitivo. 

O princípio é assegurar que a força do Estado não traga ineficiências e não iniba a livre 

iniciativa. Ao requerer que as empresas estatais respeitem princípios de isonomia, 

transparência e responsabilidade social, estaria preservada a neutralidade competitiva 

(OECD, 2011).    

 

Cabe observar que na literatura de negócios internacionais, a investigação do papel do 

Estado não se restringe às empresas chinesas. Os mecanismos existentes na Coreia (Kim e 

Rhe, 2009), onde o The Export-Import Bank local oferece financiamentos que cobrem até 

90% do investimento e a Korea Export Insurance Company oferece seguro contra diferentes 

tipos de risco, têm sido decisivos para a entrada de empresas coreanas em diferentes 

mercados.  Na Rússia, as SOEs já respondem por cerca de 26% do investimento direto do 

país no exterior (Sauvant, McAllister e Maschek, 2010). O forte envolvimento do Estado 

russo transparece na tipologia proposta por Liuhto e Vahtra (2007) para classificar as 

multinacionais do país, visto que as quatro categorias foram formadas a partir da 

combinação de dois critérios: a transparência das operações internacionais e a estrutura de 

capital da corporação. India e Indonesia são dois outros grandes países emergentes em que o 

envolvimento do governo, já há muitos anos, vem sendo particularmente significante (Child 

e Rodrigues, 2003). Por outro lado, a ação do Estado não é exclusividade de países 

emergentes.  

 

Na Espanha, antes do agravamento da crise em 2011, o governo vinha empreendendo um 

forte trabalho de marketing para a promoção da imagem do país que ajudou bastante as 
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multinacionais espanholas a consolidar sua presença no cenário internacional. Nos principais 

países desenvolvidos, agências governamentais permanecem sendo importantes para as 

multinacionais ao oferecer cobertura de risco político nos países em desenvolvimento 

(Gordon, 2008; MIGA, 2010). 

 

No Brasil, a falta de linhas de financiamento para investimentos diretos no exterior tem sido 

apontada, historicamente, como uma das razões para as empresas adotarem um processo de 

internacionalização gradual (UNCTAD, 2004). Neste cenário, tem se conferido destaque à 

atuação recente do BNDES, notadamente através de operações de capitalização das grandes 

empresas para viabilizar fusões e aquisições de companhias no exterior (Hiratuka e Sarti, 

2011; Peng e Parente, 2012).  Contudo, de acordo com os números oficiais do BNDES 

relativos à sua atuação internacional, a ênfase da instituição ainda se dá no apoio às 

exportações de bens e serviços brasileiros, e não exatamente no financiamento a 

investimentos diretos. Notadamente as empresas de construção civil e pesada têm se 

beneficiado com financiamentos a obras contratadas por governos estrangeiros, 

especialmente nos países latino-americanos. O financiamento envolve os equipamentos, 

materiais de construção e serviços especializados produzidos no Brasil que sejam exportados 

para os locais das obras.  

 

Face ao exposto, formularam-se as seguintes hipóteses: 

 

HIPÓTESE 9a 

 

Quanto maior for o apoio financeiro à firma pelo governo do país de origem, maior a 

probabilidade de a firma investidora escolher joint ventures como modo de entrada, ao invés 

de subsidiárias integrais.  

 

HIPÓTESE 9b 

 

Quanto maior for o apoio financeiro à firma pelo governo do país de origem, menor a 

probabilidade de a firma investidora escolher projetos greenfield como modo de 

estabelecimento, preferindo aquisições. 
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3.4.5 Porte 

 

O porte da firma investidora, associado à sua capacidade financeira, pode ser considerado 

uma das principais vantagens de propriedade da firma (Dunning, 1980). Desta forma, nos 

estudos de negócios internacionais que têm avaliado a influência dos construtos distância 

cultural e distância institucional nas escolhas da firma investidora (ver Apêndice 1), o porte 

da firma também tem sido incluído com frequência, seja como variável independente, seja 

como variável de controle (Agarwal, 1994; Barkema e Vermeulen, 1997; Barkema e 

Vermeulen, 1998; Brouthers e Brouthers, 2001; Chang e Rosenzweig; 2001; Chao e Kumar, 

2010; Cho e Padmanabhan, 1995; Gatignon e Anderson, 1988; Hennart e Larimo, 1998; 

Kogut e Singh, 1988; Meyer, 2001;  Padmanabhan e Cho, 1996; Palenzuela e Martinez 

Bobillo, 1999; Xu, Pan e Beamish, 2004).  

 

Em geral, supõe-se que corporações de grande porte, contando com mais recursos, estariam 

mais dispostas a adotar modos de entrada que requeiram maior volume de capital próprio, ao 

passo que firmas menores prefeririam modos de entrada compatíveis com menos capital 

(Agarwal e Ramaswami, 1992; Brouthers e Nakos, 2004). O pressuposto é de que o porte da 

companhia reflete sua capacidade de empreender a entrada em outro país. Ao instalar uma 

subsidiária integral em um novo país estrangeiro, uma firma de maior porte poderia obter 

economias de escala e escopo, reduzindo seu custo marginal (Meyer, 2001). Firmas de 

menor porte, carentes de recursos e experiências no mercado internacional, dariam 

preferência a modos de entrada com controle compartilhado (Contractor e Kundu, 1998; 

Erramilli e Rao, 1993). Entretanto, há autores (Agarwal, 1994; Hennart e Larimo, 1998) que 

recomendam novos estudos empíricos, no intuito de identificar claramente em que 

condições o tamanho da firma investidora pode influenciar a escolha do modo de entrada. 

 

No que diz respeito ao modo de estabelecimento, quanto maior for o porte da firma, maior 

sua capacidade de implementar projetos de maior complexidade, uma vez que a companhia 

disporia de mais recursos financeiros e gerenciais (Kogut e Singh, 1988). Quando a firma 

investidora é de pequeno porte, os percalços usualmente enfrentados em projetos greenfield 

seriam de difícil superação (Demirbag, Tatoglu e Glaister, 2008). Por outro lado, argumenta-

se que o tamanho da firma também aumentaria o seu interesse e suas possibilidades de 

crescer rapidamente no novo mercado (Klimek, 2011) e a capacitaria para estruturar 

operações de aquisição (Barkema e Vermeulen, 1998; Padmanabhan e Cho, 1995). 
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Diante de posições divergentes na literatura, entende-se importante aprofundar o tema, razão 

pela qual foram formuladas as seguintes hipóteses.  

 

HIPÓTESE 10a 

 

Quanto maior for o porte da firma investidora, menor a probabilidade de escolher joint 

ventures como modo de entrada, preferindo constituir subsidiárias integrais 

 

HIPÓTESE 10b 

 

Quanto maior for o porte da firma investidora, menor a probabilidade de escolher projetos 

greenfield como modo de estabelecimento, preferindo aquisições. 

 

3.4.6 Setor de Atuação 

 

Para se diferenciar o setor de atuação, o critério mais comum é a dicotomia entre firmas 

industriais e prestadoras de serviço (Demirbag, McGuinness, Altay, 2010; Dikova e Van 

Witteloostuijn, 2007; Kogut e Singh, 1988; Yiu e Makino, 2002). Nos processos de 

internacionalização, há distinções importantes entre as empresas produtoras de bens e 

serviços que afetam suas decisões quanto ao local de produção e ao modo de entrada 

(Carneiro, Rocha e Silva, 2008). 

 

Firmas pertencentes a uma indústria em particular podem ter sua própria preferência em 

termos de modo de entrada (Kamal, 2009). No tocante a firmas provedoras de serviços, 

Erramilli (1990) e Ekeledo e Sivakumar (1998) mostraram diferenças na escolha do modo 

de entrada discriminando os chamados hard services, cuja produção e consumo podem ser 

separados, dos soft services. Exemplificando, entre os hard services estariam software, 

propaganda e aluguel de equipamentos. Entre os soft services, restaurantes, hotéis e serviços 

de saúde. Os dois autores concluíram que as firmas dos chamados hard services 

apresentarim comportamento similar ao das empresas industriais, mas as companhias dos 

denominados soft services apresentarim distinções importantes, sendo mais sensíveis a 

questões como experiência. Fatores do ambiente institucional, como instabilidade política e 

distância cultural, também determinariam a necessidade de envolvimento das empresas 
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provedoras de soft services com o mercado local e, assim, reforçariam a opção por joint-

venures. 

 

Firmas do setor seviços que detêm maior conhecimento sobre os seus mercados tendem a ser 

mais agressivas na escolha do seu modo de entrada, preferindo subsidiárias integrais 

(Erramilli, 1990). Quando os serviços oferecidos exigem alto nível de qualificação 

profissional e são desenvolvidos para atender clientes específicos, a preferência recai sobre 

subsdiárias integrais. Quando os serviços prestados envolvem ativos de menor 

especificidade, a preferência por joint-ventures é maior, notadamente se a distãncia cultural 

e o risco político do país hospedeiro são altos (Erramilli e Rao, 1993). 

  

Diversos fatores podem levar firmas industriais e provedoras de serviços a fazerem escolhas 

distintas no seu modo de entrada, uma vez que empresas industriais estariam mais sujeitas a 

incertezas do ambiente físico, enquanto empresas do setor de serviços se mostrariam mais 

suscetíveis a questões comportamentais (Brouthers e Brouthers, 2003). Firmas dedicadas à 

manufatura dariam preferência a joint ventures em ambientes com alto nível de incerteza, 

mas perante dificuldades de natureza comportamental a opção seria por subsidiárias 

integrais. Em contraposição, diante de incertezas decorrentes de questões comportamentais, 

companhias prestadoras de serviço optariam por joint ventures, ao passo que, em ambientes 

com maior nível de incerteza, tenderiam a constituir subsidiárias integrais (Brouthers e 

Brouthers, 2003).   

 

A influência do risco politico e da distância cultural na escolha entre joint ventures e 

subsidiárias integrais pode se manifestar de forma distinta, em função do setor de atuação da 

firma investidora (López-Duarte e Vidal-Suárez, 2012). Por sua vez, Morschett, Schramm-

Klein e Swoboda (2010) investigaram o efeito moderador do tipo de indústria na relação 

entre o nível de renda do país hospedeiro e a escolha do modo de entrada. Os autores 

constataram, por exemplo, que em países de alta renda as empresas prestadoras de serviço 

tenderiam a formar joint ventures, enquanto as empresas industriais teriam preferência por 

subsidiárias integrais. 

 

No que diz respeito ao modo de estabelecimento, a opção parece estar associada às 

particularidades do segmento de atuação da companhia. Assim, firmas provedoras de 

serviços especializados, por exemplo, implantariam projetos greenfield nos casos em que 
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nenhuma empresa local se mostrasse um alvo adequado.  Paralelamente, empresas com o 

objetivo de se estabelecer em segmentos com menor concentração da oferta e menor grau de 

especificidade produtiva, como indústrias de bens de consumo, poderiam se valer de 

aquisições para entrar mais rapidamente no mercado.  

 

Entretanto, políticas públicas voltadas à atração de investimentos privados têm estimulado 

companhias estrangeiras prestadoras de serviços públicos a realizar aquisições nos países em 

desenvolvimento e nas economias em transição, com frequência no âmbito de programas de 

privatização (UNCTAD, 2006; UNCTAD, 2012). No setor de serviços financeiros, 

igualmente sujeito à forte regulação, a opção por fusões e aquisições igualmente tem 

prevalecido, particularmente quando o fortalecimento do sistema bancário local é de 

interesse do governo do país hospedeiro. Esse foi o caso, por exemplo, da expansão dos 

bancos espanhóis na América Latina (Guillén, 2005).  A história dos maiores bancos de 

capital estrangeiro nos Estados Unidos também é fortemente marcada por aquisições 

(Tschoegl, 2002). 

 

Face ao exposto, formularam-se as seguintes hipóteses: 

 

HIPÓTESE 11a 

 

Firmas investidoras do setor de serviços têm maior probabilidade de escolher joint ventures 

como modo de entrada, ao invés de subsidiárias integrais. 

 

HIPÓTESE 11b 

 

Firmas investidoras do setor de serviços têm menor probabilidade de escolher projetos 

greenfield como modo de estabelecimento, preferindo aquisições.  
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4. MODELO CONCEITUAL PROPOSTO 

 

A seguir apresenta-se o modelo conceitual do estudo, com as hipóteses de pesquisa e o 

desdobramento dos construtos utilizados no estudo.  

 

4.1 Estudo Exploratório  

 

Para a definição dos blocos de fatores do modelo conceitual de pesquisa, além de ampla 

revisão da literatura, foram realizadas entrevistas em profundidade junto a empresas 

brasileiras com expressiva presença no exterior, com executivos de alguma forma 

envolvidos com a decisão de entrada em outros países.  O objetivo das entrevistas foi obter 

uma primeira visão quanto aos aspectos institucionais dos países têm sido levados em conta 

no âmbito do processo decisório e em que extensão esses fatores têm contribuído para que 

os investimentos sejam estruturados de uma forma ou de outra. Nesse sentido, o resultado 

das entrevistas se somou à revisão bibliográfica, indicando fatores e variáveis do ambiente 

institucional dos países hospedeiros que efetivamente fazem parte do conjunto de 

preocupações das companhias. O Roteiro de Entrevista constitui o Apêndice 2 desta Tese.  

 

Foram entrevistadas seis empresas multinacionais brasileiras, no mês de novembro de 2011. 

As seis entrevistas totalizaram cerca de oito horas, sendo devidamente gravadas e transcritas. 

Todas as seis empresas têm atividades industriais, em segmentos diversos. Dos seis 

executivos, cinco ocupavam posição na alta administração da companhia (diretor ou vice-

presidente) e um era o Presidente do Conselho de Administração. 

 

As seis empresas entrevistadas enquadram-se na categoria de grande porte, sendo quatro de 

capital aberto com negociação de ações em bolsa de valores e duas de capital fechado.  

Chama atenção a capacitação de suas equipes de inteligência voltadas a produzir 

conhecimento sobre países vistos como potenciais mercados. Esse esforço atualmente se 

volta para muitos países africanos. Essas empresas também já contam com profissionais e 

executivos bem preparados para estruturar as operações de entrada em um novo país. Esse 

trabalho, que se prolonga por vários meses, contempla desde a definição do modelo de 

entrada até o detalhamento do plano de negócios, passando pelas tradicionais due-

diiligences, no caso de aquisições. Transparece aí a importância da experiência internacional.  

 



 157 

No entanto, o aprendizado por tentativa e erro, fruto da experiência, ficou bastante claro nas 
entrevistas realizadas. Por exemplo, o dirigente de uma das empresas revelou:  
 

“Não temos uma receita pronta; cada caso é um caso”.  
 
O acúmulo de experiências formando uma curva de aprendizagem foi um ponto enfatizado 
pelo mesmo dirigente, que comentou:  
 

“Você aprende, sobretudo, quando você se equivoca”.  
 
Já o Presidente do Conselho de Administração de uma das empresas entrevistadas 
reconheceu: 
 

“Os primeiros dois movimentos que nós fizemos não foram de sucesso, foram mal feitos. Fizeram a 
empresa perder dinheiro. [...] Passada essa fase, percebemos que o movimento lá fora tem que ser um 
movimento mais bem planejado”. 

 
Paralelamente, um vice-presidente que comandou por muitos anos as operações 

internacionais de outra das empresas entrevistadas enfatizou: 

 
 “Esse caminho de internacionalização não é um caminho que esteja pronto para ser percorrido. É o 
que chamamos de ‘fazer o caminho ao caminhar’. [...] Todos os erros que nós cometemos naquele 
país anterior, nós procuramos corrigir nesse outro projeto”. 

 
As entrevistas foram particularmente importantes para avaliar a importância do câmbio para 
a decisão de investir no exterior. Na visão da maioria dos entrevistados, o câmbio não foi 
reconhecido como fator decisivo na estruturação dos investimentos, nem mesmo como 
motivador para aquisições.  Na melhor das hipóteses, é importante, mas não é determinante. 
O pressuposto é de que investimentos com perspectiva de permanência não devem ser 
decididos com base no câmbio. Disse o diretor de uma das seis empresas: 
 

“As empresas lá são as mais baratas do mundo. Por que é que não temos olhado? Simplesmente 
porque os preços estão dramaticamente deprimidos, mas os mercados também estão. Então, não 
adianta comprar empresa barata”. 
 

Por exemplo, no caso de projeto de maior envergadura, uma decisão motivada pelo câmbio 

poderia se mostrar completamente errada, dada a possibilidade de volatilidade cambial 

durante o período de investimento. De acordo com as entrevistas, o efeito cambial  

influencia mais as decisões financeiras relacionadas à proteção das dívidas das subsidiárias 

estrangeiras em dólar e decisões de produção quando é possível se fazerem escolhas de onde 

produzir para abastecer determinado mercado. Essa estratégia de migrar a produção de uma 

planta para outra foi detalhada por um dos diretores entrevistados: 

 
“Como estamos, vamos dizer assim, com as bandeirinhas posicionadas pela América Latina, eu tenho 
a flexibilidade de estar produzindo aonde é mais conveniente. [...] Com as flutuações de câmbio eu 
tenho que estar sempre olhando sete, oito moedas... Aonde é mais competitivo? Então eu posso migrar, 
assim: ‘Ah, agora eu vou abastecer tudo no Brasil’. ‘Ah, não, agora eu vou abastecer uma parte do 
Brasil, outra parte de um segundo país e outra parte de um terceiro’. [...] Fazemos cálculos e vemos 
aonde é que fica mais competitivo. Entra o câmbio, entra o custo de matéria prima ...” 
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Quanto ao modo de estabelecimento, a preferência por aquisições entre os entrevistados foi 
marcante. Cabe lembrar que as seis empresas são de grande porte, o que pode produzir um 
viés. Segundo um dos executivos entrevistados: 
 

“A aquisição é melhor, sempre. Greenfield é sempre uma decisão que tomamos quando não dá para 
ser diferente. A menos que você tenha um super cliente, um canal já preparado para aquele país, 
dizendo “venha”! 
 

O Presidente do Conselho de Administração de uma das empresas salientou: 
 

“Tenho que sair com uma estratégia clara, como: ‘eu vou comprar alguém’, ‘é assim que eu vou 
internacionalizar’ [...] O movimento lá fora tem que ser um movimento mais maduro, tem que ser um 
movimento de comprar alguém que já está estabelecido. Começar um negócio do zero... não faríamos 
mais isso”. 

 
Já o diretor de outra das seis empresas enfatizou: 
 

“Para nós o modelo de aquisição de empresas seria um passo mais rápido porque, além de você estar 
tendo a capacidade de produzir, você está comprando o mercado junto, você está comprando 
tecnologia e tudo que as pessoas dessa empresa detêm”. 

 
Outro executivo adicionou: 
 

“Olha, operação greenfield nunca mais, nunca mais...  Porque na hora que você descobre que o 
mercado é bom, que o negócio é bom...  Quando você começa uma operação greenfield, em menos de 
três anos não se faz. Então você perdeu três anos do mercado. Se tivesse comprado uma fábrica, 
pronto... O grande problema do greenfield são as homologações”. 

 
A falta de informações igualmente faz a balança pender para a compra de empresas já 
instaladas, conforme relata outro executivo: 
 

“Nós não conhecíamos absolutamente nada do mercado, não conhecíamos nada da cultura, não 
conhecíamos nada da legislação, o que nos levou para a aquisição de um negócio já estruturado”. 

 
Houve indicações de que, em termos de modo de estabelecimento, uma boa estratégia para 
novos mercados seria o chamado projeto brownfield, ou seja, compra-se uma empresa 
existente e, posteriormente, faz-se uma ampliação, como ensina um dos diretores 
entrevistados: 
 

“O que eu advogo é que se compre uma operação pequena, instala, leva o teu produto, começa a 
faturar e aí sim ... agora eu vou fazer uma nova operação ... vai lá e depois faz uma ampliação”.   
 

Em termos de presença geográfica, há destaque para a Argentina. Entretanto, por 

coincidência ou não, todos os executivos também fizeram considerações sobre o México e a 

Colômbia, seja porque suas empresas já tinham operações instaladas naqueles países, seja 

porque se encontravam ali prospectando negócios. A proximidade geográfica do México 

com os Estados Unidos, associada à existência do Nafta, foi ressaltada. No tocante à 

importância das relações político-econômicas entre os países, em especial pela formação dos 
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chamados blocos econômicos, os exemplos citados nas entrevistas vão além das uniões 

aduaneiras e mercados comuns mais conhecidos: 

 
“Os tratados internacionais são fundamentais porque muitas vezes não se justifica ter uma base 
industrial para atender um país, mas se justifica estar ali para atender os vizinhos. [...] O Quênia é 
uma base, tem um viés industrial. E do Quênia, se exporta para todo o COMESA. O Quênia é a base 
industrial daqueles países à direita ...”. 

 
“O Egito é um dos países que tem mais tratado de livre comércio: com o Nafta, com a Europa, com 
os países do Golfo, com a África.  Todo mundo ajudou o Egito, porque o Egito estrategicamente 
permite baixar os custos. [...] Está ali no meio ...” 
 
“Da África do Sul se pode exportar para toda a África, em direção ao lado direito ...” 
 
“A África do Sul funciona como fornecedor de produtos para todo o cone sul do continente africano.  
Dali você vai para Moçambique, para Angola, para Zâmbia, para Namíbia, tudo a partir da África do 
Sul”. 

 

Entender profundamente a cultural local, prestigiar profissionais nascidos naquele país, 
inclusive para postos-chave, e buscar identidade nacional parecem fazer parte da receita de 
sucesso. Entre os depoimentos, incluíram-se: 
 

“Nós queremos ser argentinos na Argentina”. 

“Aprendemos, nesses anos nossos de internacionalização, que temos que levar a cultura da empresa 
sim, tem algumas coisas das quais não podemos abrir mão lá fora. Mas temos que respeitar a cultura 
local. Se não formos um pouco argentinos lá na Argentina, se quisermos ser cem por cento brasileiros 
lá, não vai funcionar e não vamos ser bem aceitos nesse mercado, não vamos crescer”.  
“A internacionalização dá certo quando as empresas mergulham no país, absorvem a cultura, quando 
as pessoas que vão para lá frequentam todo esse meio local. Acho que aí funciona ...” 

 
“O cuidado com a cultura dos países é um dos pontos com que menos as empresas se preocupam, e 
que mais dão dor de cabeça depois. [...] O jeito de você fazer as coisas dentro da cultura deles é um 
dos maiores desafios para quem está investindo”. 
  

Nas entrevistas, ressaltou-se, ainda, a existência de diferenças entre os países de língua e 
colonização hispânica, no que diz respeito a comportamento de profissionais no ambiente 
empresarial. 
 

“Quando fomos para a Colômbia, quebramos um pouquinho a cara, porque achamos que já 
entendíamos de internacionalização, porque a empresa já estava na Argentina. E então nos deparamos 
com os colombianos, que são muito diferentes dos argentinos. Não adianta querer tratar um 
colombiano como argentino, porque ele não é”. 

 
“Argentina e Uruguai casualmente são parecidos, mas a Argentina é totalmente diferente do Peru, do 
Chile, da Bolívia”. 
 
“A cabeça de um colombiano e de um peruano, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A 
princípio, achamos que é a mesma coisa, porque, se o idioma é igual, é tudo igual”. 
 

De acordo com as entrevistas, o nível de interferência do governo local nos negócios varia 

muito, de país para país e, também, de indústria para indústria. Entre os países, as 

experiências vivenciadas em Angola, Argentina e China trouxeram elementos fortemente 

influenciados por decisões governamentais. Quanto ao tipo de indústria, o segmento de bens 
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de capital sob encomenda, em que a exigência de conteúdo local pode favorecer a formação 

de fornecedores nacionais, mostrou-se o mais afetado.    

 

A retomada do protecionismo após a crise de 2008 foi salientada. Particularmente as 
medidas tomadas pelo governo argentino nos últimos anos têm sido objeto de preocupação. 
O Diretor de uma das companhias comentou: 
 

“A Argentina tem um processo feroz de se proteger, ou seja: ‘se quer vender para o meu país, então 
compre aqui também’.” 

 
No caso da China, o mesmo diretor citou que o nível de interferência do governo chega ao 
ponto de impor valores mínimos e especificar o que deve ser adquirido localmente:  
 

“Se quiser investir no país, tem que ter um sócio chinês, tem que investir no mínimo duzentos e vinte 
milhões de euros, tem que ter um laboratório de cinquenta e sete milhões de euros, tem que ter um 
centro de pesquisa e desenvolvimento. E não é só o prédio, tem que incluir máquinas, equipamentos e 
funcionários, e tem que custar cinquenta e sete”.  

 
Não obstante, na visão do executivo o movimento protecionista é tendência mundial: 
 

“Nós vamos ter que agora começar a olhar esse mundo constatando uma tendência: os países estão se 
protegendo e querendo emprego local. [...] Então, por que todo mundo está clamando hoje? Por 
operações locais. É preciso criar emprego”. 

 
Outra questão relacionada aos governos locais que sobressaiu nas entrevistas foi a 
burocracia. Sobre esse tema, um dos países mencionados por um diretor foi a Índia.  
 

“Se você não tiver um parceiro indiano, não consegue as licenças ... É esse cara que vai no governo ...  
porque a burocracia lá é muito pesada.” 

 

A burocracia crescente na Argentina também foi salientada por outro diretor: 
 

“Quem está lá dentro aprende a conhecer a burocracia deles, que é maior que a nossa, e aprende a se 
adaptar e a fazer negócios lá. Para exportar daqui para lá fica inviável em função de todas essas 
travas e essas burocracias... Então, como nossa empresa já está estabelecida lá, acaba tendo 
vantagens”. 

 
As dificuldades burocráticas também pesam desfavoravelmente à implantação de projetos 
greenfield. Nesse sentido, assim se posicionou o mesmo Diretor: 
  

“Uma fábrica nova está sujeita à lei ambiental, temos que seguir todos aqueles processos lá. E não é 
que nossa empresa não siga os padrões ambientais, o problema é o tempo para conseguir isso, para 
todas essas liberações. Então, a questão é o tempo que demora para fazer essa unidade”. 

 
As parcerias com sócios locais nem sempre são uma saída óbvia para se contornar 

dificuldades burocráticas impostas pelo governo local. A experiência de uma das empresas é 

reveladora: 
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“A nossa experiência de sócio tem o lado super positivo e o lado super negativo ... Super positivo: em 
muitos países, os sócios nos ajudaram muito. [...] No país X, o sócio é muito bem relacionado com o 
governo e consegue liberação de protótipos, alfândega, um sócio criou até um centro de alfândega 
dentro da nossa unidade ... Entretanto, em outro país, o sócio tem um código de conduta que impede 
colaboração com os políticos locais. E sem ajudar os políticos do país não se tem os pedidos 
atendidos”.  

 
Quanto ao risco político, as entrevistas denotaram que as percepções dos executivos acerca 
do ambiente institucional dos países estrangeiros e, particularmente, dos seus fatores de 
risco, com frequência diferem do que apontam bases de dados de instituições multilaterais, 
agências de risco, empresas de consultoria e organizações não governamentais dedicadas ao 
tema.  Um exemplo notório são países sul-americanos que, em geral, despertam nos 
executivos uma percepção de risco menor do que sugerem as publicações internacionais, 
haja vista que constituem, ao mesmo tempo, boas oportunidades. O caso típico é o da 
Argentina, conforme relata um dos diretores entrevistados: 
 

“Por exemplo, a Argentina. O país tem um risco alto se você olhar o histórico, tem altos e baixos. Só 
que também tem uma oportunidade atrativa. Como estamos há mais tempo lá, conseguimos lidar um 
pouco melhor com esse risco”.  
 

Em contraposição, a Venezuela tem sido percebida como país de risco alto, em linha com as 

aferições disponíveis internacionalmente, o que tem levado as empresas entrevistadas a 

limitar e até recusar operações naquele mercado, apesar de sua constatação de que as 

margens de lucro ali se mostram interessantes. A mesma postura conservadora se aplica à 

Rússia. No entanto, ainda que Venezuela e Rússia se mostrem mercados hostis, constatou-se 

um apetite sem dúvida maior do que indicam classificações de risco produzidas por agências 

e organizações internacionais, conforme comentou um dos entrevistados:  

 
“Certas coisas não podem ser vistas como barreiras pelas empresas no processo de internacionalização. 
Por exemplo, pode haver restrições no sistema financeiro ... Agora, por ter guerra, porque tem 
apartheid, porque é um país comunista, porque é um país socialista, estas realidades não podem ser 
vistas como barreiras. Hoje, se você olhar para o mundo,  não existe nenhuma barreira para se instalar 
em nenhum país. Mas a forma de fazer [a internacionalização] muda”. 

 
As entrevistas evidenciaram, ainda, que há alternativas para se atuar em países de maior 
risco político, ancoradas nos conceitos de terceirização e co-gestão. Esses modelos já vêm 
sendo seguidos na África por duas das empresas entrevistadas, conforme explicaram os seus 
diretores: 
 

“Cabe a nós fornecer toda a tecnologia, todo o apoio de instalação da fábrica, das linhas de montagem, 
layout, assistência técnica, essa coisa toda... Cabe a nós emprestar o nosso nome, é um produto que sai 
da linha de montagem de lá com o mesmo padrão de qualidade da linha de montagem de cá. O 
empreendedor de lá coloca a fábrica à disposição, faz todo serviço de montagem e fabricação, vende, 
financia etc.” 
 
“Nosso parceiro lá já tinha o terreno, nós desenhamos a fábrica... O que nós dissemos para o parceiro 
foi o seguinte: ‘você monta a fábrica, nós levamos os nossos dispositivos de montagem e lhe 
vendemos, nós administramos a fábrica. A fábrica é sua, mas eu tenho uma opção de compra que 
posso exercer depois de alguns anos se tudo der certo, se a operação estiver ok’.” 
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O Quadro 23 a seguir indica os principais fatores de caráter institucional destacados pelas 

seis empresas entrevistadas como relevantes para a formatação de seus empreendimentos no 

exterior, compilados a partir das transcrições das entrevistas. 

 

Quadro 23 
Principais Fatores Destacados nas Entrevistas 

 
 

Empresas  
Fatores  / Variáveis 

 1 2 3 4 5 6 

Políticas Governamentais / Nacionalismo  X X    

Políticas Govermamentais / Protecionismo de Mercado  X X X   

Políticas Governamentais / Exigência de Conteúdo Local  X X    

Legislação / Direcionamento dos Investimentos pelo 
Governo  X X   X 

Regulamentos / Normatizações específicas X   X X  

Relações Político-Econômicas   X   X X 

Taxa de Câmbio X  X    

Procedimentos Burocráticos  X X X   

Similaridade de Idiomas e História Colonial X X  X   

Aspectos Culturais /Identidade Nacional X X  X X  

Aspectos Culturais / Comportamento Profissional X   X X X 

Segurança Pessoal     X  

Risco Político X X X X X X 

Experiência Internacional X X X X X X 
      
 
4.2 Escolha dos Blocos de Fatores 

 

A maioria dos artigos que usam o conceito de distância institucional tende a privilegiar um 

ou outro aspecto, sem cobrir os três pilares propostos por Scott (1995, 2001). A ênfase tem 

se dado mais nos fatores regulatórios (dimensões políticas e jurídicas) e normativos 

(dimensão social) e menos nos fatores cognitivos. A partir da revisão de literatura, não ficam 

claros os critérios que têm balizado a seleção dos fatores. A impressão é de que cada autor 

tem selecionado os fatores que lhe parecem mais relevantes, de acordo com o foco de sua 

pesquisa (Bae e Salomon, 2010). A busca por medidas empíricas apropriadas que expressem 

uma visão holística do ambiente institucional permanece sendo um desafio.  
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Nesta tese, a escolha dos blocos de fatores para operacionalizar o construto distância 

institucional, em suas três vertentes (regulatória, normativa e cognitiva) levou em conta: i) o 

resultado das entrevistas; ii) diferentes sugestões encontradas na literatura, entre artigos 

acadêmicos teóricos e empíricos; iii) metodologias seguidas por instituições internacionais 

dedicadas a identificar e monitorar fatores que afetam o desempenho dos países.  

 

Note-se que a partir da revisão de literatura, constatou-se que ainda não há consenso em 

torno do conjunto de indicadores que melhor representaria a noção de distância institucional. 

Berry, Guillén e Zhou (2010) chegaram a propor que o construto fosse expandido, passando 

a compreender 30 variáveis capazes de expressar diferenças entre os países, porém essa 

proposta acabou por abarcar diversos indicadores muito mais afetos a características 

econômicas e sociais, tornando o conceito demasiadamente difuso. A combinação de 

variáveis econômicas, políticas e sociais em busca de um índice de desenvolvimento 

institucional de fato tem sido objeto de pesquisas por renomados autores (Chan, Isobe e 

Makino, 2008), mas esse esforço acadêmico mostra-se mais adequado a estudos cuja 

proposta seja medir o nível de competitividade dos países.  

 

De acordo com Xu e Shenkar (2002), as firmas se dispõem a adotar modos de entrada que 

representem alto comprometimento, como os investimentos diretos, quando o ambiente 

institucional do país receptor é parecido com o ambiente de seus países de origem. Assim, 

na definição do modo de entrada o que importaria seria a diferença entre o padrão das 

instituições dos países de origem e destino, e não o nível absoluto de qualidade das 

instituições do país hospedeiro.   

 

Em pesquisas nas quais a avaliação da distância institucional leva em conta um país de 

origem com ambiente institucional favorável, a noção de distância regulatória como um 

elemento inibidor do investimento direto parece fazer sentido, notadamente quando se trata 

de países hospedeiros com menor qualidade institucional (ver Apêndice 1). Entretanto, esta 

tese contemplou investimentos oriundos exclusivamente do Brasil e direcionados para países 

diversos, inclusive aqueles bem classificados nos rankings de qualidade institucional, o que 

torna a aplicação do conceito de distância regulatória mais complexa, com simultaneidade 

de fatores de impulsão e atração (push and pull factors). Em consequência, especificamente 

para as questões regulatórias, o que se procurou medir foi a qualidade do país hospedeiro 

(Waglé, 2011), sob a ótica do investidor estrangeiro, ou seja, em que medida as políticas 
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governamentais e os arcabouços legais e jurídicos permitem, promovem e protegem os 

investimentos oriundos de outros países. A qualidade muitas vezes é considerada mais 

importante do que a proximidade (Bénassy-Quéré, Coupet e Mayer, 2007; Tung e Verbeke, 

2010), fazendo com que se investigue se o perfil do país hospedeiro, e não exatamente a sua 

distância em relação ao país de origem, influenciou a decisão de investir e de que forma 

(Phillips, Tracey e Karra, 2009). 

 

Para se medir a qualidade do contexto institucional de um país, existem índices divulgados 

por diferentes organizações, envolvendo estabilidade política, qualidade regulatória, 

cumprimento da lei, controle da corrupção, direitos de cidadania e efetividade da 

governança, entre outros aspectos (ver Apêndice 3 para uma descrição parcial dos índices 

relevantes).  

 

Na seleção dos fatores relativos à qualidade do ambiente regulatório, procurou-se, no 

presente estudo, combinar parâmetros objetivos, tais como previsões legais (de jure 

measures) com parâmetros que refletem procedimentos, ou seja, a forma como as leis são 

aplicadas na prática (de facto measures). Entre as características de uma sociedade na qual 

prevalecesse a ordem pública estariam a transparência do processo legislativo e a 

independência entre os poderes responsáveis pela elaboração, aplicação e cumprimento das 

leis (Li e Filer, 2007; Singh, 2012).  

 

Conforme se depreende da revisão de literatura e, principalmente, das metodologias 

utilizadas no cálculo dos índices mencionados no Apêndice 3, há relativa convergência em 

relação aos indicadores que se mostram mais importantes para revelar a qualidade do 

ambiente regulatório (Faeth, 2009). A exemplo do artigo de Abdi e Aulakh (2012), dois dos 

seis indicadores que distinguem a base de dados WGI foram particularmente considerados 

na operacionalização do ambiente regulatório dos países hospedeiros: i) qualidade 

regulatória; ii) grau de efetivo cumprimento das leis.  

 

Quanto à proteção a direitos de propriedade, há índices consagrados na literatura para a sua 

mensuração, baseados na legislação e regulamentação aplicáveis ao registro de patentes 

(Ginarte e Park, 1997; Park, 2008; Rapp e Rozek, 1990). Cumpre destacar também que a 

importância da proteção aos direitos de propriedade intelectual ganhou força com o Acordo 

TRIPS, firmado em 1995 no âmbito da OMC (Maskus, 1998; Park, 2008). Assim, o tema 
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também vem sendo investigado no que diz respeito aos fluxos de investimento, com o 

objetivo de se avaliar em que extensão a existência de garantias ao direito de propriedade 

intelectual contribui para atrair investimentos estrangeiros. A importância da proteção de 

direitos de propriedade para a atração de investidores estrangeiros depende do ambiente 

econômico e institucional do país hospedeiro e das características da indústria em que a 

firma investidora se insere (Ginarte e Park, 1997; Nunnenkamp e Spatz, 2004). 

 

Saliente-se, ainda, que quando o país hospedeiro impõe barreiras às importações que exigem 

a produção local, não há como evitar a implantação de bases industriais no exterior. 

Particularmente, a instalação de firmas cujos bens e serviços são notabilizados por alta 

agregação de valor, à medida que se amparam em conhecimento, tem se mostrado inevitável 

quando a prestação dos contratos e o atendimento de requisitos legais estabelecidos pelo 

governo local exigem a constituição de uma empresa no país. 

 

Na seleção dos fatores relativos à distância normativa, especial atenção foi conferida aos 

estudos de Hofstede (1980, 1990) e do Projeto GLOBE, de onde se extraíram os fatores 

valores e crenças com os quais os investidores podem se defrontar no contexto informal do 

país hospedeiro. As crenças fundamentariam os valores. As crenças seriam opiniões que se 

adotam com fé e convicção. Por sua vez, os valores seriam crenças profundas, imutáveis, 

sem necessidade de serem amparadas por fatos ou evidências, as quais orientariam o 

comportamento a ser seguido e os objetivos a serem alcançados (Nelson e Quick, 2006). 

Adicionalmente, foram extraídos da literatura os fatores relações de confiança (Jansson, 

Hilmersson e Sandberg, 2011; Schweizer, Vahlne e Johanson, 2010; Tsui-Auch e Möllering, 

2010) e burocracia (Bozeman e Scott, 1996; Scott e Pandey, 2000), tendo em vista sua 

capacidade de influir nos resultados de um empreendimento e o fato de que ambos têm lugar 

de destaque entre os aspectos que regem o dia a dia das empresas brasileiras.  

  

Em termos de distância cultural-cognitiva, foi investigada a existência ou não de diferenças 

entre o Brasil e o país hospedeiro no tocante a identidades nacionais, estereótipos sobre 

estrangeiros e práticas gerenciais. As identidades nacionais compreenderiam aspectos que 

confeririam ao país hospedeiro um caráter de comunidade coletiva (Bae e Salomon, 2010), 

ao refletir suas expressões culturais básicas. Com relação a estereótipos, o pressuposto é de 

que aspectos de natureza afetiva e cognitiva da sociedade local levam à criação de imagens 

positivas e negativas sobre países estrangeiros, refletindo-se, por exemplo, na qualidade 
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percebida dos produtos oriundos de cada país (Kalamova e Konrad, 2010). As práticas 

gerenciais (o que se faz) seriam reflexos de fatores normativos, como valores e crenças (o 

que deve ser feito), os quais determinariam quais as práticas que são aceitáveis ou não 

(Cullen e Parboteeah, 2011; Orr e Scott, 2008). Na comparação entre os dois países 

perguntou-se também se as empresas do país hospedeiro mostrariam um comportamento 

mimético mais intenso quando da definição de suas estratégias empresariais, o que revelaria 

um estilo de pensamento racional no enfrentamento de incertezas (Jansson, Hilmersson e 

Sandberg, 2011).  

 

A seleção final dos fatores para evidenciar os construtos qualidade do ambiente regulatório, 

distância institucional normativa e distância institucional cultural-cognitiva se apresenta a 

seguir: 

 

QUALIDADE DO AMBIENTE REGULATÓRIO 
 
• Políticas governamentais 
• Protecionismo 
• Arcabouço jurídico 
• Restrições em relação a investidores estrangeiros 
• Proteção a direitos de propriedade intelectual 
• Sistema judicial 
 
DISTÂNCIA INSTITUCIONAL NORMATIVA 
 
• Valores 
• Crenças 
• Relações de confiança 
• Mentalidade burocrática 
 
DISTÂNCIA INSTITUCIONAL CULTURAL-COGNITIVA 
 
• Estereótipos 
• Mimetismo 
• Práticas gerenciais 
• Identidades nacionais 

 
No que diz respeito ao construto risco político optou-se por fatores que cobrissem diferentes 

aspectos que podem vir a impactar os negócios das multinacionais em um país estrangeiro.  
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Na operacionalização do construto risco país, Kim e Hwang (1992) utilizam quatro fatores: 

i) instabilidade do sistema político do país hospedeiro; ii) probabilidade do governo do país 

hospedeiro tomar atitudes que impeçam ou limitem a participação societária de firmas 

investidoras estrangeiras; iii) probabilidade do governo do país hospedeiro impor 

constrangimentos às operações de firmas de capital estrangeiro mediante controle de preços 

ou exigência de conteúdo local; e, finalmente, iv) risco de transferência associado à não 

convertibilidade da moeda local ou a controles das remessas.  

 

Não obstante, a principal referência foi a tipologia considerada pela MIGA na formatação de 

seus produtos financeiros, dada a notoriedade daquela organização, a diversidade de riscos 

que se propõe a cobrir e sua larga experiência com cobertura de riscos em inúmeros países. 

Definiram-se quatro blocos de fatores: limitações aos direitos do acionista, expropriação, 

impeditivos à consecução dos negócios e não cumprimento de obrigações pelo governo do 

país hospedeiro. Entre os diferentes fatores de risco, há situações que caracterizariam  

ocorrências involuntárias, como guerras, revoluções e atos terroristas, não sendo passíveis 

de compensação, e perdas resultantes de ações discriminatórias do governo local, como 

controles cambiais (De la Torre e Neckar, 1988).  

 

Para cada fator relativo à distância institucional e ao risco político, os Quadros 24 a 27 

apresentam sua definição constitutiva. Nos Quadros também estão mencionados estudos 

empíricos, bem como levantamentos realizados regularmente junto a especialistas e 

executivos, em que tais fatores são enfatizados de diferentes formas. No caso específico do 

risco político, foram mencionados modelos teóricos que incluem os indicadores propostos 

(Quadro 27).    

 

Procurou-se avaliar também se os executivos julgavam importantes as relações político-

econômicas do país hospedeiro (Yackee, 2009), tanto perante o Brasil como no âmbito de 

blocos econômicos. A ideia era avaliar potencial interação entre as relações internacionais 

do país e suas políticas governamentais, a partir do entendimento de que as relações entre os 

países de origem e destino dos investimentos seriam parte do contexto institucional 

(Demirbag, McGuinness e Altay, 2010). Com efeito, quanto mais intensas fossem essas 

relações, menor seria a incerteza enfrentada pela firma investidora e, assim, quando o 

relacionamento entre os países de origem e destino fosse percebido como positivo, maior 

seria a probabilidade de a firma optar por subsidiárias integrais.   
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Quadro 24 
Fatores do Construto Qualidade do Ambiente Regulatório 

FATORES DEFINIÇÃO 
CONSTITUTIVA 

ESTUDOS EMPÍRICOS 

PESQUISAS DE 
OPINIÃO JUNTO 

A 
ESPECIALISTAS E 
TOMADORES DE 

DECISÃO 

Políticas 
governamentais 

Capacidade do governo 
para formular e 

implementar políticas e 
normas que possibilitem e 

promovam o 
desenvolvimento do setor 

privado 

 
La Porta et al. (1997; 1998); Bénassy-
Quéré, Coupet e Mayer (2007); Dikova 

e Van Witteloostuijn (2007); Gaur, 
Delios e Singh (2007); Gaur e Lu 

(2007); Kaufmann, Kraay e Mastruzzi 
(2009); Estrin, Baghdasaryan e Meyer 

(2009);  Arslan e Larimo (2010)  

Entrevistas em 
profundidade; World 

Competitiveness 
Yearbook (WCY); 
Banco Mundial / 

WGI; Fraser Institute 

Protecionismo 

 
Extensão em que o governo 
do país hospedeiro aplica 
medidas protecionistas, 
dificultando a condução 

dos negócios pelas firmas 
estrangeiras e distorcendo a 

concorrência 

Kim e Hwang (1992); Ahmed et al. 
(2002); Yiu e Makino (2002); Agarwal 

e Feils (2007) 

Entrevistas em 
profundidade; World 

Competitiveness 
Yearbook; Heritage 
Foundation; Banco 

Mundial / IAB 

Arcabouço 
Jurídico 

Qualidade do arcabouço 
jurídico do país, facilitando 
a criação e a administração 

de negócios por firmas 
estrangeiras 

La Porta et al. (1997; 1998); Xu, Pan e 
Beamish (2004); Estrin, Baghdasaryan 
e Meyer (2009); Chao e Kumar (2010) 

Entrevistas em 
profundiade; World 

Competitiveness 
Yearbook (WCY); 

OCDE / FDI 
Restrictiveness Index 

Restrições em 
relação a 

investidores 
estrangeiros 

Extensão em que o governo 
do país hospedeiro impõe 
regras que dificultam a 
aquisição de empresas e 
ativos locais por firmas 

investidoras estrangeiras e 
a sua posterior gestão 

Kim e Hwang (1992); Delios e 
Beamish (1999); Wei (2000); Ahmed 
et al. (2002); Yiu e Makino (2002); 

Slangen e Van Tulder (2009);  
Dumludag (2009, 2010); Demirbag,  

McGuinness e Altay (2010) 

Entrevistas em 
profundidade; 

Heritage Foundation; 
World 

Competitiveness 
Yearbook; Banco 

Mundial / IAB 

Proteção a 
direitos de 

propriedade  

Instrumentos que 
asseguram ao proprietário 

de um ativo o poder 
discricionário de utilizá-lo 

ou autorizar a sua 
utilização, bem como 

usufruir dos retornos que 
sejam por ele propiciados 

La Porta et al. (1997; 1998); Delios e 
Beamish, 1999; Luo (2001); Bénassy-
Quéré, Coupet e Mayer (2007); Dikova 

e Van Witteloostuijn (2007); Gaur, 
Delios e Singh (2007); Gaur e Lu 

(2007); Pajunen (2008); Meyer et al. 
(2009); Kaufmann, Mastruzzi e Kraay 
(WGI, 2010); Arslan e Larimo (2010) 

Entrevistas em 
profundidade; Banco 

Mundial / WGI; 
Heritage Foundation; 

Banco Mundial / 
IAB; TRIPS 
Agreement 

Sistema Judicial 

Qualidade das entidades 
que compõem o Poder 

Judiciário do país 
hospedeiro, com a 

responsabilidade de 
encorajar o respeito ao 
marco legal e assegurar 

eficácia no cumprimento da 
lei 

 La Porta et al. (1997; 1998); Xu, Pan e 
Beamish (2004); Bénassy-Quéré, 

Coupet e Mayer (2007); Gaur, Delios e 
Singh (2007); Pajunen (2008); Gaur e 
Lu (2007); Dumludag (2009; 2010); 
Kaufmann, Mastruzzi e Kraay (WGI, 

2010); Arslan e Larimo (2010) 

Banco Mundial / 
WGI; World 

Competitiveness 
Yearbook; ICRG / 

PRS Group; Freedom 
House; Fraser 

Institute; Banco 
Mundial / IAB 
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Quadro 25 
Fatores do Construto Distância Normativa 

 

FATORES 
DEFINIÇÃO 

CONSTITUTIVA 
ESTUDOS EMPÍRICOS 

PESQUISAS DE 
OPINIÃO JUNTO 

A 
ESPECIALISTAS E 
TOMADORES DE 

DECISÃO 

Valores 

Fundamentos de natureza 
moral que orientam o 
comportamento da 

sociedade local na criação e 
condução dos seus negócios 

Hofstede (1980); Kogut e Singh 
(1988); Barkema e Vermeulen (1998); 

Busenitz, Gómez e Spencer (2000); 
Chang and Rosenzweig (2001); 
Projeto GLOBE (2004); Estrin, 
Baghdasaryan e Meyer (2009) 

Entrevistas em 
profundidade; World 

Competitiveness 
Yearbook; World 

Values Survey 

Crenças 

Conviccões que determinam 
as opiniões da sociedade 
local acerca do que seja 

verdadeiro 

Hofstede (1980); Kogut e Singh 
(1988); Barkema e Vermeulen (1998); 

Busenitz, Gómez e Spencer (2000); 
Chang and Rosenzweig (2001); 
Projeto GLOBE (2004); Estrin, 
Baghdasaryan e Meyer (2009) 

Entrevistas em 
profundidade; World 

Competitiveness 
Yearbook; World 

Values Survey 

Relações de 
confiança 

Facilidade para a construção 
de relacionamentos no país 

hospedeiro baseados em 
confiança e grau de 

influência dos 
relacionamentos na 

consecução das transações 
econômicas 

La Porta et al. (1997); Eden e Miller 
(2004); Bhardwaj, Dietz e Beamish 
(2007); Schweizer, Vahlne e Johanson, 
2010; Tsui-Auch e Möllering (2010); 
Jansson, Hilmersson e Sandberg 
(2011) 

Entrevistas em 
profundidade 

Mentalidade 
burocrática 

Rigidez na aplicação de 
regras e regulamentos 

burocráticos, criando-se 
procedimentos 
administrativos 

desnecessários que 
comprometem a eficiência e 

a agilidade dos negócios 

Bozeman e Scott (1996); Bozeman e 
Rainey (1998); Scott e Pandey (2000); 

Bénassy-Quéré, Coupet e Mayer 
(2007);  Agarwal e Feils (2007); Gaur, 

Delios e Singh (2007); Gaur e Lu 
(2007); Demirbag, Tatoglu e Glaister 

(2008) 

Entrevistas em 
profundidade; World 

Values Survey 
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Quadro 26 
Fatores do Construto Distância Cognitiva 

 

FATORES 
DEFINIÇÃO 

CONSTITUTIVA 
ESTUDOS EMPÍRICOS 

PESQUISAS DE 
OPINIÃO JUNTO A 
ESPECIALISTAS E 
TOMADORES DE 

DECISÃO 

Estereótipos 

Percepção desfavorável 
acerca do investidor 

externo, em função de se 
formarem estereótipos dos 

países estrangeiros 

Shimp e Sharma (1987); Kostova e Zaheer 
(1999); Chattalas, Kramer e Takada (2008); 

Balabanis et al. (2001); Eden e Miller 
(2004); Kalamova e Konrad (2010) 

Entrevistas em 
profundidade; World 

Competitiveness 
Yearbook; 

Mimetismo 

Estratégias adotadas pela 
firmas locais ao imitar 
decisões tomadas por 

outras empresas 

Henisz e Delios (2001); Lu (2002); Guillén, 
2002; Guillén, 2003; Chan, Makino e Isobe 

(2006); Xia, Tan e Tan (2008); Francis, 
Zheng e Mukherji (2009); Fabian, Molina e 
Labianca (2009); Li e Yao (2010); Salomon 

e Wu (2012) 

Entrevistas em 
profundidade 

Práticas 
Gerenciais 

Posturas, atitudes e 
procedimentos de gestão 

dos funcionários e 
executivos 

Busenitz, Gómez e Spencer (2000); Evans e 
Mavondo (2002); Estrin, Baghdasaryan e 
Meyer (2009); Ferreira, Li e Suk (2009) 

Entrevistas em 
profundidade; 
Transparência 

Internacional / CPI e 
BPI; Banco Mundial / 
WGI; Banco Mundial / 

WDI; ICRG / PRS 
Group 

Identidades 

Aspectos sócio-culturais 
do país hospedeiro que 

provocam ou reduzem as 
incertezas da firma 

investidora estrangeira 

Arora e Fosfuri (2000); Evans e Mavondo 
(2002); Child, Ng, e Wong (2002); 

Globerman e Shapiro (2003); Dow e 
Karunaratna (2006); Sousa e Bradley (2006); 
Brewer (2007); Ellis (2008); Dow e Larimo 

(2009); Arslan e Larimo (2010); Dow e 
Larimo (2011);  Makino e Tsang (2011) 

Entrevistas em 
profundidade; World 

Competitiveness 
Yearbook 
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Quadro 27 
Fatores do Construto Risco Político 

 

FATORES DEFINIÇÃO 
CONSTITUTIVA ESTUDOS EMPÍRICOS MODELOS 

TEÓRICOS 

Limitações aos 
Direitos do 
Acionista 

Dificuldades para a 
subsidiária realizar 

transações financeiras em 
moeda “forte” com a firma 

investidora estrangeira 

Kim e Hwang (1992); 
Brouthers (2002); Ahmed 
et al. (2002); Agarwal e 
Feils (2007); Busse e 

Hefeker (2007); Demirbag, 
McGuinness e Altay (2010) 

Simon (1984); 
Miller (1992); 
Brink (2004); 
MIGA / Banco 
Mundial (2010, 

2011); ICRG / PRS 
Group 

Expropriação 

Atos que desrespeitem 
direitos de propriedade da 

firma investidora 
estrangeira 

Agarwal e Ramaswami 
(1992); Kim e Hwang 
(1992); La Porta et al. 

(1998); Brouthers (2002); 
Agarwal e Feils (2007); 
Busse e Hefeker (2007) 

Simon (1984); 
Miller (1992); 
Brink (2004); 
MIGA / Banco 
Mundial (2010, 

2011); ICRG / PRS 
Group 

Impeditivos à 
Consecução 

dos Negócios 

Atos que impactem 
negativamente as 

operações da subsidiária, 
comprometendo de forma 
irreversível a viabilidade 

financeira do 
empreendimento 

Busse e Hefeker (2007) 

Simon (1984); 
Miller (1992); 
Brink (2004); 
MIGA / Banco 
Mundial (2010, 

2011); ICRG / PRS 
Group 

Não 
cumprimento 
de obrigações 
pelo governo 

do país 
hospedeiro 

Não cumprimento de 
obrigações ou repúdio a 
contratos por parte do 

governo do país 
hospedeiro com impactos 

negativos sobre os 
negócios do investidor 

estrangeiro 

La Porta et al. (1998) 

Simon (1984); 
Brink (2004); 
MIGA / Banco 
Mundial (2010, 

2011); ICRG / PRS 
Group 

 
 

Note-se que acordos comerciais assinados por países latinos com os Estados Unidos podem 

ter efeitos indiretos, aumentando a atração de empresas brasileiras, na medida em que 

produtos fabricados nesses países passem a auferir vantagem de acesso preferencial ao 

mercado norte-americano. A República Dominicana e a Nicarágua, por exemplo, oferecem 

condições favoráveis para exportação de bens de consumo destinados aos Estados Unidos, 

com base em tratado de livre comércio firmado em 2004 (DR-CAFTA), o que têm atraído 

fabricantes brasileiros de calçados. Chudnovsky e López (2007) reconheceram que o 
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Mercosul acabou exercendo também impacto na atração de investimentos diretos oriundos 

de empresas sediadas fora do bloco, notadamente na indústria automobilística instalada na 

Argentina e no Brasil, que seguem regimes especiais. 

 

Contudo, as respostas ao questionário não endossaram a presunção de que as relações 

político-econômicas do país hospedeiro poderiam ter tido papel determinante nas escolhas 

dos modos de entrada e de estabelecimento. Desta forma, não se incluiu esse construto no 

modelo conceitual de pesquisa.  

 
4.3 O Modelo 

 

O modelo que sustenta a pesquisa pressupõe que a decisão de investir no exterior é 

influenciada por aspectos institucionais do país de destino e por características da firma 

investidora, notadamente no tocante às estratégias adotadas para a composição societária do 

empreendimento e para a inserção no mercado. O modelo conceitual proposto enfatiza não 

os montantes de investimento propriamente ditos, e sim aspectos estratégicos que compõem 

a decisão de investir. 

 

A Figura 12 detalha o modelo conceitual de pesquisa, indicando as dimensões do ambiente 

institucional e as características específicas da firma investidora consideradas, bem como as 

hipóteses testadas para avaliar diferentes aspectos da decisão de investir no exterior.  

 

O modelo conceitual se traduz no seguinte modelo econométrico: 
 
Variável Dependente iohft = β0 + β1*Qualidade do Ambiente Regulatório ht + β2* Distância 
Normativa oht + β3* Distância Cultural-Cognitiva oht + β4*Risco Político ht + β5*Nível de 
Desenvolvimento Econômico-Social h + β 6* Experiência Internacional ft + β 7*Tipo de 
Atividade hf  + β8* Estrutura de Capital f  +   β9*Participação do Estado f   + β10* Porte f  +   
β11* Setor de Atuação f + εiohft 

  
onde β0 = intercepto; β1 ... βn  = constantes;  i =  investimento realizado no exterior; o = país 

de origem, no caso específico, o Brasil; h = país de destino; f = firma investidora brasileira; 

t = ano; e ε = erro.  
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Figura 12 
Modelo Conceitual de Pesquisa 
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Na concepção do modelo, inseriram-se fatores relacionados à posição competitiva da firma 

(inclusive elementos que a conferem força financeira) e fatores relacionados à dificuldade de 

penetração no país hospedeiro. Note-se que fatores ao nível da firma, como a sua 

experiência internacional, seus recursos e suas capacitações podem influenciar 

significativamente a percepção de distância institucional. Consequentemente, firmas 

oriundas de um mesmo país podem vir a ter interpretações muito distintas acerca da 

distância institucional representada por um determinado país que venha a receber seus 

investimentos (Zaheer, Schomaker e Nachum, 2012). 

 

No modelo, a variável “tipo de atividade da subsidiária” foi inserida entre os fatores da 

firma, a partir das entrevistas realizadas e de artigos consultados. Essa perspectiva ampara-

se em abordagens de viés econômico (Paradigma Eclético). O pressuposto é de que a 

definição das atividades da cadeia de valor executadas no exterior se dá no âmbito do 

planejamento estratégico da firma investidora, em momento anterior à escolha dos modos de 

entrada e estabelecimento (Czinkota, Ronkainen e Moffett, 2008). Decisões de 

internacionalização motivadas por deficiências do país de origem (“push factors”) quase 

sempre compreendem a definição a priori das atividades que passarão a ser realizadas no 
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exterior, buscando-se, então, no mercado internacional, a melhor alternativa. Casos de 

internacionalização motivados pela necessidade de atender, no exterior, clientes já atendidos 

no país de origem (“follow the customer”) também constituem situações em que o tipo de 

atividade é definido a priori. 

 

4.4 As Hipóteses 

 

No Quadro 28 a seguir estão relacionadas as hipóteses de pesquisa. 

 
Quadro 28 

Hipóteses de Pesquisa 
 

Hipóteses VD VI  Descrição da Hipótese 

1a Modo de Entrada 
Qualidade do 

Ambiente 
Regulatório 

Quanto maior for a qualidade do ambiente regulatório 
do país hospedeiro, menor é a probabilidade da firma 

investidora escolher joint ventures como modo de 
entrada, preferindo constituir subsidiárias integrais.  

2a Modo de Entrada 
Distância 

Institucional 
Normativa 

Quanto maior for a distância institucional normativa 
entre o país de origem e o país hospedeiro, maior é a 

probabilidade da firma investidora escolher joint 
ventures como modo de entrada, ao invés de 

subsidiárias integrais.  

3a Modo de Entrada 

Distância 
Institucional 

Cultural-
Cognitiva 

Quanto maior for a distância institucional cognitiva 
entre o país de origem e o país hospedeiro, maior é a 

probabilidade da firma investidora escolher joint 
ventures como modo de entrada, ao invés de 

subsidiárias integrais. 

1b 
Modo de 

Estabelecimento 

Qualidade do 
Ambiente 

Regulatório 

Quanto maior for a qualidade do ambiente regulatório 
do país hospedeiro, menor é a probabilidade da firma 
investidora escolher projetos greenfield como modo de 
estabelecimento, preferindo aquisições. 

 

2b 
Modo de 

Estabelecimento 

Distância 
Institucional 
Normativa 

Quanto maior for a distância institucional normativa 
entre o país de origem e o país hospedeiro, maior é a 
probabilidade da firma investidora escolher projetos 
greenfield como modo de estabelecimento, ao invés de 
aquisições.  

3b 
Modo de 

Estabelecimento 

Distância 
Institucional 

Cultural-
Cognitiva 

Quanto maior for a distância institucional cultural-
cognitiva entre o país de origem e o país hospedeiro, 
maior é a probabilidade da firma investidora escolher 
projetos greenfield como modo de estabelecimento, ao 

invés de aquisições. 



 175 

Hipóteses VD VI  Descrição da Hipótese 

4a Modo de Entrada Risco Político 

Quanto maior for o risco político do país hospedeiro, 
maior é a probabilidade da firma investidora escolher 

joint ventures como modo de entrada, ao invés de 
subsidiárias integrais. 

4b 
Modo de 

Estabelecimento 
Risco Político 

Quanto maior for o risco político do país hospedeiro, 
maior é a probabilidade da firma investidora escolher 
projetos greenfield como modo de estabelecimento, ao 

invés de aquisições. 

5a Modo de Entrada 
Nível de 

Desenvolvimento 
Econômico-Social 

Quanto maior for o nível de desenvolvimento 
econômico-social do país hospedeiro, menor é a 
probabilidade da firma investidora escolher joint 

ventures como modo de entrada, preferindo constituir 
subsidiárias integrais. 

5b 
Modo de 

Estabelecimento 

Nível de 
Desenvolvimento 
Econômico-Social  

Quanto maior for o nível de desenvolvimento 
econômico-social do país hospedeiro, menor é a 

probabilidade da firma investidora escolher projetos 
greenfield como modo de estabelecimento, preferindo 

aquisições. 

6a Modo de Entrada 
Experiência 
Internacional 

Quanto maior for a experiência internacional da firma 
investidora com investimentos diretos no exterior, 
menor é a probabilidade de escolher joint ventures 

como modo de entrada, preferindo constituir  
subsidiárias integrais. 

6b 
Modo de 

Estabelecimento 
Experiência  
Internacional 

Quanto maior for a experiência internacional da firma 
investidora com investimentos diretos no exterior, 

menor é a probabilidade de escolher projetos greenfield 
como modo de estabelecimento, preferindo aquisições. 

7a Modo de Entrada Tipo de Atividade 

Firmas investidoras que instalam filiais com o objetivo 
de desenvolver atividades de produção têm menor 

probabilidade de escolher joint ventures como modo de 
entrada, preferindo constituir subsidiárias integrais. 

7b 
Modo de 

Estabelecimento 
Tipo de Atividade 

Firmas investidoras que instalam filiais com o objetivo 
de desenvolver atividades de produção têm menor 
probabilidade de escolher projetos greenfield como 

modo de estabelecimento, preferindoaquisições. 

8a Modo de Entrada 
Estrutura de 

Capital 

 
Firmas investidoras com capital fechado têm maior 
probabilidade de escolher joint ventures como modo de 
entrada, ao invés de subsidiárias integrais.  
 

8b 
Modo de 

Estabelecimento 
Estrutura de 

Capital  

 
Firmas investidoras com capital fechado têm maior 
probabilidade de escolher projetos greenfield como 
modo de estabelecimento, ao invés de aquisições.  

9a Modo de Entrada 
Participação do 

Estado no Apoio à 
Firma Investidora 

 
Quanto maior for o apoio financeiro à firma pelo 
governo do país de origem, maior a probabilidade de a 
firma investidora escolher joint ventures como modo 
de entrada, ao invés de subsidiárias integrais.  
 

9b 
Modo de 

Estabelecimento 

Participação do 
Estado no Apoio à 
Firma Investidora 

 
Quanto maior for o apoio financeiro à firma pelo 
governo do país de origem, menor a probabilidade de a 
firma investidora escolher projetos greenfield como 
modo de estabelecimento, preferindo aquisições.  
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Hipóteses VD VI  Descrição da Hipótese 

10a Modo de Entrada 
Porte da Firma 

Investidora 

Quanto maior for o porte da firma investidora, menor é 
a probabilidade de escolher joint ventures como modo 
de entrada, preferindo constituir subsidiárias integrais.  

10b 
Modo de 

Estabelecimento 
Porte da Firma 

Investidora 

Quanto maior for o porte da firma investidora, menor é 
a probabilidade de escolher projetos greenfield como 
modo de estabelecimento, preferindo aquisições.  

11a Modo de Entrada 
Setor de Atuação 

da Firma 
Investidora 

Firmas investidoras do setor de serviços têm maior 
probabilidade de escolher joint ventures como modo de 
entrada, ao invés de subsidiárias integrais. 

11b 
Modo de 

Estabelecimento 

Setor de Atuação 
da Firma 

Investidora 

 
Firmas investidoras do setor de serviços têm menor 
probabilidade de escolher projetos greenfield como 
modo de estabelecimento, preferindo aquisições.  

 
Com base na revisão de literatura, o Quadro 29 indica os sinais esperados. No que se refere à 
relação entre as variáveis dependentes e independentes do modelo. 

Quadro 29 
Relação Esperada para os Coeficientes de Correlação 

 
Variável Dependente 

Beta Variável Independente MODELO A 
Modo de Entrada: Joint-

Venture 

MODELO B 
Modo de 

Estabelecimento: Projeto 
Greenfield 

β1 Qualidade do Ambiente Regulatório - - 
β2 Distância Institucional Normativa + + 
β3 

Distância Institucional Cultural-
Cognitiva + + 

β4 Risco Político + + 

β5 
Nível de Desenvolvimento 

Econômico-Social - - 

β6 Experiência Internacional   -  - 
β7 Atividades de Produção - - 

β8 Estrutura de Capital Fechado + + 

 β9 Participação do Estado  + - 

β10 Porte  - - 

β11 Setor de Atuação em Serviços + - 
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5. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos do estudo, enfatizando-se 

três elementos fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa: a operacionalização das 

variáveis utilizadas para medir os construtos objeto de investigação, a seleção da amostra e o 

processo de coleta de dados.  

 

5.1 Método Adotado 

 

A pesquisa foi do tipo corte-transversal (cross-sectional), ex post facto, visto que a coleta 

dos dados ocorreu em um só momento, posteriormente à decisão de investimento. O método 

de pesquisa adotado foi o chamado levantamento de dados por amostragem, ou survey. 

Pesquisas sobre multinacionais brasileiras, mesmo as mais recentes, têm se amparado 

basicamente no método do estudo de caso, dada a necessidade ainda de se aprofundar o 

entendimento sobre a lógica dos seus movimentos de internacionalização e as razões de suas 

estratégias (Dias, Caputo e Marques, 2012; Fleury e Fleury, 2012; Oliveira Junior, 2010; 

Ramsey e Almeida, 2010). Não obstante, decidiu-se fazer um levantamento amplo mediante 

a interrogação direta dos executivos das multinacionais brasileiras que possuem 

investimentos estratégicos no exterior, com o intuito de estender o conhecimento sobre essa 

população de interesse.  

 

O método de pesquisa survey mostrou-se adequado, pois permite produzir descrições 

quantitativas de uma população mediante a qualificação de determinados atributos, e 

explicar os efeitos de seus traços característicos. A opção por fazer uma pesquisa 

quantitativa teve em mente a possibilidade de se generalizarem os resultados, a partir da 

amostra constituída.  

 

O método escolhido levou em conta dois objetivos principais: i) descrever características da 

população de pesquisa por meio de variáveis julgadas representativas; ii) encontrar relações 

causais entre essas variáveis (Cook e Campbell, 1979; Malhotra, 2006).  Inicialmente, na 

concepção do questionário, foi necessária a determinação de quais conceitos deveriam ser 

medidos e de que forma essa medição deveria ser realizada, tendo em perspectiva que os 

dados a serem coletados teriam que se prestar tanto a descrições e inferências estatísticas, 
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como a análises que permitissem verificar ou explicar relações de causa e efeito, levando ao 

teste de um modelo.  

 

A captação de percepções e atitudes de executivos de empresas multinacionais pode 

contribuir para que se dimensione o impacto dos fatores que influenciam decisões tomadas 

por essas empresas. Diversos autores (Dow e Larimo, 2009; Zhao, Luo e Suh, 2004) 

defendem que os construtos relativos à distância entre países sejam medidos a partir de sua 

percepção pelos executivos das companhias multinacionais, dado que é com base nessa 

percepção do ambiente que as decisões são efetivamente tomadas. Assim, medidas 

perceptuais obtidas através de surveys seriam previsores muito melhores do que medidas 

construídas com base em fontes secundárias. Note-se que várias fontes de dados secundários 

relativos a aspectos institucionais correspondem a índices construídos a partir de opiniões de 

“especialistas”, ao invés de serem resultantes de uma pesquisa survey envolvendo “quem 

efetivamente toma a decisão de investir”.  

 

Em função de sua maior praticidade, trabalhos recentemente publicados em torno da 

influência da distância institucional nos negócios internacionais respaldaram-se em dados 

secundários (Arslan e Larimo, 2010; Chao e Kumar, 2010; Estrin, Bhagdasaryan e Meyer, 

2009; Gaur, Delios e Singh, 2007). A operacionalização do construto distância institucional 

no âmbito de surveys (Busenitz, Gómez e Spencer, 2000; Yiu e Makino, 2002) exige um 

esforço de pesquisa adicional de coleta de dados.  

 

5.2 Operacionalização das Variáveis de Pesquisa 

 

Para a operacionalização de cada fator, foram utilizados conceitos já consagrados na 

literatura e em bancos de dados oficiais, privilegiando-se medidas adotadas em pesquisas 

que se identificam com a presente tese no tocante à metodologia survey para a coleta de 

dados e à categoria emergente do país de origem dos investimentos. Efetivamente, não 

existem muitos artigos ancorados em teoria institucional que se basearam em surveys. Assim, 

combinaram-se variáveis oriundas dessas surveys (medidas a partir das percepções dos 

participantes) com variáveis que compõem índices tradicionalmente utilizados para medir a 

qualidade institucional dos países (esses índices correspondem aos dados secundários que 

amparam a maioria dos artigos). 
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A quantidade de variáveis seguiu o princípio da parcimônia, pelo entendimento de que a 

extensão do questionário deveria ser limitada, no intuito de aumentar o percentual de 

respostas (Alreck e Settle, 1995). A seguir apresentam-se as variáveis utilizadas para medir 

cada fator.  

 

5.2.1 Variáveis Dependentes  

 

Na presente tese, a unidade de análise (unidade sobre a qual as variáveis dependentes foram 

inferidas) corresponde às subsidiárias resultantes dos diferentes investimentos externos das 

multinacionais brasileiras. Portanto, a unidade de análise representa um empreendimento 

específico realizado em um dado país estrangeiro. Há duas variáveis dependentes: o modo 

de entrada ou estrutura de propriedade adotada para a subsidiária quando da implantação do 

investimento (hipóteses “a”) e o modo de estabelecimento escolhido para se penetrar no país 

(hipóteses “b”).  

 

O foco do presente estudo está nos investimentos diretos no exterior. Portanto, buscou-se 

verificar, em termos de modo de entrada, se a firma investidora se dispôs a fazer os 

investimentos integralmente com seus próprios recursos ou se buscou sócios no mercado 

local. Assim, a escolha do modo de entrada recai nos casos de joint venture, em que as 

subsidiárias têm seu controle compartilhado com firmas sediadas nos países receptores, ou 

nos casos de subsidiárias integrais, também chamadas de sole ventures, em que o comando e 

o controle pertencem exclusivamente à matriz estrangeira (Root, 1994).  

 

Na operacionalização do modo de entrada, foram criadas duas categorias, de acordo com o 

nível de participação da firma investidora no capital votante da subsidiária: 

• subsidiária integral: participação de no mínimo 90,1%; 

• joint venture: percentual entre 90% e 10%. 

 

Na literatura de negócios internacionais, o percentual acima do qual a subsidiária é 

considerada como de controle integral, conhecido como “ponto de corte” (cutoff), varia. Por 

vezes, quando a amostra permite, testam-se os resultados para diferentes percentuais, entre 

100% e 80%, na intenção de observar se há conclusões distintas (Yiu e Makino, 2002). Na 

maior parte dos estudos, o “ponto de corte” tem sido 95% (Anderson e Gatignon 1986; Dow 

e Larimo, 2009; Gomes-Casseres, 1989; Padmanabhan e Cho 1996). Não obstante, dados os 
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propósitos da presente pesquisa, optou-se por considerar o percentual de 90%, uma vez que 

participações no capital inferiores a 10% usualmente não são consideradas relevantes, de 

acordo com a legislação contábil (esse é o caso do próprio Brasil, com a Lei das Sociedades 

Anônimas nº 6.404/76). A premissa é de que o sócio local não tem participação ativa 

(“voz”) nos casos em que possui menos de 10% do capital (Head, 2007).  Note-se que o 

sentido de se investigar o modo de propriedade pressupõe que joint ventures representem 

compartilhamento de riscos em sentido amplo e, portanto, participações não relevantes não 

se aplicariam (Makino e Beamish, 1998).   

 

Na operacionalização do modo de estabelecimento, adotou-se operacionalização 

amplamente consagrada na literatura, baseada em duas categorias: 

• aquisição de empresas ou de ativos já existentes; 

• abertura/criação de uma nova empresa, associada à implantação de um projeto 

greenfield. 

 

No Quadro 30 a seguir apresenta-se a operacionalização das variáveis dependentes: 

 
Quadro 30 

Operacionalização das Variáveis Dependentes  
 

Construto / Fator Descrição da Variável Referências Teóricas e 
Empíricas 

Modo de Entrada 
P* = II2 

Estrutura de propriedade da subsidiária 
estrangeira 

Subsidiária Integral 
Afiliada constituída no país hospedeiro em 
que a firma investidora estrangeira tenha 

pelo menos 90,1% do capital votante 

Joint Venture 
Afiliada em que a firma investidora 

estrangeira possua participação societária 
entre 10% e 90,0% do capital votante 

Anderson e Gatignon (1986); 
Gatignon e Anderson (1988); 
Kogut e Singh (1988); Yiu e 
Makino (2002); Xu, Pan e 

Beamish (2004); Dikova e Van 
Witteloostuijn (2007); Meyer et al. 
(2009); Demirbag, McGuinness e 

Altay (2010) 

Modo de Estabelecimento 
P* = II3 Estratégia de penetração no país hospedeiro 

Aquisição 
Aquisição de uma empresa que já esteja em 
operação e, portanto, já conte com licenças, 

funcionários, fornecedores e clientes 

Projeto Greenfield 

Abertura ou criação de uma nova empresa 
mediante projeto greenfield, ou seja, um 

empreendimento em que a firma 
investidora tenha que estruturar todas as 

suas etapas, desde a sua concepção básica 
até a obtenção de licença para operação 

Kogut e Singh (1988), Cho e 
Padmanabhan (1995), Barkema e 
Vermeulen (1998), Brouthers e 

Brouthers (2000), Slangen e 
Hennart (2007), Dikova e Van 

Witteloostuijn (2007), Meyer et al. 
(2009), Estrin, Baghdasaryan e 
Meyer (2009), Arslan e Larimo 

(2011) 

 
* P = número da pergunta no questionário. 
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5.2.2 Variáveis Independentes Relativas ao País Hospedeiro 

 

5.2.2.1 Variáveis Perceptuais Captadas Através do Questionário  

 

Cada fator explicativo (subconstruto) do modelo foi operacionalizado por duas ou três 

variáveis (indicadores), que ensejaram a formulação de 48 perguntas do questionário. Os 

indicadores foram especificados utilizando-se duas formas distintas: 

• 15 afirmativas (no caso da qualidade do ambiente regulatório);  

• 33 quesitos (12 no caso de distância institucional normativa, 11 para distância 

cultural-cognitiva e 10 para risco político).  

 

Qualidade do Ambiente Regulatório  

 

Com relação ao construto qualidade do ambiente regulatório, solicitou-se aos respondentes 

que inicialmente pensassem no contexto que vivenciaram no país hospedeiro à época em que 

a decisão de investir foi discutida e aprovada. A partir daí, foram medidos os seus graus de 

concordância ou discordância com assertivas que revelavam situações favoráveis ou 

desfavoráveis à implantação de negócios por firmas estrangeiras. Neste sentido, procurou-se 

avaliar a qualidade regulatória do país hospedeiro em termos absolutos. Em contraposição, 

para a mensuração da distância institucional (normativa e cultural-cognitiva), solicitou-se 

aos respondentes que sempre considerassem cada parâmetro em uma perspectiva 

comparada, levando-se em conta semelhanças e diferenças entre o Brasil e o país onde o 

investimento tivesse sido realizado. Deixou-se claro que não se pretendia avaliar em que 

medida cada parâmetro se aplicava ao país hospedeiro e ao Brasil, separadamente.  

 

Cada fator foi expresso por meio de duas ou três variáveis, conforme indica o Quadro 31. 

Foram introduzidos indicadores não só em relação à adequabilidade da legislação existente, 

mas também no tocante à preservação do “estado de direito”, uma vez que o desrespeito a 

contratos é uma das questões que mais angustiam os investidores estrangeiros (Busse e 

Hefeker, 2007; Eun e Resnick, 2007).   

 

Na composição do conjunto de variáveis, utilizou-se notadamente parte dos 21 quesitos 

adotados no Pilar Instituições do Global Competitiveness Index, publicado pelo Fórum 

Econômico Mundial, bem como parte dos 77 quesitos adotados no World Competitiveness 
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Yearbook, do IMD, para se medir a eficiência dos governos. Para os seis fatores utilizou-se a 

escala Likert de cinco pontos (variando de 1 = discordo totalmente a 5 = concordo 

totalmente). Assim, aspectos do ambiente institucional que de acordo com a literatura 

favoreceriam o investidor estrangeiro corresponderiam à categoria 5, na escala Likert, ao 

passo que a categoria 1 ensejaria uma situação desconfortável.  

 
Quadro 31 

Operacionalização do Construto Qualidade do Ambiente Regulatório 
 

Fator 
Código da 
Variável 

Descrição da Variável 
Perguntas do 
Questionário 

POLG1 
Consistência das Políticas 

Gvernamentais 
R1 

Políticas 
Governamentais 

POLG2 
Transparência das Políticas 

Gvernamentais 
R2 

PROT1 
Existência de Regras de Conteúdo 

Local Mínimo 
R4 

PROT2 
Controle do Governo sobre Fatores 

Essenciais de Produção 
R7 Protecionismo 

PROT3 
Distorção da Concorrência pelas 

Empresas Estatais 
R8 

JURI1 
Existência de Mecanismos de 

Proteção aos Contratos 
R5 

JURI2 
Complexidade da Legislação 

Trabalhista 
R6 Arcabouço Jurídico 

JURI3 
Facilidade para a Expatriação de 

Empregados 
R11 

REST1 
Existência de Regras de Aprovação 

de Investimentos Estrangeiros 
R3 

REST2 
Facilidade para a Aquisição de 

Empresas Locais 
R9 

Restrições em Relação 
a Investidores 
Estrangeiros 

REST3 
Facilidade para a Constituição de 

Joint Ventures 
R10 

DPRO1 
Adequabilidade das Leis de Proteção 

a Direitos de Propriedade 
R12 

Proteção a Direitos de 
Propriedade  

DPRO2 
Simplicidade dos Procedimentos de 
Proteção a Direitos de Propriedade 

R13 

JUDI1 Eficiência do Sistema Judicial R14 
Sistema Judicial 

JUDI2 Independência do Sistema Judicial R15 

 
 

Distância Normativa 

 

Para a operacionalização do construto distância normativa, buscaram-se inicialmente 

variáveis capazes de expressar valores e crenças (Hofstede, 1980). A inequívoca importância 

dos dois fatores, consagrados na literatura existente, fez com que fossem incluídos quatro 

indicadores para cada um. Em termos de relações de confiança, o objetivo foi avaliar se há 
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diferenças no país hospedeiro na maneira como se dão as relações no ambiente profissional 

e no contato com os clientes. No tocante à burocracia, procurou-se captar não só se os 

procedimentos burocráticos permeiam diferentes processos decisórios, mas também se a 

intensidade da burocracia se traduz em procedimentos que extrapolam as regras 

efetivamente impostas.  No Quadro 32 a seguir apresenta-se a operacionalização das 

variáveis independentes utilizadas para expressar o construto distância normativa. Para os 

quatro fatores utilizou-se escala tipo Likert (variando de 1 = muito semelhante a 5 = muito 

diferente). 

Quadro 32 
Operacionalização do Construto Distância Normativa 

 

Fator 
Código da 
Variável 

Descrição da Variável 
Perguntas do 
Questionário 

VALO1 
Grau de importância atribuído ao lazer e 

entretenimento na vida 
DN1 

VALO2 
Valorização da segurança na vida pessoal e 

profissional 
DN2 

VALO3 Foco das pessoas no sucesso profissional DN3 
Valores 

VALO4 
Importância atribuída a trabalhar em uma 

empresa de prestígio 
DN6 

CREN1 
Crença de que as decisões tomadas 

individualmente são melhores que as 
tomadas pelo grupo 

DN4 

CREN2 
Crença de que a autoridade da gerência 

não deve ser questionada 
DN5 

CREN3 
Crença de que ficar na mesma empresa por 

muito tempo é a melhor forma de 
progredir 

DN7 

Crenças 

CREN4 
Crença de que resultados são mais 

importantes que procedimentos 
DN8 

RELC1 
Dificuldade na construção de confiança no 

ambiente profissional  
DN9 

Relações de Confiança 
RELC2 

Necessidade de criar um relacionamento 
profundo com o cliente para que ele passe 

a confiar na empresa 
DN10 

MBUR1 
Existência de entraves burocráticos em 

diferentes níveis da administração  
DN11 

Mentalidade 
Burocrática 

MBUR2 

Aplicação de mais regras do que as 
efetivamente necessárias pelos 
funcionários responsáveis por 
procedimentos burocráticos  

DN12 

 
 

Distância Cultural-Cognitiva 

 
Para a operacionalização do construto distância cultural-cognitiva, consideraram-se, em 

primeiro lugar, variáveis que na literatura usualmente refletem a identidade dos países, como 

o idioma (Dow e Karunaratna, 2006; Dow e Larimo, 2009), a história colonial (Dow e 
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Karunaratna, 2006; Makino e Tsang, 2011) e o nível de educação (Cullen e Parboteeah, 

2011; Dow e Karunaratna, 2006; Dow e Larimo, 2009). Particularmente a variável “idioma” 

está sempre presente em estudos que tecem considerações sobre a distância psíquica 

(Johanson e Vahlne, 1977). Em seguida, extraíram-se de metodologias utilizadas por 

organizações internacionais manifestações de estereótipos em relação a estrangeiros que, 

com frequência, alcançam níveis que beiram a xenofobia, assim como práticas gerenciais 

reveladoras. Também foram incluídas questões no que diz respeito à presença de 

isomorfismo mimético na formulação de estratégias empresariais, seja em resposta aos 

movimentos da concorrência, seja pela busca de melhores práticas (benchmarking).  No 

Quadro 33 a seguir apresenta-se a operacionalização das variáveis independentes utilizadas 

para expressar o construto distância cultural-cognitiva.  

 
Quadro 33 

Operacionalização do Construto Distância Cultural-Cognitiva 
 

Fator 
Código da 
Variável 

Descrição da Variável Perguntas do 
Questionário 

ESTE1 
Preconceito contra profissionais 
estrangeiros em função do seu país de 
origem 

DC1 

ESTE2 
Preferência dos compradores pelos bens 
ou serviços produzidos em seu próprio 
país 

DC2 Estereótipos 

ESTE3 
Preocupação com a possibilidade de 
empresas estrangeiras dominarem o 
mercado  

DC3 

MIME1 
Imitação das práticas de empresas bem 
sucedidas no cenário internacional 

DC4 

Mimetismo 
MIME2 

Atenção às ações dos concorrentes locais 
visando à imitação de suas práticas de 
negócios 

DC5 

PGER1 
Prioridade conferida a metas financeiras 
ou resultados de curto prazo 

DC6 

PGER2 
Busca de inovação ou introdução de 
novas tecnologias e processos  DC7 Práticas Gerenciais 

PGER3 
Centralização das decisões nos níveis 

hierárquicos superiores  
DC8 

IDEN1 Idioma principal falado no PAÍS X DC9 

IDEN2 História colonial do PAÍS X DC10 Identidades Nacionais 

IDEN3 
Nível de educação formal da classe 

trabalhadora no PAÍS X 
DC11 

 
Para os quatro fatores utilizou-se escala tipo Likert (variando de 1 = muito semelhante a 5 = 

muito diferente). 
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Risco Político 

 

Para a operacionalização dos fatores de risco político, adotou-se como critério o seu nível de 

intensidade, variando de muito alto a muito baixo. Cada fator foi desdobrado em duas ou 

três variáveis no intuito de especificar claramente suas consequências negativas sobre os 

negócios da firmas investidoras estrangeiras. No Quadro 34 a seguir apresenta-se a 

operacionalização das variáveis independentes utilizadas para expressar o construto risco 

político. Para os dez fatores utilizou-se escala tipo Likert (variando de 1 = muito baixo a 5 = 

muito alto). 

Quadro 34 
Operacionalização do Construto Risco Político 

 
 

Fator 
Código da 
Variável 

Descrição da Variável 
Perguntas do 
Questionário 

LIMI1 
Dificuldade para se converter a moeda 
local do país hospedeiro em moeda 
“forte” 

RP1 
Limitações aos Direitos 

do Acionista 
LIMI2 

Dificuldade para se transferir recursos do 
país hospedeiro para outro pais 

RP2 

EXPR1 
Nacionalização e confisco de ativos da 
empresa estrangeira investidora 

RP3 

EXPR2 

Expropriação “gradual” (uma série de 
atos que em seu conjunto representam 
expropriação, por exemplo, mudanças 
graduais no regime tributário)   

RP4 Expropriação 

EXPR3 
Expropriação de fundos (por exemplo, 
“congelamento” de contas bancárias) 

RP5 

IMPE1 
Privação de um direito fundamental ou 
de um benefício essencial para a 
viabilidade financeira do investimento  

RP6 

IMPE2 
Perda de ativos tangíveis em função de 
guerra, revolução, insurreição, golpe de 
Estado, sabotagem e terrorismo 

RP7 

Impeditivos à 
Consecução dos 

Negócios 

IMPE3 
Perda de receitas, ainda que temporária, 
em função da interrupção dos negócios 

RP8 

NCUM1 
Não cumprimento de contrato pelo 
governo do país hospedeiro 

RP9 Não Cumprimento de 
Obrigações pelo 
Governo do País 

Hospedeiro NCUM2 
Não cumprimento de obrigação por parte 
do governo do país hospedeiro que possa 
afetar os resultados do empreendimento 

RP10 
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5.2.2.2 Nível de Desenvolvimento Econômico-Social do País Hospedeiro 

 

Na literatura sobre modos de entrada e de estabelecimento, tem se utilizado o PIB per 

capita24 para refletir o nível de desenvolvimento econômico do país hospedeiro (Álvarez e 

Marín, 2010; Meyer et al., 2009; Zejan, 1990). Contudo, esse índice tem sido adotado, mais 

frequentemente, para espelhar o potencial de mercado (Delios e Henisz, 2003b; Dunning, 

2004; Ekeledo e Sivakumar, 1998). O nível de desenvolvimento econômico-social de um 

país pode também ser atribuído a partir do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

conforme divulgado pela ONU (Bhardwaj, Dietz e Beamish (2007).  

 

Em geral, quando se fala em desenvolvimento econômico-financeiro, os países são 

enquadrados em categorias. Cullen e Parboteeah (2011) classificaram os países em três 

grupos: i) os que já chegaram; ii) os que estão chegando; iii) os que ainda estão lutando.  Na 

primeira categoria estariam economias maduras, com substanciais PIB per capita e comércio 

e investimentos internacionais, bem como nações em desenvolvimento asiáticas que vêm 

mantendo altas taxas de crescimento já há algumas décadas (Hong Kong, Cingapura e 

Coreia do Sul). Na segunda estariam os mercados emergentes que vêm caminhando 

rapidamente nos últimos anos para atingir um padrão de desenvolvimento mais avançado 

(Brasil, Russia, Índia, China, África do Sul, México), assim como as chamadas economias 

em transição, que migraram de sistemas comunistas para regimes capitalistas de mercado 

(República Checa, Hungria, Polônia). Na terceira estariam os países menos desenvolvidos, 

que ainda teriam que mostrar progressos expressivos para se integrar à economia global. 

 

Em sua principal publicação (World Investment Report), a UNCTAD adota classificação dos 

países preparada pelo United Nations Statistical Office, composta por três categorias: i) 

países desenvolvidos, compreendendo membros da OCDE (exceto Chile, México, Coreia e 

Turquia), novos membros da União Europeia que não fazem parte da OCDE (Bulgária, 

Chipre, Letônia, Lituânia, Malta e Romênia), Andorra, Bermuda, Liechtenstein, Mônaco e 

San Marino; ii) economias em transição, correspondendo aos países do Sudeste Europeu e 

da Comunidade dos Estados Independentes (antiga URSS); iii) países em desenvolvimento, 

                                            
24 O PIB per capita corresponde ao produto doméstico bruto do país, convertido em US$, dividido pela 
população. O PIB revela o valor (soma) de toda a riqueza (bens, produtos e serviços) produzida por um país em 
um determinado período, geralmente um ano. Nos países em desenvolvimento, uma das restrições do PIB é 
que o índice não leva em conta a economia informal.  
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que seriam todos aqueles não enquadrados nas duas categorias anteriores. Percebe-se que se 

trata de uma classificação “politicamente correta”, porém agrupando na primeira e na 

terceira categorias países com níveis de desenvolvimento muito distintos. Note-se que a 

própria UNCTAD adota paralelamente o conceito de países menos desenvolvidos em outras 

publicações, qualificando desta forma 48 economias com baixa renda, condições 

insatisfatórias de desenvolvimento humano e vulnerabilidade econômica.    

 

O Banco Mundial, por sua vez, utiliza o índice GNI per capita (renda nacional bruta per 

capita), nova terminologia do índice anterior (GNP per capita – produto nacional bruto per 

capita). A organização se vale do chamado “Atlas method”, o qual permite reduzir o efeito 

de flutuações nos preços e taxas de câmbio por meio de um fator de conversão que se 

respalda na taxa média de câmbio e nas diferenças entre as taxas de inflação dos países. 

Assim, levando-se em consideração que os dados do Banco Mundial são compilados a partir 

de fontes oficiais reconhecidas internacionalmente, optou-se por medir o nível de 

desenvolvimento econômico-social dos países seguindo-se a classificação adotada por 

aquela organização (World Bank, 2012), a qual possui quatro categorias, dispostas na forma 

ordinal: 

 
• baixa renda: GNI per capita menor do que US$ 1.005; 
• renda média inferior: GNI per capita entre US$ 1.006 e US$ 3.975; 
• renda média superior: GNI per capita entre US$ 3.976 e US$ 12.275; 
• alta renda: GNI per capita superior a US$ 12.276. 

 

Para as quatro categorias atribuíram-se valores de 1 a 4, obedecendo à ordem crescente de 

renda. Em 2012, a lista divulgada pelo Banco Mundial no relatório World Development 

Indicators contemplou 216 países, sendo utilizada para classificar os países em que se 

encontram as subsidiárias das multinacionais brasileiras que participaram do estudo. 

 

5.2.3 Variáveis Independentes da Firma 

 

5.2.3.1 Experiência Internacional 

 

Na revisão bibliográfica sobre estudos relativos aos efeitos da experiência internacional 

(item 2.7), foram encontradas diferentes formas de operacionalização desse construto 

(Quadro 35). 
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Quadro 35 
Exemplos de Operacionalização do Construto Experiência Internacional 

 

Construto Operacionalização 
Principais 

Referências 

Tempo de experiência de fazer 
negócios no mercado internacional 

Cho e Padmanabhan (1995); 
Brouthers e Brouthers (2001); 

Delios e Henisz (2003a e 2003b); 
Dikova e Van Witteloostuijn 

(2007); Li e Meyer (2009); Chao e 
Kumar (2010) 

Número de países estrangeiros em 
que a firma investidora tem 

subsidiária 

Kogut e Singh (1988); Barkema e 
Vermeulen (1998); Dikova e Van 
Witteloostuijn (2007); Slangen e 
Hennart (2008); Dow e Larimo 

(2011) 
Número de empreendimentos já 

implantados no mercado 
internacional pela firma 

investidora antes do investimento 
em questão 

Delios e Beamish (1999); Arslan e 
Larimo (2010); Arslan e Larimo 

(2011) 

Participação relativa das 
exportações nas vendas totais 

Delios e Beamish (1999); 
Brouthers e Brouthers (2000) 

Experiência no mercado 
internacional 

Percentual de funcionários que 
trabalham no exterior em relação 
ao número total de funcionários 

Meyer (2001) 

Tempo decorrido desde que a 
firma investidora havia iniciado 

empreendimentos no país 
hospedeiro antes do investimento 

em questão 

Hennart e Park (1993); Cho e 
Padmanabhan (1995); Delios e 

Beamish (1999); Luo (2001); Li e 
Meyer (2009); Kamal (2009); 

Arslan e Larimo (2010); Arslan e 
Larimo (2011); López-Duarte e 

Vidal-Suárez (2012)  
Número de empreendimentos já 
implantados no país hospedeiro 

antes do investimento em questão 
Arora e Fosfuri (2000); Luo (2001) 

Modos de entrada utilizados pela 
firma investidora em seus 

empreendimentos anteriores no 
país hospedeiro 

Slangen e Hennart (2008) 

Experiência no país hospedeiro 

Percentual da receita total obtida 
no país hospedeiro em relação à 

receita total 
Meyer (2001) 

 
Na presente tese a experiência internacional da companhia foi medida com base no número 

de países estrangeiros em que a firma investidora já tinha subsidiárias antes do investimento 

em questão (Barkema e Vermeulen, 1998; Dikova e Van Witteloostuijn, 2007; Dow e 

Larimo, 2011; Kogut e Singh, 1988; Slangen e Hennart, 2008). Na operacionalização do 

construto experiência internacional, a exemplo do critério utilizado para a definição da 

população de pesquisa e para a seleção da amostra, não foram consideradas as subsidiárias 

que operam apenas como escritórios de representação ou bases para prospecção de negócios, 

por não constituírem experiências plenas. Nesses casos, o investimento requer recursos 

mínimos e não há ainda integração ao mercado local.   
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5.2.3.2 Tipo de Atividade Desempenhada pela Subsidiária 

 

O tipo de atividade foi operacionalizado a partir de uma variável nominal dicotômica 

(dummy), atribuindo-se valor 0 às subsidiárias não dedicadas a atividades de produção e 

valor 1 às subsidiárias voltadas a essas atividades (Dikova e Van Witteloostuijn, 2007). 

 

5.2.3.3 Estrutura de Capital 

 

A estrutura de capital também foi operacionalizada a partir de uma variável nominal 

dicotômica (dummy), discriminando-se as empresas de capital aberto (valor 0) e as de capital 

fechado (valor 1). 

 

5.2.3.4 Participação do Estado no Apoio à Firma 

 

No que diz respeito à participação do Estado brasileiro em termos de apoio financeiro à 

firma investidora, optou-se por utilizar três critérios: 

 

• operações no mercado de capitais que contaram com a BNDESPAR (subsidiária do 

BNDES que concentra as participações acionárias do Banco), visando dar suporte a 

investimentos diretos no exterior (entre outras estratégias); 

• contratação de financiamentos junto ao BNDES cujos recursos foram canalizados 

para a realização de investimentos diretos no exterior (entre outras finalidades); 

• controle de capital da companhia detido pelo Estado (nível federal ou estadual).  

 

Nos casos em que pelo menos um desses três critérios se aplicou ao investimento incluído na 

amostra, considerou-se que houve participação do Estado no apoio à firma. Desta forma, 

também se operacionalizou essa variável como variável nominal dicotômica (dummy), 

atribuindo-se valor 0 aos casos negativos e valor 1 aos casos positivos. 

 

Note-se que algumas companhias, hoje privatizadas, iniciaram o seu processo de 

internacionalização ainda sob o controle do Estado. Este é o caso, por exemplo, da Vale (o  

primeiro investimento no exterior ocorreu ainda em 1964, com sua entrada na Alemanha) e 

da Embraer (entrada nos Estados Unidos em 1978). 
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5.2.3.5 Porte 

 

O porte das empresas usualmente é definido a partir do seu faturamento (Agarwal, 1994; 

Arslan e Larimo, 2011; Hennart e Larimo, 1998; Klimek, 2011; Xu, Pan e Beamish, 2004), 

embora também se encontrem artigos em que o porte é inferido com base no ativo da 

companhia (Chang e Rosenzweig; 2001) ou no seu número de funcionários (Brouthers e 

Brouthers, 2001; Chao e Kumar, 2010; Gatignon e Anderson, 1988; Meyer, 2001). 

 

No Brasil, observa-se que há diferentes critérios, tanto nos regulamentos de instituições 

oficiais (IBGE) como em legislação específica (Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006). 

Acredita-se que a utilização de conceitos heterogêneos a respeito do porte das empresas se 

justifica uma vez que os objetivos das instituições que os utilizam são distintos. Na presente 

tese, o porte foi determinado a partir do faturamento bruto anual da empresa em 2011, 

adotando-se as mesmas quatro categorias utilizadas pelo BNDES na operacionalização de 

suas políticas: 

 

• Pequena empresa: Receita Operacional Bruta (ROB) anual menor que R$ 16 

milhões; 

• Média empresa: ROB anual entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões; 

• Média-grande empresa: ROB anual entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões; 

• Grande empresa: ROB anual maior que R$ 300 milhões. 

 

Para fins da regressão logística, apurou-se o faturamento das 106 empresas no ano de 2011, 

em R$ milhões. Contudo, devido à ausência de dados específicos relativos aos anos de cada 

investimento, optou-se por operacionalizar essa variável como variável ordinal, a partir das 

quatro categorias acima, procedimento metodológico já adotado por Demirbag, Tatoglu e 

Glaister (2008) e Demirbag,  McGuinness e Altay (2010). Houve uma especial atenção para 

com investimentos realizados já há muitos anos, porém, ao se pesquisar a situação de cada 

empresa, verificou-se que naquele determinado ano as companhias já se enquadravam na 

mesma categoria de porte em que se encontram atualmente.  

 

A opção pelo faturamento decorreu do fato de se ter uma amostra combinando empresas 

industriais e prestadoras de serviço, o que faz com que a métrica do número de empregados 

possa trazer distorções (Hennart e Larimo, 1998).  
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5.2.3.6 Setor de Atuação 

 

No tocante ao setor de atuação da firma investidora, a forma de operacionalização 

prevalecente na literatura é tratar essa variável como nominal dicotômica (dummy), 25 

segmentando-se as empresas industriais e as provedoras de serviços (Demirbag, 

McGuinness, Altay, 2010; Dikova e Van Witteloostuijn, 2007; Kogut e Singh, 1988; Yiu e 

Makino, 2002). Assim, atribuiu-se valor 0 às indústrias e valor 1 às empresas do setor 

serviços. 

 

5.3 Instrumento de Coleta de Dados 

 

Como o método survey requer que a coleta de dados se dê de forma padronizada, com 

questões propostas em ordem pré-determinada, e não se encontrou um instrumento completo 

adequado aos objetivos da pesquisa, foi necessária a construção de um questionário 

estruturado. 

 

O questionário é o instrumento indicado quando se quer obter dados ou informações sobre 

opiniões de determinado grupo de pessoas. Por meio do questionário, procurou-se coletar as 

opiniões, sentimentos e ideias dos executivos. As questões foram formuladas visando à 

comprovação de hipóteses específicas, construídas a partir da literatura sobre a influência do 

ambiente institucional do país receptor na seleção de oportunidades de investimento. 

(Fowler, 1995; Fowler, 2009).  

 

Não obstante, diversos aspectos presentes na literatura foram especialmente observados 

quando da elaboração do instrumento, como o seu tamanho e complexidade, a quantidade e 

diversidade de itens, e os tipos de pergunta, com o objetivo de evitar o baixo retorno de 

questionários preenchidos e a incidência de itens não respondidos (Fowler, 1995; Fowler, 

2009).  

 

Para a construção do questionário, foram também feitos contatos com pesquisadores que 

haviam publicado artigos compreendendo variáveis institucionais do país hospedeiro, nos 

casos em que esses autores mencionaram explicitamente a possibilidade de se pedir o 

                                            
25 Variável qualitativa nominal codificada (0 ou 1). 
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instrumento de coleta de dados utilizado (Dikova e Van Witteloostuijn, 2007; Dumludag, 

2009; Meyer et al., 2009). Assim, com a devida autorização dos próprios pesquisadores, 

algumas perguntas foram extraídas para a composição do questionário empregado nesta tese. 

O Questionário de Pesquisa constitui o Apêndice 4. O instrumento foi composto por oito 

blocos de perguntas, em torno dos seguintes temas: 

 

1) experiência pregressa da empresa; 

2) informações sobre a subsidiária instalada no país hospedeiro; 

3) ambiente regulatório do país hospedeiro; 

4) relações político-econômicas do país hospedeiro; 

5) distância normativa entre o país hospedeiro e o Brasil; 

6) distância cognitiva entre o país hospedeiro e o Brasil; 

7) risco político do país hospedeiro; 

8) informações sobre o respondente e a firma investidora.  

 

Dentre essas perguntas, 48 questões voltaram-se à investigação das dimensões institucionais 

do país hospedeiro, 4 questões tiveram por objetivo captar a experiência da empresa 

investidora no mercado internacional e 6 questões foram formuladas com a intenção de 

medir a importância conferida às relações político-econômicas do país hospedeiro. O 

questionário foi construído adotando-se lógica dedutiva, ou seja, a partir dos parâmetros 

gerais do modelo conceitual buscaram-se fatores específicos para a sua operacionalização 

(Churchill, 1979; Fowler, 1995; Fowler, 2009). 

 

Excetuando-se os campos relativos à identificação do respondente, o questionário foi 

integralmente formado por questões fechadas, apresentando alternativas de resposta 

exaustivas e excludentes. O emprego de perguntas fechadas teve por objetivo não incorrer 

em problemas decorrentes de falta de aptidão de comunicação por parte dos respondentes e, 

principalmente, reduzir o tempo necessário para as respostas. Entre outras vantagens das 

perguntas fechadas, pode-se citar ainda o fato de se garantir uniformidade nas alternativas de 

resposta, evitando-se respostas estranhas ou irrelevantes. Um questionário com questões de 

múltipla escolha redigidas de forma sintética, precisa e em linguagem simples tem sua  

confiabilidade aumentada (Malhotra, 2006). 
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Reconhece-se, em contrapartida, o risco de se ter perguntas respondidas ao acaso por 

incerteza ou dificuldade de compreensão das assertivas apresentadas, mas se procurou 

contornar este aspecto com os aperfeiçoamentos oriundos do pré-teste. 

 

Na conversão do questionário para um modelo compatível com a internet houve pequenos 

ajustes de natureza formal como a disposição dos itens das escalas e a inserção de comandos 

tais como “salvar” “próximo”, “voltar” e “enviar”. Particularmente a possibilidade de 

“salvar” respostas parciais foi considerada como fator de incentivo para que o questionário 

fosse preenchido adequadamente e na sua plenitude. Caso o executivo se visse diante da 

necessidade de interromper as repostas por razões de trabalho, poderia retomá-lo depois.  

 

Entre as publicações consideradas para a definição das escalas, buscou-se amparo em artigos 

empíricos que propuseram escalas para se medir a percepção dos respondentes acerca dos 

riscos de sua tomada de decisão (Weber, Blais e Betz, 2002). Adotou-se a escala de cinco 

pontos, variando de 1 a 5, com base em experiências prévias de outros pesquisadores 

(Malhotra, 2006). Neste sentido, a escala permitiu ao respondente marcar uma posição 

intermediária nos casos em que sua percepção correspondia a uma opinião neutra acerca do 

tema argüido.  

 

A escala de Likert pode ser qualificada como uma escala métrica do tipo quantitativa em que 

as respostas seguem ordenamento crescente ou decrescente (Hair et al., 2005). Nessa escala 

as opções de resposta apresentam-se igualmente espaçadas e estão dispostas de modo a 

refletir o grau de intensidade dos sentimentos do respondente. Tendo em vista que o 

questionário foi concebido para coletar opiniões que se traduzem em variáveis qualitativas 

ordinais, a escala de Likert se mostrou adequada. A escala de Likert possui várias vantagens, 

tais como simplicidade na sua construção (Malhotra, 2006). Sua principal desvantagem é 

que ela exige que os respondentes reflitam com profundidade sobre cada assertiva, o que 

toma mais tempo.  

 

Na sua forma mais conhecida, a escala de Likert mede o grau de acordo/desacordo do 

respondente com uma série de declarações, refletindo sua atitude em relação ao objeto, 

expressa sempre com base em um número ímpar de pontos de avaliação (cinco, sete ou 

nove). Neste sentido, qualifica-se como uma escala indireta, adequando-se a situações em 

que a sinceridade das respostas pode ser afetada em razão das perguntas conterem temas 
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controversos. Assim, esta foi a escala adotada para se avaliar a qualidade do ambiente 

regulatório dos países.  

 

Na preparação da escala, seguiram-se as recomendações de Brace (2004) no intuito de 

aumentar a validade do instrumento. Assim, posicionaram-se os níveis de discordância à 

esquerda e os de concordância à direita. Quanto ao número de categorias, adotaram-se cinco 

gradações, conforme a maioria das pesquisas realizadas junto a executivos de empresas 

brasileiras, na premissa de que cinco níveis são suficientes para capturar suas percepções e 

opiniões. Ofereceu-se, portanto, a alternativa neutra, apesar de se admitir que a opção “não 

concordo nem discordo” pode ser interpretada de diferentes maneiras, de acordo com o 

respondente (Rossiter, 2002). 

 

Para avaliar a distância institucional normativa e a distância institucional cognitiva entre o 

Brasil e os países anfitriões, utilizaram-se escalas do tipo Likert, mas com itens rotulados de 

forma a medir as diferenças e semelhanças percebidas. Mais uma vez incorporaram-se 

sugestões de Brace (2004), evitando-se, por exemplo, o advérbio "extremamente'', ao 

substituí-lo por versões menos radicais como "muito". No centro da escala, novamente 

especificou-se um rótulo que revela neutralidade em relação ao objeto estudado. Para medir 

as distâncias, as respostas também foram somadas, apurando-se as médias.    

 

Na construção da escala para avaliar o risco político e a importância das relações político-

econômicas do país hospedeiro, igualmente empregaram-se escalas tipo Likert, variando de 

“muito alto” a “muito baixo”, e de “nenhuma importância” a “muito importante”, 

respectivamente. Particularmente na denominação dos itens da escala de risco político, 

observaram-se os estudos de Agarwal e Ramaswami (1992), Busenitz, Gómez e Spencer 

(2000) e Agarwal e Feils (2007). 

 

Para denominar os intervalos das escalas, adotaram-se expressões verbais para cada um dos 

itens nos questionários enviados por e-mail, utilizando-se adjetivos consagrados em 

pesquisas survey. Supõe-se que escolher uma alternativa expressamente codificada é um 

exercício mental mais confortável do que selecionar um número (Krosnick e Fabrigar, 1997). 

Contudo, para o questionário no formato web foi necessário criar uma legenda, em razão do 

software utilizado pela empresa especializada que o elaborou. As escalas também foram 



 195 

construídas apresentando-se as categorias horizontalmente, na expectativa de que isto 

diminuísse o tempo de resposta (Christian, Parsons e Dillman, 2009).  

 

As escalas utilizadas no questionário enquadram-se no conceito de escalas de auto-relato. 

Trata-se de escalas indicadas para medir atitudes e opiniões que somente podem ser 

inferidas por mensuração indireta. Uma das principais alternativas para se estudar atitudes é 

o uso de medidas cujas inferências se dão a partir do auto-relato dos respondentes, ou seja, 

da declaração dos participantes sobre suas crenças, sentimentos e comportamentos em 

relação a um objeto ou classe de objetos (Cook e Selltiz, 1964).  

 

A escala de múltiplos itens deve ser avaliada em termos de confiabilidade, validade e 

possibilidade de generalização, o que exigiu o cumprimento de diversos procedimentos 

metodológicos, conforme detalhado a seguir. 

 

5.3.1 Pré-Testes do Questionário  

 

Com a versão preliminar do questionário concluída, foram realizados pré-testes de modo a 

se estimar o tempo necessário para o preenchimento do documento e, principalmente, 

corrigir eventuais erros, dificuldades do respondente para preencher, assim como a lógica do 

questionário (Converse e Presser, 1986). As críticas e sugestões contribuíram decisivamente 

para o aperfeiçoamento do instrumento e a preparação de sua versão final, especialmente 

aquelas voltadas a "descomplicar" o questionário, inclusive em relação às suas escalas. 

Foram realizados pré-testes com professores do Instituto Coppead/UFRJ, funcionários do 

BNDES e executivos de multinacionais brasileiras. Entre as sugestões que acabaram 

incorporadas no questionário final, destacaram-se: 

 

• redução do número de variáveis utilizadas para medir os diferentes fatores, de 

modo a simplificar o questionário; 

• alterações nos rótulos da escala utilizada para medir a distância normativa e 

distância cultural-cognitiva; 

• alteração na expressão utilizada para qualificar o item intermediário da escala; 

• eliminação das perguntas acerca da intensidade e onipresença da corrupção nos 

países; 
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• ajustes na redação das perguntas para deixá-las adequadas também para empresas 

prestadoras de serviços; 

• ajustes na pergunta relativa às atividades desempenhadas pela subsidiária no 

exterior. 

   

No esforço de simplificação da versão inicial do questionário, foram eliminadas algumas 

variáveis operacionais dos construtos qualidade do ambiente regulatório, distância 

normativa e distância cultural-cognitiva, sem prejuízo dos fatores extraídos da literatura.  

 

5.3.2 Confiabilidade do Questionário  

 

A confiabilidade de uma medição revela quanto o processo está isento dos erros amostrais 

(Mattar, 2005; 2007). Tratando-se de medição por meio de questionário, a confiabilidade é a 

extensão pela qual a escala do questionário oferece os mesmos resultados caso o instrumento 

seja aplicado repetidamente com o mesmo grupo de participantes.  

 

A confiabilidade de uma escala revela que há consistência interna entre os seus itens (Pallant, 

2011). A consistência interna das escalas pode ser avaliada através do coeficiente α (alfa) de 

Cronbach. Esse coeficiente é a medida estatística mais utilizada na literatura científica para 

expressar a confiabilidade e se adequa a escalas de múltiplos itens com relação refletiva com 

o construto sob mensuração (Costa, 2011). A partir de todos os itens de um questionário que 

utilizem determinada escala de medição, o coeficiente α (α  [0,1] ) é calculado a partir da 

variância dos itens individuais e das covariâncias entre os itens através da seguinte equação:  

 

 

 

 

 

onde: k é o número de itens que utilizem a escala, Si
2 é a variância do item i e St

2 é a 

variância de todos os itens. Assim, o coeficiente deriva da comparação da variância geral 

(soma das variâncias de todos os itens da escala) com as variâncias de cada item 

separadamente.  Embora não haja um critério rigoroso, Hair et al. (2009) recomendam alfa 

de Cronbach de no mínimo 0,70 e, no caso de pesquisas de caráter exploratório, entendem 

que 0,60 já indica confiabilidade, patamar igualmente indicado por Malhotra (2006).  
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5.3.3 Validade do Questionário  

 

A confirmação da validade do questionário teve por objetivo mostrar que as informações 

coletadas refletem realmente os construtos que estão sendo estudados. Um questionário é 

considerado válido quando consegue medir aquilo a que se propõe. O princípio da validade 

está diretamente relacionado à maneira como o questionário é construído e aplicado. Neste 

sentido, enquanto a confiabilidade é uma característica do instrumento propriamente dito, a 

validade depende de como o instrumento é utilizado. A validade revela quanto o processo de 

mensuração está isento, simultaneamente, de erros amostrais e erros não amostrais (Mattar, 

2007). Contudo, diferentemente da confiabilidade, não há um critério numérico simples e 

objetivo para indicar se o questionário é válido ou não (Pallant, 2011). Existem diferentes 

formas de validação das escalas de um questionário (Cook e Campbell, 1979; Costa, 2011), 

apresentando-se a seguir aquelas aplicáveis ao presente estudo.  

 

• Validade de Face ou Validade Aparente 

 

A validade de face ou aparente manifesta-se quando as escalas escolhidas parecem válidas, 

no entender do pesquisador e dos respondentes, para medir aquilo que se propõem. Quando 

se constata que a “face” do questionário mostra com clareza os seus objetivos e que os itens 

das escalas podem ser facilmente compreendidos, há evidências de que a escala possui 

validade de face. Há argumentos para se acreditar que todas as questões foram entendidas da 

mesma forma, haja vista que os respondentes constituíram um grupo relativamente 

homogêneo dentro do que pode se chamar de cultura empresarial brasileira, A avaliação da 

validade de face é subjetiva e tem menor importância na investigação científica, porém, 

ainda assim, se constitui em premissa necessária para referendar a qualidade do questionário.  

 

Para se constatar a validade de face, utilizaram-se notadamente os pré-testes do questionário. 

Com os comentários recebidos dos pesquisadores e executivos consultados, realizaram-se 

diversos ajustes culminando em uma versão bastante aperfeiçoada em relação ao 

questionário inicial. Especial atenção foi conferida aos enunciados das questões e aos termos 

das escalas de medição, preservando-se a correção gramatical e a clareza nas expressões, e 

evitando-se redundâncias (Costa, 2011). Introduziram-se, também, instruções para os 

respondentes no intuito de eliminar quaisquer dúvidas sobre os propósitos do instrumento.  

 



 198 

• Validade de Conteúdo 

 

A validade de conteúdo de uma escala revela a sua representatividade para medir o construto 

ao qual está associada (Malhotra, 2006), isto é, os itens da escala se mostrariam adequados 

para cobrir os aspectos mais relevantes daquele construto. Assim, a validade de conteúdo 

seria o grau de adequação de uma medida para aferir as características do objeto de interesse.  

Na prática, a verificação da validade de conteúdo se dá com base em julgamento qualitativo, 

dado que não existe método estatístico para avaliar o conteúdo do questionário; mas deve 

estar amparada em critérios bem especificados. A escala deve conter todos os itens 

necessários para medir o construto, à luz de sua definição operacional e de suas 

características mais importantes.  

 

Na presente tese, os construtos foram medidos em uma perspectiva multidimensional, uma 

vez que a revisão de literatura apontou que os construtos se expressariam através de 

diferentes dimensões. Para cada construto, procurou-se identificar, em estudos teóricos e 

empíricos, fatores capazes de refletir essas diferentes dimensões, e a partir daí cada fator foi 

operacionalizado por meio de itens mensuráveis, de modo cobrir todas as facetas do 

construto (Costa, 2011). Face ao exposto, acredita-se que a validade de conteúdo do 

questionário ficou assegurada na medida em que as escalas foram definidas a partir de ampla 

revisão da literatura existente, compreendendo em parte itens já testados empiricamente para 

medir opiniões e percepções.  

 

• Validade Convergente 

 

A validade convergente de uma escala expressa o grau em que as variáveis observáveis 

(indicadores) associadas a uma variável latente específica (fator) convergem, ou em outras 

palavras, são responsáveis por grande proporção da variância comum (Costa, 2011). A 

validade convergente revela que os itens da escala apresentam correlação positiva com 

outras medidas do mesmo construto, o que garante sua adequabilidade para medir realmente 

o construto investigado (Hair et al., 2009; Malhotra, 2006). Em regra, cada variável deve 

estar correlacionada mais fortemente ao seu respectivo fator, ou seja, a carga de uma 

variável deve ser maior para o fator ao qual está associada (Hair et al., 2009). Portanto, 

espera-se que os indicadores de uma escala vinculados a fatores distintos tenham entre si 
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uma correlação menor do que a encontrada entre os indicadores utilizados para representar 

um mesmo fator.  

 

A análise fatorial exploratória indicou que todas as escalas do questionário possuem 

validade convergente, visto que foram compostas soluções fatoriais com cargas de pelo 

menos 0,60 para os indicadores de um mesmo fator e as confiabilidades dos fatores estão 

acima de 0,60. Contudo, cabe reconhecer que, dado o escopo da pesquisa, não se realizou 

análise fatorial confirmatória (AFC) e, portanto, propõe-se que a verificação da validade 

convergente das escalas do questionário seja reiterada em estudos futuros que venham a 

utilizar a técnica, uma vez que a AFC permite calcular a variância média extraída (AVE) e a 

confiabilidade composta, indicadores com qualidade estatística superior à do alfa de 

Cronbach. 

 

Especificamente em relação à escala utilizada para medir o risco político, verificou-se ainda 

a correlação do respectivo fator com a escala utilizada pela OCDE para medir o risco 

político dos países (detalhes no item 5.3.2), a qual contém oito níveis, variando entre 0 

(menor risco) e 7 (maior risco). Correlações altas entre a escala e medidas alternativas 

utilizadas para avaliar o mesmo construto demonstram a existência de validade convergente 

(Hair et al., 2009).  

 

• Validade Discriminante 

 

A validade discriminante de uma escala se evidencia quando seus itens apresentam 

correlação baixa entre si quando aplicados a construtos diferentes (Hair et al., 2009; 

Malhotra, 2006). Teoricamente, a validade discriminante refere-se à situação em que um 

mesmo instrumento de medida consegue discriminar construtos distintos (Churchill, 1979). 

Com o objetivo de avaliar a validade discriminante, foi realizada análise de correlação entre 

os fatores formados para medir as distâncias normativa e cognitiva, seguindo procedimento 

sugerido por Costa (2011). 

 

Na prática, como resultado da análise fatorial exploratória, obteve-se inicialmente a 

variância de cada fator separadamente, a qual mostra a parcela de explicação creditada aos 

indicadores que o compõem. Posteriormente, para cada par de fatores, calculou-se a 

correlação de Pearson e em seguida elevaram-se essas correlações ao quadrado, obtendo-se 
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assim as variâncias compartilhadas. Com todos esses números, construiu-se uma tabela em 

que a diagonal principal contém as variâncias extraídas para cada fator isoladamente, as 

células acima da diagonal contêm as correlações e as células abaixo contêm as variâncias 

compartilhadas entre os diferentes pares de construtos. Quando as variâncias extraídas 

mostraram-se maiores do que as variâncias compartilhadas, há evidência de validade 

discriminante. 

 

5.4 População e Amostra 

 

5.4.1 Determinação da População do Estudo 

 

O primeiro passo para a seleção da amostra foi definir a população de interesse e a 

população de pesquisa. Tratando-se de investimentos diretos no exterior, a população de 

interesse corresponde a investimentos externos de multinacionais brasileiras atuantes no 

setor industrial e no setor de serviços, seguindo-se o conceito mais simples, ou seja, 

buscaram-se inicialmente todas as firmas industriais e de prestação de serviços com controle 

de capital brasileiro que possuem ativos operacionais em pelo menos um país estrangeiro. A 

principal fonte de informação para a delimitação da população de interesse foi o banco de 

dados detido pela Área Internacional do BNDES. Contudo, a população de pesquisa mirou 

apenas os casos que se enquadram nas especificações decorrentes dos objetivos do estudo, 

conforme detalhado a seguir.  

 

Entre outros critérios, foram excluídas já em uma primeira etapa as firmas que não 

mencionam a existência de investimentos diretos no exterior na descrição de seus negócios, 

uma vez que, neste caso, claramente a unidade no exterior não tem funções operacionais. 

Por outro lado, a população de pesquisa compreendeu somente firmas investidoras que 

permanecem sendo de capital majoritariamente brasileiro. Assim, foram também excluídas 

empresas cujo controle de capital fosse detido por acionistas estrangeiros, ainda que no 

momento da realização do investimento direto no exterior o seu controle estivesse em mãos 

de acionistas brasileiros26.  

                                            
26 Este foi o caso, por exemplo, da Embraco (que desde 1998 passou a ter a norte-americana Whirlpool como 
acionista majoritária), da Guerra Implementos Rodoviários (adquirida em 2008 pela gestora de fundos francesa 
Axxon Group e pelo banco de desenvolvimento alemão DEG), da PromonLogicalis (fusão da Promon com a 
inglesa Logicalis, em 2008), da Politec (adquirida pela espanhola Indra, em 2011) e da Linear (adquirida pelo 
grupo japonês Hitachi, também em 2011). 
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Em segundo lugar, não foram incluídas na população de pesquisa companhias cujos 

investimentos diretos no exterior se caracterizam como elemento intrínseco ao seu negócio, 

tais como trading companies, empresas prestadoras de serviços logísticos e companhias de 

navegação. Nesses casos, entende-se que manter ativos no exterior é praticamente uma 

decisão involuntária, condição sine qua non para que a companhia realize os seus negócios. 

Portanto, para essas firmas a decisão de internacionalizar não é uma decisão estratégica que 

venha a ser tomada como desdobramento das atividades realizadas no Brasil, o que torna 

imprópria a sua inclusão na população de pesquisa, à luz dos objetivos que se pretendia 

alcançar.  

 

Na mesma linha, igualmente não foram consideradas companhias cujos investimentos no 

exterior não tivessem caráter permanente. Por exemplo, foi excluída companhia aérea cujos 

investimentos no exterior se prestam apenas a apoiar rotas internacionais originadas a partir 

do Brasil, perdendo sua razão de ser com mudanças na malha de vôo que alterem os destinos 

servidos. Em contraposição, outra companhia que adquiriu o controle de linha aérea sediada 

no Paraguai, em 1996, foi mantida na população de pesquisa. 

 

Outros casos de exclusão foram escritórios de empresas de engenharia, construção e 

montagem, constituídos apenas para dar suporte a determinado contrato, com data de 

encerramento previamente estabelecida. Geralmente esses escritórios operacionais são 

estruturados na forma de sucursais e, portanto, não constituem decisão estratégica de investir 

no exterior. Com alguma frequência, quando a construtora brasileira ou o seu fornecedor de 

serviços de engenharia e montagem conquista contratos seguidos naquele país, as sucursais 

se mantêm ativas por muitos anos, mas ainda assim não representam empreendimentos 

alinhados com os objetivos do presente estudo. Por motivos assemelhados, escritórios de 

empresas industriais cuja função se limita à prospecção de negócios também ficaram fora da 

população de pesquisa.  

 

Posteriormente, após contato inicial pelo pesquisador, foram ainda eliminadas as empresas 

que relataram não possuir subsidiárias plenamente constituídas no exterior voltadas a 

atividades operacionais e aquelas que já haviam desativado suas subsidiárias há muito tempo, 

dada a inequívoca dificuldade de se contar, nessa última situação, com respondente 

qualificado. Em alguns contatos, a firma mencionou dispor apenas de memorandos de 

entendimento ou parcerias com empresas locais, restringindo-se a atividades de mútuo 
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interesse e colaboração, e em outras situações as atividades realizadas no exterior não 

reverteram na efetiva criação de subsidiária, sendo descontinuadas, ou não se encontravam 

sob a responsabilidade de subsidiárias formalmente constituídas. Identificaram-se, ainda, 

empresas que abriram subsidiárias no exterior apenas com fins de registrar patentes ou 

facilitar o planejamento tributário. 

 

Para evitar vieses nos aspectos relacionados às firmas investidoras, como experiência 

internacional, e afastar a necessidade de se adotar análise multinível (Arregle, Hébert e 

Beamish, 2006), limitou-se também a quatro o número máximo de questionários por 

empresa. Cabe observar que apenas quatro multinacionais brasileiras reúnem 107 

subsidiárias instaladas no exterior, se computados investimentos diretos voltados a 

diferentes atividades (inclusive prospecção de negócios). 

 

Em síntese, a população de pesquisa reuniu apenas afiliadas estrangeiras com as seguintes 

características: 

 

• estão formalmente constituídas; 

• no processo de estruturação de seus empreendimentos, questões como o modo de 

entrada e o modo de estabelecimento foram objeto de discussão; 

• seus ativos têm caráter de investimentos permanentes; 

• o controle societário do sócio brasileiro não foi vendido a investidores de outros 

países27; 

• a afiliada mantém-se ativa ou foi desativada há pouco tempo28; 

• o número máximo de afiliadas para cada firma brasileira investidora foi fixado em 

quatro. 

 

Com isto, a população de pesquisa, a qual representa o conjunto efetivo de unidades a partir 

do qual foi selecionada a amostra, mostrou-se naturalmente inferior à população de interesse 

                                            
27 Decidiu-se manter na população de pesquisa (e, consequentemente, compõe a amostra) uma multinacional 
brasileira cujo controle hoje é compartilhado com um grupo espanhol, após compra de uma segunda parcela do 
capital em 2010, dado que sua internacionalização iniciou-se ainda em 2004. 
28 Decidiu-se manter na população de pesquisa (e, consequentemente, compõe a amostra) uma firma que 
acabou por desativar sua subsidiária na Croácia, instalada em 2002, dada a relevância desse investimento como 
experiência internacional da companhia.  
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(Carneiro e Dib, 2011). Ressalte-se que as variáveis essenciais da população de pesquisa têm 

as mesmas características da população de interesse. 

 

Os Quadros 36 e 37 apresentam o perfil da população de pesquisa, discriminando os setores 

de atividade e a intensidade tecnológica das firmas investidoras, ao passo que a Figura 13 

indica a localização geográfica de seu escritório central. 

Quadro 36 
População de Pesquisa – Setor de Atuação 

 
Firmas Investidoras 

Setor de Atuação 
Nº % 

INDÚSTRIAS 136 69% 
Bens de Capital 28 14% 
Bens de Consumo 80 40% 
Insumos Básicos 28 14% 
SERVIÇOS 62 31% 
Energia 5 3% 
Engenharia, Construção e Montagem 6 3% 
Logística e Transporte 2 1% 
Serviços Financeiros 4 2% 
Serviços Técnicos Especializados 16 8% 
Tecnologia de Informação e Comunicação 29 15% 
TOTAL 198 100% 

 
Quadro 37 

População de Pesquisa – Intensidade Tecnológica 
 

Firmas Investidoras 
Setor de Atuação 

Nº % 
Alta 19 10% 
Média-Alta 48 24% 
Média-Baixa 30 15% 
Baixa 46 23% 
Serviços de TI 25 13% 
Serviços 30 15% 
TOTAL 198 100% 

 
 

Na composição do Quadro 37, seguiu-se classificação adotada pela OCDE em que se 

discriminam os setores industriais levando-se em conta os gastos em pesquisa e 

desenvolvimento. A classificação contém quatro grupos (Markwald, 2004): 

 

i) alta intensidade tecnológica (p.ex., indústria aeroespacial; farmacêutica; 

equipamentos de informática; eletrônica e telecomunicações; instrumentos 

científicos, armamentos); 
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ii)  média-alta intensidade tecnológica (p.ex., indústria de material elétrico; veículos 

automotores; química, excluído o setor farmacêutico; ferroviária e de 

equipamentos de transporte; máquinas e equipamentos); 

iii)  média-baixa intensidade tecnológica (p.ex., indústria de construção naval; 

borracha e produtos plásticos; coque, produtos refinados de petróleo e de 

combustíveis nucleares; outros produtos não metálicos; metalurgia básica e 

produtos metálicos); 

iv) baixa intensidade tecnológica (p.ex., outros setores e de reciclagem, madeira, 

papel e celulose; editorial e gráfica; alimentos, bebidas e fumo; têxtil e de 

confecção, couro e calçados). 

 

De acordo com a classificação da OCDE, em um quinto grupo estariam concentradas as 

empresas provedoras de serviços. No entanto, na preparação do Quadro 37 as empresas de 

serviços relacionados à indústria de tecnologia de informação e comunicação foram 

apartadas, no intuito de evidenciar a sua expressividade no mercado internacional.  

 

A Figura 13 mostra onde estão sediadas as firmas incluídas na população de pesquisa.  

 

Figura 13 

População de Pesquisa – Localização Geográfica das Matrizes no Brasil 
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Em termos do número de empresas com empreendimentos no exterior que tenham sido 

objeto das escolhas estratégicas pesquisadas nesta tese, prcourou-se praticamente realizar 

um censo, ou seja, investigar todas as multinacionais brasileiras enquadradas nessa situação. 
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O esforço de pesquisa foi grande, mesmo o universo de empresas sendo relativamente 

pequeno, uma vez que foi necessário identificar previamente os diferentes países em que as 

empresas têm subsidiárias, assim como encontrar dados de contato de interlocutores 

qualificados para responder o questionário.  

 

Para as 198 empresas consultadas, foram identificadas 587 subsidiárias, distribuídas por 84 

países, conforme apresenta o Quadro 38. O levantamento levou em conta, inclusive, 

informações disponíveis nos sites das companhias e apresentações realizadas a investidores. 

O Quadro 38 mostra que a Argentina (86 subsidiárias) e os Estados Unidos (89 subsidiárias) 

são destinos preferenciais para os investimentos diretos brasileiros. Cabe recordar que o 

conceito de país hospedeiro perseguido nesta tese não se alinha com o adotado pelo Banco 

Central em seus levantamentos sobre capitais brasileiros no exterior, em que não se observa 

o destino final dos fluxos destinados a paraísos fiscais em busca de vantagens de natureza 

legal, regulatória e financeira.   

Quadro 38 
População de Pesquisa – Localização das Subsidiárias 

 

Subsidiárias 
Liberdade 
Econômica 

(1) 

Risco 
país  
(2) 

Distância 
Cultural 

(3) 

GNI 
per capita 

(4) 

Distância 
Institucional  

(5) 
País Hospedeiro 

 
Nº % 2012 

Março 
2011 

2012 2011 2011 

África do Sul 4 0.68 62.7 59.2 1.09 6,960 0.04 
Alemanha 17 2.90 71 84.98 1.31 44,270 1.80 

Angola 8 1.36 46.7 34.53 0.75 3,830 1.68 
Arábia Saudita 1 0.17 62.5 65.12 0.55 17,820 1.14 

Argélia 1 0.17 51 39.5 0.11 4,470 1.42 
Argentina 86 14.65 48 43.73 0.31 9,740 0.28 
Austrália 5 0.85 83.1 85.36 2.26 49,130 2.44 
Áustria 3 0.51 70.3 84.01 2.71 48,190 2.00 
Bahrain 2 0.34 75.2 65.65 0.11 15,920 0.79 

Barbados 1 0.17 69 35.13  12,660 1.41 
Bélgica 5 0.85 69 77.81 0.82 45,990 1.66 
Benin 1 0.17 55.7 28.78  780 0.31 

Bolívia 6 1.02 50.2 37.76 0.65 2,020 0.53 
Cabo Verde 1 0.17 63.5 15.76 0.75 3,540 0.25 

Canadá 5 0.85 79.9 87.17 1.70 45,560 2.40 
Cazaquistão 1 0.17 63.6 47.91  8,260 0.87 

Chile 32 5.45 78.3 73.61 0.53 12,280 1.32 
China 28 4.77 51.2 63.55 1.55 4,940 1.14 

Cingapura 6 1.02 87.5 87.48 2.57 42,930 2.75 
Colômbia 24 4.09 68 58.72 0.48 6,070 0.45 

Coreia 2 0.34 69.9 72.28 0.35 20,870 0.58 
Croácia 1 0.17 60.9 56.51 0.09 13,530 0.16 

Dinamarca  2 0.34 76.2 89.21 4.35 60,120 3.24 
Egito 2 0.34 57.9 41.63 0.10 2,600 1.08 

El Salvador  1 0.17 68.7 45.16 0.40 3,480 0.17 
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Subsidiárias 
Liberdade 
Econômica 

(1) 

Risco 
país  
(2) 

Distância 
Cultural 

(3) 

GNI 
per capita 

(4) 

Distância 
Institucional  

(5) 
País Hospedeiro 

 
Nº % 2012 

Março 
2011 2012 2011 2011 

Emirados Árabes 6 1.02 69.3 69.7 0.32 40,760 0.95 
Equador 5 0.85 48.3 31.41 0.65 4,200 0.91 

Eslováquia  3 0.51 67 73.42 4.11 16,070 0.59 
Espanha  12 2.04 69.1 66.71 0.25 30,890 0.76 

Estados Unidos  89 15.16 76.3 82.1 2.33 48,620 1.39 
Filipinas 2 0.34 57.1 54.46 1.07 2,210 0.64 
 França  9 1.53 63.2 80.9 0.58 42,420 1.29 
Gabão 2 0.34 56.4 44.85 0.44 8,080 0.84 

Guatemala 1 0.17 60.9 35.72 1.27 2,870 0.58 
 Guiné  1 0.17 50.8 28.31 0.44 430 1.90 

Holanda  8 1.36 73.3 86.67 2.59 49,730 2.68 
Hong Kong  3 0.51 89.9 84.84 1.28 36,010 2.05 

Hungria  1 0.17 67.1 59.67 2.34 12,730 0.49 
 India  8 1.36 54.6 58.6 0.79 1,410 0.41 

Indonésia 1 0.17 56.4 58.27 0.72 2,940 0.43 
Irlanda do Norte 1 0.17 76.9 62.33 2.54 39,930 1.88 

 Israel  2 0.34 67.8 66.83 1.83 28,930 1.05 
Itália  7 1.19 58.8 71.2 1.21 35,290 0.25 
 Japão 7 1.19 71.6 74.66 2.01 44,900 0.97 

 Jordânia 1 0.17 69.9 50.42 0.11 4,380 0.41 
Kuwait  1 0.17 62.5 70.47 0.39 48,900 0.28 
Libéria 1 0.17 48.6 30.87  330 0.88 
Líbia 1 0.17 35.9 46.85 0.11 12,320 2.49 

Malásia  2 0.34 66.4 64.75 1.56 8,770 0.45 
Malawi 1 0.17 56.4 34.31  360 0.34 

Marrocos  1 0.17 60.2 51.28 0.12 2,970 0.38 
México   38 6.47 65.3 58.13 0.45 9,240 0.23 

Moçambique  1 0.17 57.1 38.79 0.75 470 0.31 
Mongólia 1 0.17 61.5 42.09  2,310 0.34 
Namíbia 1 0.17 61.9 47.65 1.09 4,700 0.25 

Nicarágua  2 0.34 57.9 29.59 0.40 1,510 0.64 
Nigéria 1 0.17 56.3 42.05 0.42 1,280 1.92 
Noruega  1 0.17 68.8 93.44 2.94 88,890 2.62 

Nova Caledônia  1 0.17 63.2 80.9    
Nova Zelândia 2 0.34 82.1 83.62 2.41 29,140 3.09 

Omã  1 0.17 67.9 67.65 0.11 19,260 0.62 
Panamá 2 0.34 65.2 60.42 0.77 7,470 0.06 

 Paraguai  14 2.39 61.8 40.33 0.65 3,020 0.57 
Peru  16 2.73 68.7 56.7 0.34 5,150 0.23 

Polônia 1 0.17 64.2 70.99 0.55 12,480 0.62 
Porto Rico 2 0.34 76.3 82.1  16,560 0.32 
 Portugal 18 3.07 63 61.35 0.75 21,250 0.68 
 Quatar  1 0.17 71.3 75.53 0.11 80,440 1.07 
Quênia 1 0.17 57.5 38.71 0.42 820 0.84 

 Reino Unido  11 1.87 74.1 80.22 2.92 37,840 1.69 
República Checa  1 0.17 69.9 74.77 0.31 18,620 1.24 

República do 
Congo 1 0.17 43.8 22.51  190 3.52 

República 
Dominicana  2 0.34 60.2 28.33 0.77 5,240 0.35 

Romênia 1 0.17 64.4 49.09 0.41 7,910 0.10 
 Rússia 3 0.51 50.5 56.83 0.64 10,730 0.96 
Suécia 2 0.34 71.7 88.74 4.00 53,150 2.99 
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Subsidiárias 
Liberdade 
Econômica 

(1) 

Risco 
país  
(2) 

Distância 
Cultural 

(3) 

GNI 
per capita 

(4) 

Distância 
Institucional  

(5) 
País Hospedeiro 

 
Nº % 2012 

Março 
2011 2012 2011 2011 

Suíça  4 0.68 81.1 90.31 1.60 76,400 2.63 
Tailândia 4 0.68 64.9 63 0.42 4,440 0.58 
 Tanzânia 1 0.17 57 36.36 0.49 540 0.31 
 Taiwan 2 0.34 71.9 80.04 0.30  0.89 
 Turquia  2 0.34 62.5 57.07 0.06 10,410 0.30 
Uruguai 20 3.41 69.9 47.79 0.43 11,860 0.59 

 Venezuela 6 1.02 38.1 42.47 0.85 11,820 2.18 
 Zâmbia 2 0.34 58.3 32.83 0.47 1,160 0.39 
TOTAL 587 100.00 - - - - - 

(1) Economic Freedom – Heritage Foundation; (2) Euromoney Country Risk; (3) Fórmula de Kogut e Singh, 
baseado em dados do Hofstede Centre; (4) Banco Mundial – Método Atlas; (5) WGI – Banco Mundial 

 
O Quadro 38 apresenta ainda, para cada um dos 84 países, indicadores de cunho 

institucional providos por organizações internacionais.  

 

Saliente-se que no conjunto de 587 afiliadas há subsidiárias cuja função não tem caráter 

estratégico, quase sempre escritórios para a prospecção de negócios ou para centralização de 

operações financeiras, por razões fiscais. O fato é que o mesmo critério adotado para não 

incluir na população as firmas que só têm subsidiárias com esta finalidade teria que ser ainda 

estendido para as 198 companhias, no intuito de se apurar os investimentos que efetivamente 

cumprem função operacional, porém este exercício não foi feito a priori. Como se limitou a 

quatro o número de questionários por empresa, esta questão ficou minimizada. Teoricamente, 

a população de pesquisa foi reduzida, então, a 432 subsidiárias. 

 

Por outro lado, no âmbito do convite enviado às empresas, solicitou-se que diante da 

impossibilidade de responder muitos questionários fossem escolhidos países relevantes na 

estratégia global da companhia e que de fato tivessem sido objeto de análise quando da 

decisão de investir. As companhias também deveriam optar por países para os quais se 

poderia contar com respondentes capacitados, de modo a assegurar qualidade aos dados. Por 

vezes, o respondente foi um executivo brasileiro, hoje à frente da susbsidiária estrangeira, o 

qual no passado integrou a equipe que decidiu pela realização do investimento. 

 

5.4.2 Amostra Obtida 

 

Desta forma, a amostra foi do tipo não probabilística, em razão de: 
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• inacessibilidade a toda a população, pela ausência de listas completas da população 

de multinacionais: embora a lista utilizada fosse a mais completa disponível ao 

pesquisador, não há certeza de que nela se enquadrem toda a população de interesse;  

• ocorrência de não resposta, dado que as firmas convidadas tiveram o poder 

discricionário de responder ou não o questionário; assim sendo, não há segurança 

quanto a se os respondentes diferem dos não respondentes em suas percepções e 

atitudes investigadas. 

• seleção de subsidiárias pelas empresas que dispunham de várias subsidiárias, dado 

que coube à empresa decidir quantos questionários responder, apesar de o 

pesquisador ter mencionado os países, a título de sugestão, no convite encaminhado.  

 

Na prática, a amostra acabou contendo casos típicos (investimentos que refletem a presença 

internacional de diferentes indústrias), compreendendo situações diferenciadas (experiências 

em contextos institucionais diversificados).  A amostra pode ainda ser classificada como não 

probabilística por julgamento, ou seja, na seleção das subsidiárias houve a introdução de 

critério sugerido pelo pesquisador em busca de elementos da população pesquisada que 

fossem boas fontes de informação (Hair et al., 2005).  

 

A amostra final consistiu de 192 questionários. Ainda que 3 questionários tenham sido 

eliminados por erro de preenchimento e 18 outros questionários não tenham sido 

aproveitados por corresponderem a investimentos de menor montante (apesar de possuírem 

funções estratégicas), a taxa de resposta efetiva foi de 39,6% (Quadro 39).  Essa taxa 

mostrou-se bastante superior à obtida em pesquisas assemelhadas, tanto no exterior quanto 

principalmente no Brasil. 

 

Os 18 questionários refletem que a triagem final dos investimentos não estratégicos foi feita 

a posteriori. Esses casos referem-se, basicamente, a escritórios de comercialização 

instalados em países importantes dentro da estratégia global da companhia, porém o 

investimento em si não foi objeto de reflexões quanto ao modo de entrada e modo de 

estabelecimento, pois a decisão natural nessas situações é abrir o escritório (greenfield) na 

forma de subsidiária integral. 
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Quadro 39 
Taxa de Resposta 

 
Discriminação 

 
Quantidade 

Questionários Solicitados29 432 
Questionários Respondidos 192 
Taxa de Resposta 43,8% 
Questionários Eliminados 3 
Questionários não Aproveitados 18 
Questionários Utilizados 171 
Taxa de Resposta Efetiva 39,6% 

 

Pelo critério de se levar em conta estudos similares, o tamanho da amostra utilizada nessa 

tese também se mostra absolutamente adequado.  Com base na revisão de literatura sobre 

multinacionais brasileiras, verificou-se que o tamanho típico de amostras em surveys não 

tem alcançado nem 100 observações (Quadro 40).   

 
Quadro 40 

Amostras e Taxas de Resposta Obtidas em Outras Surveys sobre Multinacionais 
Brasileiras 

 

Autor Estudo Ano Amostra 
Questionários 

Válidos 
Taxa de 
Resposta 

Bazuchi, K. 

Influência do Ambiente Institucional 
nas Iniciativas das Subsidiárias: 
Evidências das Multinacionais 

Brasileiras 

2012 95 36 38% 

Borini, F. M. 

Transferência, Desernvolvimento e  
Reconhecimento de Competências 
Organizacionais em Subsidiárias 

Estrangeiras de Empresas 
Multinacionais Brasileiras 

2008 46 29 63% 

Fundação Dom 
Cabral 

Ranking das Transnacionais 
Brasileiras 

2008 130 34 26% 

Fundação Dom 
Cabral 

Ranking das Transnacionais 
Brasileiras 

2009 400 41 10% 

Fundação Dom 
Cabral 

Ranking das Transnacionais 
Brasileiras 

2010 71 41 58% 

Fundação Dom 
Cabral 

Ranking das Transnacionais 
Brasileiras 

2011 78 49 63% 

Fundação Dom 
Cabral 

Ranking das Transnacionais 
Brasileiras 

2012 47 47 100% 

Reis, G. G. 

Global Mindset e Fatores Culturais: 
Influências nas Competências de 

Subsidiárias de Empresas Brasileiras 
no Exterior 

2012 97 64 66% 

Valor 
Econômico – 

SOBEET 

Internacionalização de Empresas 
Brasileiras 

 
2011 

 
200 51 26% 

                                            
29 Limitou-se a quatro o número de questionários por empresa 
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O perfil das firmas investidoras aponta para uma prevalência de indústrias de capital fechado, 

preponderantemente de grande porte (Quadro 41).   

 
Quadro 41 

Amostra – Características das Firmas Investidoras 
 

Características das Firmas 
Investidoras 

Valor 
Absoluto 

Frequência 
Relativa 

Setor de Atuação 
- Indústria 83 78% 
- Serviços 23 22% 
Estrutura de Capital 
- Capital Aberto 46 43% 
- Capital Fechado 60 57% 
Participação do Estado 
- Sim 18 17% 
- Não 88 83% 
Porte 
- Maior que R$ 300 milhões 82 77% 
- Entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões 13 12% 
- Entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões 11 10% 
- Menor que R$ 16 milhões 0 0% 
Total 106 100% 

 

A investigação em torno dos tipos de experiência das firmas investidoras mostrou que parte 

expressiva das companhias que realizam investimentos diretos em determinado país já têm 

experiência prévia de realizar negócios naquele mercado, ainda que sejam apenas 

exportações (Quadro 42). Saliente-se que, entre as empresas enquadradas nas categorias 

“sem experiência no país hospedeiro” e “sem experiência em outros países estrangeiros”, há 

companhias cujos serviços não são exportáveis.  

 
Quadro 42 

Amostra – Experiência Internacional Prévia das Firmas Investidoras  
 

Experiência Internacional das Firmas 
Investidoras 

Valor 
Absoluto 

Frequência 
Relativa 

No País Hospedeiro 
- Apenas Investimentos Diretos 4 2% 
- Apenas Exportações 85 50% 
- Investimentos Diretos e Exportações 33 19% 
- Sem Experiência 49 29% 
Total 171 100% 
Em Outros Países Estrangeiros 
- Apenas Investimentos Diretos 4 4% 
- Apenas Exportações 43 41% 
- Investimentos Diretos e Exportações 46 43% 
- Sem Experiência 13 12% 
Total 106 100% 
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Os escritórios centrais das firmas investidoras estão concentrados no Sul e Sudeste, regiões 

onde há maior predominância da atividade industrial (Figura 14). 

 
Figura 14 

Amostra – Localização Geográfica das Matrizes no Brasil 

Nordeste

2
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O Quadro 43 mostra que os empreendimentos instalados no exterior objeto de decisões 

estratégicas miraram a realização de atividades produtivas. Cabe esclarecer que dentro dessa 

categoria está incluída a produção de serviços, traço marcante das multinacionais brasileiras 

pertencentes ao setor de tecnologia da informação e comunicação, que se destacam pela 

presença nos Estados Unidos.  

Quadro 43 
Amostra – Características das Subsidiárias 

 
Características das Subsidiárias Valor 

Absoluto 
Frequência 

Relativa 
Tipo de atividade 
- Produção 135 79% 
- Outras atividades 36 21% 
Modo de entrada 
- Subsdiária Integral 128 75% 
- Joint Venture Majoritária 27 16% 
- Joint Venture Paritária 7 4% 
- Joint Venture Minoritária 8 5% 
- Menos de 10% do capital votante 1 1% 
Modo de estabelecimento 
- Aquisição 83 49% 
- Greenfield 88 51% 
Nível de desenvolvimento do país hospedeiro 
- Alta Renda 61 36% 
- Média Renda Superior 95 56% 
- Média Renda Inferior 14 8% 
- Baixa Renda 1 1% 
Total 171 100% 
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No tocante à estrutura de propriedade das subsidiárias, a opção por subsidiárias integrais é 

evidente. No que diz respeito ao modo de estabelecimento, verifica-se a obtenção de 

percentagens muito próximas para subsidiárias provenientes de aquisições e aquelas 

provenientes de projetos greenfield. 

 

O Quadro 44 apresenta a distribuição das subsidiárias entre os 43 países da amostra, 

verificando-se forte concentração na Argentina (43 subsidiárias) e nos Estados Unidos (33 

subsidiárias), em linha com o que se verificou para a população de pesquisa.  

 
Quadro 44 

Amostra – Localização das Subsidiárias 
 

 
País Hospedeiro 

 
Valor Absoluto Frequência Relativa 

África do Sul 1 1% 
Alemanha 3 2% 
Angola 2 1% 
Argentina 43 25% 
Austrália 1 1% 
Bahrain 1 1% 
Bolívia 2 1% 
Cabo Verde 1 1% 
Canadá 3 2% 
Chile 7 4% 
China 8 5% 
Cingapura 1 1% 
Colômbia 7 4% 
Croácia 1 1% 
Dinamarca 1 1% 
Egito 1 1% 
El Salvador 1 1% 
Emirados Árabes Unidos  1 1% 
Equador 1 1% 
Eslováquia 2 1% 
Espanha 2 1% 
EUA 33 19% 
Hong Kong 1 1% 
Índia 2 1% 
Israel 1 1% 
Itália 3 2% 
Japão 1 1% 
Jordânia 1 1% 
México 12 7% 
Moçambique 1 1% 
Noruega 1 1% 
Paraguai 4 2% 
Peru 5 3% 
Portugal 3 2% 
Reino Unido 1 1% 
República Dominicana 1 1% 
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País Hospedeiro 

 
Valor Absoluto Frequência Relativa 

Suíça 1 1% 
Tailândia 1 1% 
Turquia 1 1% 
Uruguai 6 4% 
Venezuela 1 1% 
Zâmbia 1 1% 
TOTAL 171 100% 

 
Destaque-se que 90 subsidiárias (52,6% do total) estão localizadas em países latino-

americanos: além das 43 instaladas na Argentina, há 12 no México; 7 no Chile; 7 na 

Colômbia; 6 no Uruguai; 5 no Peru; 4 no Paraguai; 2 na Bolívia e, em outros quatro países 

(Equador, El Salvador, República Dominicana, Venezuela), uma subsidiária em cada um. 

Tendo em vista que, no caso de firmas investidoras instaladas em muitos países, os 

executivos participantes escolheram as subsidiárias mais relevantes para a implementação de 

sua estratégia global, fica caracterizada, portanto, a importância do mercado regional para a 

consecução dos objetivos estratégicos das multinacionais brasileiras. 

 

Fora da América Latina, sobressai a presença de empresas provedoras de serviços ligados à 

tecnologia de informação e comunicação nos Estados Unidos e experiências diversas, como 

a instalação de duas empresas na Eslováquia para atender a Embraco, líder mundial na 

fabricação de motocompressores, caracterizando casos típicos de estratégia “seguir o 

cliente” (há uma terceira empresa que também abriu filial naquele país do Leste Europeu 

com a mesma finalidade, mas que não retornou o questionário). A relavância dos Estados 

Unidos como destino preferencial para empresas de sofware confirma a premissa de que um 

alto grau de intensidade tecnológica motiva investimentos de firmas emergentes em países 

desenvolvidos (Yamakawa, Peng e Deeds, 2008). 

 

5.4.3 Análise dos Respondentes versus Não Respondentes 

 

Com base na localização geográfica das firmas que compõem a população de pesquisa, 

realizou-se teste não paramétrico de ajustamento do qui-quadrado para verificar se a 

distribuição regional das 106 firmas da amostra (Figura 14) estava alinhada com a 

distribuição regional das 198 firmas da população (Figura 13). O objetivo desse teste é 

comparar as frequências observadas (amostra) com as frequências esperadas (população), ou 

seja, verificar o seu grau de aproximação. A hipótese nula é de que as frequências 
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observadas e previstas sejam iguais. Os resultados do teste (qui-quadrado = 0.766 e sig. = 

0.682) indicam que não se pode rejeitar a hipótese nula, ou seja, segundo o critério de 

localização geográfica das firmas investidoras, não há diferença significativa entre amostra e 

população. 

 

De modo a comparar a amostra com o grupo de não respondentes, procurou-se ainda 

levantar o nível de desenvolvimento econômico-social (escala do Banco Mundial) de todos 

os países onde as subsidiárias estão localizadas. O Quadro 45 apresenta os resultados 

encontrados. 

Quadro 45 
Nível de Desenvolvimento Econômico-Social do País Hospedeiro - 

Amostra e Não Respondentes 
 

População Total Amostra Não Respondentes Nível de 
Desenvolvimento Empresas % Empresas % Empresas % 

Alta Renda 244 42% 61 36% 183 44% 

Média Renda Superior 284 48% 95 56% 189 45% 
Média Renda Inferior 52 9% 14 8% 38 9% 

Baixa Renda 7 1% 1 1% 6 1% 

Total 587 100% 171 100% 416 100% 

 
Observa-se, no Quadro 45, que, para as subsidiárias que constituíram a amostra, a 

distribuição de frequências está mais concentrada no nível “média renda superior”, ao passo 

que no grupo de não respondentes há um equilíbrio grande entre os níveis “alta renda” e 

“média renda superior”. O fato é que no grupo de não respondentes inserem-se subsidiárias 

instaladas em países desenvolvidos com fins apenas de atuar como representação financeira 

ou comercial e que, portanto, fugiram ao foco dos executivos participantes, no momento em 

que estes preencheram os questionários. Logo, ao considerar as subsidiárias mais 

estratégicas no conjunto das operações internacionais da companhia, os respondentes 

acabaram privilegiando investimentos realizados em países em desenvolvimento, 

enquadrados na categoria “média renda superior”, como Argentina, Chile, China, Colômbia, 

México, Peru e Uruguai.  

 

Com os dados do Quadro 45, realizou-se igualmente teste não paramétrico de ajustamento 

do qui-quadrado para verificar se as frequências da amostra e do grupo de não respondentes 

estavam alinhadas com as frequências da população. Como os resíduos (diferenças entre 

frequências esperadas e observadas) foram pequenos, não houve evidência para rejeitar a 
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hipótese nula, o que indica que os valores observados se ajustam aos valores esperados. Na 

comparação entre amostra e população, os resultados do teste foram qui-quadrado = 2.269 e 

sig. = 0.519. Na comparação entre não respondentes e população, os resultados foram qui-

quadrado = 0.275 e sig. = 0.965. Assim, segundo o critério do nível de desenvolvimento 

econômico-social do país hospedeiro, não há diferença significativa entre respondentes e 

não respondentes. 

 

Desta forma, obtiveram-se evidências claras de que a amostra obtida retrata adequadamente 

a população do estudo, no que se refere a duas variáveis críticas para as quais foi possível 

testar as diferenças entre respondentes e não respondentes: localização da firma no Brasil e 

tipo de país onde foi instalada a subsidiária investigada no estudo. 

 

5.5  Processo de Coleta de Dados 

 

O protocolo da pesquisa foi bastante simples e está resumido a seguir: 

 

• A lista de empresas foi formada a partir de banco de dados detido pela área 

internacional do BNDES, promovendo-se a exclusão de holdings não operacionais e 

companhias cujos investimentos diretos no exterior não se enquadram nos conceitos 

seguidos na presente tese.  

• Para a identificação prévia dos países onde as empresas têm investimentos, foi 

realizado amplo levantamento com base em publicações diversas e consultas aos 

sites de todas as empresas na internet.   

•  A identificação dos respondentes qualificados a responder o questionário em cada 

companhia foi fruto de contatos diretos, empresa a empresa. 

• Os e-mails dos respondentes qualificados que não se encontravam disponíveis foram 

localizados com o auxílio da equipe de pesquisadores do NUPIN/IAG/PUC-Rio. 

• Todos os executivos convidados receberam e-mails diretamente do pesquisador (com 

exceção de quatro empresas, que foram contatadas pelo NUPIN/IAG/PUC-Rio), 

explicando o estudo e destacando a simplicidade do instrumento de coleta de dados. 

• Nos casos em que a empresa tinha investimentos em diversos países, solicitou-se que 

o questionário fosse replicado para até quatro subsidiárias, evitando-se a necessidade 
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de se adotar métodos multiníveis (Bernoulli) nos testes de hipóteses (Arregle, Hébert 

e Beamish, 2006). 

• A princípio, não foi determinado um prazo fixo para as respostas, mas em geral as 

empresas convidadas tiveram até dois meses para preencher o questionário. 

• O questionário no formato web foi elaborado por empresa especializada, com críticas 

e sugestões do pesquisador. 

• Os respondentes tiveram que acessar o questionário para participar, o que assegurou 

sua demonstração de interesse pela pesquisa. 

 

Segue-se um detalhamento desses passos. 

 

Os dirigentes das multinacionais brasileiras envolvidos com decisões de investimento no 

exterior foram identificados a partir de informações divulgadas pelas próprias companhias 

em seus sites, reportagens em veículos de comunicação e publicações especializadas, 

relatórios de outras pesquisas sobre internacionalização de empresas brasileiras.  

 

Parte das empresas foi contatada, em um momento inicial, por equipe de pesquisa do 

NUPIN/IAG/PUC-Rio, com o intuito de obter o endereço eletrônico do executivo envolvido 

com operações internacionais, de modo que, em seguida, o pesquisador pudesse remeter o 

questionário. No e-mail convite foram inseridas explicações sobre a pesquisa e os seus 

propósitos. O e-mail também destacou a importância da participação da empresa convidada 

e ressaltou que os resultados a serem alcançados se reverteriam a favor dos próprios 

respondentes. Procurou-se ressaltar ainda o fato de a pesquisa não abordar temas sensíveis, 

que usualmente levam à recusa a responder questionários, tais como questões ligadas à 

estratégia e desempenho da firma, e deu destaque às facilidades para o preenchimento do 

questionário e para o envio das respostas.  

 

O modelo de e-mail convite se encontra no Apêndice 5. 

 

Todas as companhias convidadas a participar foram contatadas pessoalmente pelo 

pesquisador por meio de e-mails e ligações telefônicas. Em cada oportunidade, foram 

detalhados os propósitos do estudo e antecipado o conteúdo do questionário, assegurando-se 

aos participantes a confidencialidade das respostas e o posterior encaminhamento dos 

resultados consolidados.  
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O questionário ficou hospedado na internet, no intuito de permitir que o informante 

respondesse às perguntas mais facilmente. Ao oferecer ao respondente a possibilidade de 

acessar e preencher o questionário na internet (auto-administrado dentro do conceito web-

based), procurou-se atender executivos que já se acostumaram a não mais trabalhar com 

documentos em papel. A facilidade de encaminhamento das respostas por meio do comando 

“enviar” na tela do computador, sem necessidade de se preparar um e-mail com o 

documento preenchido em anexo, também foi julgada importante para executivos com esse 

perfil. Saliente-se que, em se tratando de multinacionais brasileiras, todas as empresas 

convidadas utilizam intensamente a internet e, portanto, partiu-se da pressuposição de que 

não haveria maiores problemas relacionados a acesso, salvo casos isolados na hora de 

preencher os questionários na tela do computador.  

 

Além disso, os questionários foram também anexados a e-mails, caso o respondente optasse 

por essa forma de resposta. Neste caso, esperava-se facilitar a passagem do questionário para 

outras pessoas na empresa, caso o receptor não fosse o respondente qualificado.  

 

Foi adotada a estratégia de contato direto com todas as empresas, praticando-se interações 

sucessivas no intuito de sensibilizar os executivos convidados e monitorar o preenchimento 

do questionário. O trabalho de acompanhamento do preenchimento dos questionários foi 

realizado de forma exaustiva pelo próprio pesquisador (Alreck e Settle, 1995), com o intuito 

de aumentar a taxa de resposta (número de pessoas que responderam a survey /número de 

pessoas que receberam a survey). Esse contato permitiu clarificar eventuais problemas,  

acelerar a velocidade das respostas e aumentar a taxa de retorno dos questionários, ajudando 

a superar três das principais desvantagens quando o método de contato com os respondentes 

é feito por e-mail ou internet (Czinkota, 2004).  

 

Foram frequentes os casos em que o primeiro interlocutor reencaminhou o questionário para 

outro executivo, mais familiarizado com as operações internacionais da companhia, o que 

necessariamente ampliou o prazo de resposta. Também não foram raros os casos em que a 

empresa comentou que o questionário não havia sido recebido, na oportunidade em que se 

fez um segundo contato com o objetivo de reiterar a importância da sua participação. 
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A coleta de dados se estendeu por aproximadamente quatro meses, concentrando-se nos 

meses de agosto e setembro de 2012. O período se prolongou até novembro, em prol de se 

contar com o maior número possível de questionários válidos, inclusive realizando-se 

contato direto com participantes que haviam deixado respostas em branco, de modo a se 

evitar valores faltantes (missing values). A experiência vivenciada mostrou que vale a pena 

incluir, no planejamento da pesquisa, um prazo mais longo para a coleta dos questionários, 

desde que o pesquisador faça um trabalho cuidadoso de acompanhamento. 

 

O maior desafio no processo de coleta de dados foi sensibilizar as empresas que têm 

presença em diversos países para que fossem respondidos dois ou mais questionários. Como 

de antemão já se sabiam os países em que as empresas estão presentes, tais países foram 

mencionados no próprio convite de participação, na intenção inclusive de deixar claro que a 

referência para as informações era o ambiente institucional de cada país. Nos casos em que a 

multinacional tinha diversas subsidiárias, foi pedido que fossem escolhidos os países mais 

relevantes na estratégia global da companhia.  Isso muitas vezes fez com que diferentes 

participantes de uma mesma empresa se vissem envolvidos na pesquisa. Nestas situações, 

algumas firmas optaram por conciliar a devolução dos questionários, até para verificar a 

consistência de informações comuns, o que certamente aumentou a qualidade das respostas, 

mas, por outro lado, dilatou o prazo.   

 

O contato direto do pesquisador e sua oportunidade de explicar os objetivos do estudo 

também levaram os respondentes a aguardar um momento apropriado para ler o documento 

com mais calma, o que igualmente contribuiu para a maior seriedade no trato do 

questionário, mas ao mesmo tempo também prolongou o seu retorno.  

 

O questionário pôde ser devolvido pelos respondentes seguindo-se três alternativas: 

 

• preenchimento manual, com devolução ao pesquisador como um arquivo pdf 

"escaneado" ou até mesmo entregue em mãos; 

• preenchimento por meio do Microsoft Word, como um formulário, com devolução 

ao pesquisador em anexo a um e-mail resposta; 

• preenchimento pela web, após acesso por meio de endereço eletrônico previamente 

informado. 
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Na prática, o fato de se oferecer aos respondentes diferentes alternativas para o 

preenchimento e envio do questionário mostrou-se valioso, dado que diante de problemas 

momentâneos de acesso ao site, por exemplo, o participante podia se valer dos questionários 

enviados por e-mail (Harzing, Reiche e Pudelko, 2013). Efetivamente, a alternativa de 

preenchimento do questionário com o uso do software Microsoft Word acabou sendo o 

caminho mais adotado pelos respondentes, posto que o próprio encaminhamento do e-mail 

resposta ao pesquisador quase sempre ficou facilitado pelo fato de o executivo participante 

contar com equipe de apoio em sua empresa.      

 

O bloco de perguntas sobre risco político acabou sendo utilizado também para filtrar e 

corrigir uma situação de erro de resposta, por meio de contato direto com o executivo 

respondente, diante de divergências flagrantes entre a percepção de organismos 

internacionais quanto ao risco do país e as opções indicadas pelo participante. A questão 

relativa ao idioma do país hospedeiro, inserida no bloco de perguntas sobre distância 

cultural-cognitiva, também serviu para que se buscassem eventuais dissonâncias entre as 

respostas dos participantes e o “senso comum”, fato que, a bem da confirmação da ausência 

de erros de reposta, não se evidenciou (as raras exceções identificadas pelo pesquisador não 

foram objeto de quaisquer interferências, por se acreditar que percepções podem 

efetivamente levar a respostas distintas).   

 

Todos esses procedimentos, com destaque para o acompanhamento individual, permitiram 

que se obtivesse um número expressivo de questionários (189), com apenas 3 sem 

possibilidade de serem utilizados,  conforme já comentado. 

 

Não obstante, vale mencionar os principais fatores que impediram que essa taxa de resposta 

fosse ainda mais alta: 

 

a) disponibilidade de tempo limitada dos executivos contatados, o que levou ao 

recebimento de um número inferior a quatro questionários, no caso de companhias 

com subsidiárias em diversos países;  

b) falta de disponibilidade do interlocutor capacitado a responder o questionário, uma 

vez que o tema “investimentos no exterior” normalmente é conduzido por executivos 

da alta administração das companhias; 
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c) mudanças no corpo gerencial das empresas, que levaram à saída dos executivos 

responsáveis pela estruturação dos empreendimentos no passado; 

d) percepção equivocada do escopo da pesquisa e do nível de complexidade do 

questionário, principalmente quando o e-mail foi recebido por equipe de apoio. 

 

O conjunto de questionários respondidos representa um grupo de investimentos bastante 

significativo, contemplando dezenas de empresas que nunca tinham sido incluídas em 

pesquisas sobre multinacionais brasileiras.  

 

Do grupo de 198 firmas com as quais se fez contato, 83 não responderam o questionário, 

sendo que desse grupo apenas 4 explicitamente se disseram impedidas de participar ou se 

reservaram o direito de não revelar as percepções e opiniões dos executivos acerca dos 

países onde estão instaladas.  Por outro lado, limitou-se a quatro o número máximo de 

questionários por empresa. Na prática, o que se revelou factível foi obter, geralmente, dois 

ou três questionários daquelas companhias presentes em vários países.  

 

5.6 Limitações do Método de Pesquisa 

 

A adoção de um método de pesquisa traz consigo, inevitavelmente, diversas fontes 

potenciais de erro, e isso também ocorre com a survey (Alreck e Settle, 1995; Malhotra, 

2006). A Figura 15 a seguir sintetiza as fontes de erros que merecem atenção por parte do 

pesquisador quando se adota o método survey.  

 
O erro amostral aleatório decorre exclusivamente do acaso e pode ser estimado por testes de 

significância estatística, como o qui-quadrado e o teste t de Student, os quais indicam a 

probabilidade de que determinada relação causal tenha sido obra do acaso. Se o valor da 

estatística p apurada no teste for menor ou igual a 0,05, por exemplo, isto significa que 

existe não mais do que 5% de possibilidade de que o efeito entre as variáveis tenha sido um 

mero acaso. O erro amostral sistemático, por sua vez, se manifesta quando a amostra não é 

representativa da população. Isto ocorre quando as observações que compõem a amostra são 

selecionadas de maneira tendenciosa. Em amostras não probabilísticas (não randômicas), 

como a utilizada na presente tese, cabe ao pesquisador mostrar que a amostra não contém 

viés e, se algum viés existe, este não influenciou de maneira decisiva os resultados, o que já 

foi objeto de amplas considerações no item 5.4. 
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Figura 15 
Fontes Potenciais de Erros em Surveys 

 
 

                   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fonte: Adaptado de Malhotra (2006, p. 111) 
 
Quanto às fontes de erro não amostral, depreende-se da Figura 18 que há diferentes aspectos 

que podem comprometer a qualidade da pesquisa. Assim, além das observações já incluídas 

nos itens 5.3, 5.4 e 5.5, cabe salientar que: 

 

• Os dados coletados atendem às perguntas de pesquisa e hipóteses formuladas. 

• Os respondentes são executivos com senioridade, que participam de processos 

decisórios de internacionalização em suas empresas e detêm conhecimento sobre o 

ambiente institucional dos países em que suas companhias estão instaladas. 

• A credibilidade do Instituto Coppead da UFRJ, do IAG/PUC-Rio e do BNDES, 

instituições que endossaram a pesquisa, contribuiu significativamente para que os 

respondentes confiassem na confidencialidade das informações prestadas e na 

seriedade da pesquisa. 

• No decorrer do período de coleta de dados, não se verificaram eventos externos que 

pudessem modificar a percepção dos participantes acerca das variáveis 

independentes. 

• As empresas que não se prontificaram a participar da pesquisa não se enquadram em 

nenhuma categoria com características particulares e, portanto, não comprometeram 

o perfil da amostra. 
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• Tanto o grupo de empresas respondentes como os investimentos escolhidos por elas, 

os quais acabaram por constituir a amostra de pesquisa, refletem o conjunto das 

multinacionais brasileiras, sem concentração em valores extremos; 

• Os procedimentos de envio dos questionários e recebimento das respostas por e-mail 

foram controlados pessoalmente pelo pesquisador. 

• Os procedimentos associados aos questionários disponibilizados na internet foram 

administrados por empresa especializada que tomou todos os cuidados necessários 

para que os Logins e Senhas fossem individualizados e se mantivessem, ao longo de 

todo o processo, claramente identificados (Best e Krueger, 2004). 

 

As respostas dos participantes acerca das variáveis dependentes (modo de entrada e modo de 

estabelecimento), bem como do ano do investimento, foram checadas uma a uma, com base 

em fontes secundárias, mediante procedimento de triangulação. O propósito foi aumentar a 

acurácia e a validade das informações prestadas pelos participantes em relação à forma 

como cada subsidiária foi estruturada, uma vez que essas informações são absolutamente 

cruciais para os propósitos da pesquisa (Czinkota, 2004). Foram  identificados apenas três 

erros de preenchimento: dois que constituíram inversões no modo de estabelecimento, e um 

relativo ao ano de instalação da subsidiária (provavelmente, erro de digitação). A 

triangulação com fontes secundárias também afastou qualquer possibilidade de haver o 

chamado “método do viés ou da variância comum” (common method bias), problema típico 

de situações em que tanto a variável dependente quanto as variáveis independentes 

explanatórias são medidas perceptuais derivadas do mesmo respondente (Meyer et al., 2009). 

A variância comum cria uma falsa consistência interna, ou seja, uma aparente correlação 

entre as variáveis causada pelo fato de serem oriundas de uma mesma fonte (Chang, Van 

Witteloostujin e Eden, 2010). 

 

A possibilidade de contato direto com os participantes também ajudou a evitar dados 

ausentes (“missing values”). Os dados ausentes referem-se à ausência de valores para 

determinadas variáveis, ou seja, registros com dados incompletos, notadamente por falhas 

dos respondentes no preenchimento do questionário. Existem basicamente três alternativas 

de solução para esse problema: 

 

� utilizar técnicas de imputação, ou seja, completar os dados ausentes adotando-se 

técnicas estatísticas; 
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� substituir o valor faltante pela média aritmética dos valores atribuídos pelos demais 

respondentes àquela variável, no caso de variáveis numéricas; 

� excluir o registro inteiro. 

 

Na presente pesquisa, realizou-se contato direto com todos os respondentes que enviaram 

questionários com campos em branco, solicitando-se que fossem completados. Restaram 

apenas quatro questionários nesta situação, que se somaram a outro com respostas 

duplicadas. Dos quatro questionários com dados faltantes, dois foram completados pelo 

critério de média aritmética (ambos referiam-se a investimentos nos Estados Unidos e 

tinham apenas um campo em branco). Os outros dois (com vários campos em branco), assim 

como o questionário com respostas duplicadas, foram excluídos da análise, de modo a evitar 

o risco de se trabalhar com dados não reais. 

 

Ainda assim, com todos os cuidados tomados na definição da população e da amostra, bem 

como no processo de coleta de dados, cabe reconhecer três limitações: 

 

• O fato de se ter trabalhado com uma amostra não probabilística, o que impede o 

pesquisador de calcular estatisticamente a confiabilidade da amostra e, portanto, 

determinar o nível de erro de amostragem que pode ser esperado (McDaniel e Gates, 

2003). 

• O fato de que os dados coletados neste estudo estão baseados nas opiniões e 

percepções dos respondentes, o que os torna de alguma forma viesados, apesar de a 

maior parte das decisões gerenciais realmente se basear na percepção dos tomadores 

de decisão. 

• O fato de que os dados solicitados envolvem investimentos já realizados, o que 

exigiu que os respondentes fizessem um esforço de memória para resgatar 

retrospectivamente o contexto institucional vivenciado à época, possibilitando o 

chamado viés ex-post facto. 

 

Não obstante, as limitações mostram-se compatíveis com estudos assemelhadas e, portanto, 

não comprometem o alcance dos objetivos da pesquisa.  
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5.7 Codificação dos Dados  

 

Os dados coletados foram inseridos em uma planilha do Microsoft Excel. As variáveis 

dependentes (modo de entrada e modo de estabelecimento) foram codificadas de forma 

dicotômica, sendo que para a primeira opção de resposta (subsidiária integral e aquisição) 

atribuiu-se o código 0; em caso contrário (joint-venture e greenfield), atribuiu-se o código 1.  

 

Nas questões pertinentes ao ambiente regulatório, os códigos usados foram de 1 a 5.  Para as 

assertivas que revelam um ambiente favorável aos investidores estrangeiros, atribuiu-se 1 

para “discordo totalmente” e 5 para “concordo totalmente”. Já para as afirmativas 

desfavoráveis aos investidores estrangeiros, a codificação foi invertida, conferindo-se 1 para 

“concordo totalmente” e 5 para “discordo totalmente”. Nas questões referentes às distâncias 

normativa e cultural-cognitiva, seguiu-se o mesmo raciocínio: para respostas que apontaram 

pequena distância entre o país hospedeiro e o Brasil (muito semelhante), atribuiu-se o valor 

1, enquanto que as respostas decorrentes da percepção de que a distância é grande (muito 

diferente) receberam valor 5. Nas questões pertinentes ao risco político, igualmente foram 

utilizados códigos de 1 a 5, variando entre os extremos: muito baixo (1) a muito alto (5). 

 

Para todas as variáveis dicotômicas relativas às firmas investidoras, as respostas também 

foram convertidas em um sistema binário (0 ou 1). 

 

Após a sua codificação, os dados foram exportados para o software IBM SPSS Statistics, 

versão 18.  

 

5.8 Técnicas de Análise Multivariada Utilizadas 

 

5.8.1 Análise Fatorial Exploratória 

 

A Análise Fatorial Exploratória permite identificar as interrelações (correlações) entre um 

grande número de variáveis (correspondentes, nesta tese, às perguntas do questionário), de 

modo que as variáveis com características comuns possam ser reunidas em conjuntos 

denominados fatores. Um dos pressupostos da análise fatorial exploratória é de que as 

variáveis sejam métricas. Variáveis perceptuais obtidas a partir de escalas de tipo Likert 

também são consideradas métricas.  
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A análise fatorial exploratória compreende, basicamente, quatro etapas: 

 

• confirmação da adequabilidade da base de dados ao método (tamanho da amostra, 

razão entre o número de observações e a quantidade de variáveis, e padrão de 

correlação entre as variáveis); 

• definição da técnica de extração dos fatores, que levará ao cálculo das cargas de cada 

variável original; 

• definição da técnica de rotação dos eixos que representam os fatores, o que vai 

permitir que as variáveis se aglutinem melhor em torno de determinado fator; 

• interpretação dos fatores extraídos, a partir da combinação das variáveis que se 

mostrarem mais alinhadas a cada fator. 

 

Na prática, com o uso do SPSS, o pesquisador seleciona os comandos necessários às três 

primeiras etapas em sequência, e só então passa a analisar os resultados como um todo, com 

base no relatório gerado pelo software. Identificando-se variáveis que não estejam 

condizentes com os critérios impostos pelo método, estas devem ser excluídas, para que 

então a análise fatorial seja repetida, replicando-se esse procedimento tantas vezes quantas 

forem necessárias até que se alcance um ajuste dos dados satisfatório.  É preciso interpretar 

os resultados obtidos e depreender os ajustes que devem ser feitos na base de dados. 

 

Para a confirmação da adequabilidade da base de dados, há um conjunto de regras básicas 

recomendadas na literatura (Hair et al., 2009): 

 

• a amostra deve ser superior a 50 observações, sendo aconselhável no mínimo 100 

casos para assegurar resultados mais robustos; 

• a razão entre o número de casos e a quantidade de variáveis independentes deve ser 

de no mínimo 5;  

• a matriz de correlações deve mostrar valores acima de 0,3 para um número 

expressivo de coeficientes correspondentes aos pares de variáveis. 

 

De fato, em pesquisas com o emprego de regressões múltiplas, a razão entre o número de 

observações e o número de variáveis independentes deve ser de no mínimo cinco, para não 

comprometer a possibilidade de generalizar os resultados (Hair et al., 2009). Se for possível 
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reunir dez observações por cada variável independente, mais adequada ainda será a amostra 

(Miller e Kunce, 1973; Halinski e Feldt, 1970). Quanto à matriz de correlações, o ideal é que 

o determinante da matriz seja significativamente diferente de zero e não haja coeficientes 

com valores muito elevados (superiores a 0,9), no intuito de afastar a possibilidade de alta 

multicolinearidade nos dados. Entretanto, a multicolinearidade não é um problema tão grave 

na análise fatorial quanto é na regressão.  

 

Para adequado uso da análise fatorial é necessária a realização dos testes Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) e de esfericidade de Bartlett, os quais indicam o grau de ajuste dos dados à 

análise fatorial (Hair et al., 2009).  O primeiro deles (KMO) apresenta valores normalizados 

(entre 0 e 1) e mostra qual é a proporção da variância que as variáveis (questões do 

instrumento utilizado) apresentam em comum ou a proporção desta que são devidas a fatores 

comuns. Para interpretação do resultado obtido, valores próximos de 1 indicam que o 

método de análise fatorial é plenamente adequado para o tratamento dos dados. Por outro 

lado, valores menores que 0,5 indicam a inadequação do método. Palant (2007) sugere 0,6 

como limite razoável. Já Hair et al. (2009) sugerem 0,5 como “linha de corte”.   

 

O teste KMO produz uma medida de adequação da amostra (MSA) para cada variável 

separadamente e para o grupo de variáveis como um todo. No relatório do SPSS, o KMO do 

grupo aparece no quadro referente ao teste, ao passo que o KMO individual de cada variável 

corresponde à sua posição na diagonal principal da matriz de correlação anti-imagem. Se o 

MSA do grupo for inferior ao limite mínimo, deve-se excluir a variável com o menor MSA 

individual, repetindo-se o procedimento até que o MSA do grupo se torne superior ao nível 

desejado (Hair et al., 2009).  

 

O segundo teste, o de esfericidade de Bartlett, é baseado na distribuição estatística de qui-

quadrado e testa a hipótese nula (H0) de que a matriz de correlação é uma matriz identidade 

(cuja diagonal é 1 e todas as outras células são iguais a zero), isto é, que não há correlação 

entre as variáveis. Valores maiores que o nível de significância assumido (normalmente p < 

0,05) indicam que os dados não são adequados para o tratamento com o método em questão, 

isto é, a hipótese nula não pode ser rejeitada. Já valores menores que o indicado permitem 

rejeitar a hipótese nula (Hair et al., 2009). 
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Para a técnica de extração dos fatores, existem diferentes alternativas, dentre as quais a 

análise de componentes principais é a mais utilizada. Essa análise descreve o conjunto de 

variáveis relacionadas através da formação de combinações lineares das mesmas variáveis e 

é a alternativa mais apropriada quando se pretende fazer redução dos dados, com vistas a 

submetê-los a outras técnicas de análise multivariada. Essas combinações resultam do valor 

das cargas fatoriais, que expressam as correlações de cada variável original com cada um 

dos fatores. Quanto maior a carga fatorial, maior será a correlação daquela variável com o 

respectivo fator. As cargas fatoriais relevantes são aquelas com valores maiores que 0,5 

(Field, 2009), no caso de amostras com cerca de 100 observações. Outro parâmetro a ser 

observado diz respeito às comunalidades, que traduzem a proporção da variância 

(correlações) de cada variável captada (ou explicada) pelos fatores em conjunto. Quanto 

maior a comunalidade, maior o poder de explicação daquela variável pelos fatores, mirando-

se comunalidades superiores a 0,5. 

 

O primeiro componente principal (fator) corresponde à combinação linear responsável pela 

maior parcela possível de variância da amostra. O segundo componente, sem correlação com 

o primeiro, responde pela segunda maior parcela da variância e assim sucessivamente, até 

que não se possa extrair qualquer fator adicional. Não obstante, para um conjunto de dados 

que constitua uma amostra relevante e apresente variáveis diversas, com estimativas de 

comunalidades similares, os resultados da extração de fatores por diferentes técnicas devem 

coincidir (Tabachnick e Fidell, 2007). 

 

Com os resultados da extração dos fatores, o pesquisador deve determinar o número de 

fatores que melhor representam o padrão de correlação entre as variáveis observadas. 

Quanto mais fatores forem extraídos, maior será a quantidade total de variância explicada, 

mas, em contraposição, reduz-se a parcimônia do modelo. Dessa forma, a solução ótima é 

identificar o número mínimo de fatores que maximiza a quantidade de variância total 

explicada. Em geral, recomenda-se que haja fatores suficientes para explicar 60% (ou mais) 

da variância dos dados, cuidando-se para que se tenha um número maior de fatores quando 

se constate heterogeneidade em subgrupos da amostra (Hair et al., 2009). 

 

Apesar de não haver um critério consensual para definir quantos fatores devem ser 

extraídos, a literatura aponta particularmente três alternativas: 
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• a regra dos autovalores (eigenvalues) ou critério de Kaiser, que sugere que 

devem ser extraídos apenas os fatores com autovalor acima de um; 

• o Scree Test (Cattell, 1978), que resulta em gráfico onde a curva da variância 

individual de cada fator segue trajetória decrescente, sofrendo queda abrupta e 

assumindo um contorno quase horizontal a partir do número de fatores que 

revelaria dispersão; 

• o critério da variância acumulada, sugerindo-se o patamar de 60% como sendo 

aceitável.  

 

Os autovalores (eigenvalues) indicam o total da variância causado por cada fator. A soma de 

todos os autovalores é igual ao número de variáveis. Quando há valores negativos, a soma 

dos autovalores é igual ao número total de variáveis com valores positivos. Note-se que no 

presente estudo foram combinados os três critérios.  

 

No que diz respeito à rotação dos fatores, o seu propósito é tornar mais simples a 

interpretação dos fatores, ou seja, os eixos fatoriais são manipulados sucessivamente até que 

os fatores configurem dimensões separadas. A princípio, nenhuma das técnicas de extração 

de fatores resulta em solução de fácil interpretação, o que torna a rotação imprescindível. 

Existem dois principais tipos de rotação: ortogonal e oblíqua. As rotações ortogonais são 

mais fáceis de reportar e de interpretar, porém requerem que os fatores sejam independentes. 

Por outro lado, as rotações oblíquas permitem que os fatores estejam correlacionados, mas 

são mais difíceis de descrever e interpretar (Tabachnick e Fidell, 2007).  

 

Em geral, as duas formas de rotação produzem resultados bastante semelhantes, 

principalmente quando o padrão de correlação entre as variáveis utilizadas é claro (Pallant, 

2007; Hair et al., 2009). De acordo com Pallant (2007), o tipo de rotação ortogonal Varimax 

é o mais comumente utilizado (esse método procura minimizar o número de variáveis que 

apresentam altas cargas em cada fator). De fato, o método ortogonal tem sido o mais 

adotado em pesquisas que contemplam redução de dados para o seu uso subsequente em 

outras análises multivariadas (Hair et al., 2009).  

 

No presente estudo, para a extração dos fatores, optou-se pela análise de componentes 

principais, pelo critério de autovalores superiores a 1, e para a rotação utilizou-se o método 



 229 

ortogonal varimax. A rotação varimax minimiza o número de variáveis com cargas extremas 

(altas ou baixas) em cada fator.   

 

Por fim, a última etapa é a interpretação dos fatores que consiste primeiramente no exame 

das cargas e das comunalidades de cada variável, com o objetivo de eliminar aquelas que 

não alinharem a determinado fator específico (a não ser que haja uma justificativa teórica 

em contrário).  Em seguida, com o número de variáveis reespecificado, a análise fatorial 

deve ser repetida tantas vezes quantas forem necessárias para que a estrutura dos dados 

mostre cada variável vinculada a um único fator. Alcançada a estrutura ótima dos dados, 

resta apenas um passo final, que compreende a denominação dos fatores, buscando-se 

termos que revelem o principal conceito por trás de cada conjunto de variáveis. 

 

Nos estudos em que os dados são posteriormente submetidos a outras técnicas de análise 

multivariada, como foi o caso da presente pesquisa, há basicamente três caminhos a seguir, 

após a definição dos fatores: 

 

a) a variável que tiver a carga mais alta pode ser escolhida para representar as demais 

(surrogate variable); 

b) os valores das variáveis originais podem ser substituídos pelos respectivos  escores 

fatoriais;  

c) as variáveis com cargas mais elevadas em cada fator podem ser combinadas em uma 

única nova variável, mediante o cálculo de sua média aritmética (summated scales). 

 

No presente estudo, a opção adotada pelo pesquisador foi o uso de summated scales (Spector, 

1992), método que facilita que outros pesquisadores possam replicar a pesquisa. 

 

5.8.2 Regressão Logística 

 

Segundo Hair et al. (2009), a regressão logística é uma técnica especial de regressão na qual 

a variável dependente é não métrica, encontrando-se disposta em categorias. Desta forma, a 

exemplo da regressão linear, a técnica é utilizada, essencialmente, para estudar a relação 

entre uma variável dependente (resposta) e uma ou mais variáveis independentes 

(explicativas ou previsoras), como é o propósito do presente estudo. A regressão logística 

possibilita o alcance de dois grandes objetivos: 
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• determinar o efeito de um conjunto de variáveis na probabilidade de um caso 

pertencer a um grupo, a partir da identificação de relacionamentos entre a variável 

dependente e as independentes (explicar o fenômeno); 

• obter o maior grau de previsibilidade possível para a variável dependente, a partir de 

dados correspondentes às variáveis independentes (prever o fenômeno). 

 

Assim, a regressão logística permitiria ao pesquisador encontrar o melhor relacionamento 

entre a variável dependente e um conjunto de variáveis independentes, sendo o modelo final 

aquele que apresentar o melhor ajuste e, assim, se mostrar como o de maior capacidade para 

explicar o fenômeno em estudo (Hosmer e Lemeshow, 2000). Na regressão logística, ao 

invés de se prever o valor da variável dependente (Y) a partir dos valores das variáveis 

independentes (Xs), o que se prevê é a possibilidade de Y ocorrer, conhecidos os valores de 

Xs (Field, 2009; Powers e Xie, 1999).  Trata-se de obter uma combinação linear das 

variáveis independentes que permita estimar a probabilidade de que a variável Y pertença a 

um determinado grupo. No caso mais comum, em que a variável Y é dicotômica, 

consideram-se dois grupos: um grupo que reúne as situações em que o evento ocorre, e outro 

em que o evento não ocorre. O modelo para o conjunto de dados, imaginando-se que haja 

duas variáveis independentes (X1 e X 2) seria expresso pela seguinte fórmula: 

 

 

 

 

O valor da equação é uma probabilidade que, por definição, varia entre 0 e 1. Quando Y 

assume um valor próximo de 0, sua ocorrência é bem improvável; quando Y alcança um 

valor próximo de 1, sua ocorrência é bastante provável. 

 

Na equação acima, os βs correspondem aos coeficientes das variáveis independentes, a 

exemplo da regressão linear. Na regressão logística, os coeficientes podem ser interpretados 

também na sua forma exp β ou Exp (B), que é a terminologia adotada no relatório de saída 

do SPSS (Field, 2009). O exp β é denominado como a razão de chances (odds ratio), ou 

seja, a razão entre a probabilidade de um evento ocorrer em um grupo e a probabilidade de 

ocorrer em outro grupo (Powers e Xie, 1999). Se o Exp(B) for menor do que 1, no relatório 

de saída do SPSS, a relação com a variável dependente é negativa, ou seja, à medida que a 
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variável explicativa aumenta, diminui a probabilidade de a variável dependente corresponder 

à categoria prevista no modelo. Se o Exp(B) for maior do que 1, a relação é positiva, isto é, 

quanto maior o valor da variável explicativa maior a probabilidade de a variável dependente 

assumir a categoria especificada no modelo. 

 

5.8.2.1  Premissas da Regressão Logística 

 

A regressão logística acomoda todos os tipos de variáveis independentes, métricas e não-

métricas, e não requer suposições sobre o comportamento probabilístico das variáveis 

independentes como normalidade, linearidade e homocedasticidade (Hair et al., 2009). Além 

disso, a técnica permite a estimação direta da probabilidade de uma observação pertencer a 

determina classe e torna possível testar a significância de um grande número de variáveis 

independentes e, assim, eleger as variáveis que contribuem mais para distinguir os grupos. 

Todavia, a técnica de regressão logística impõe que o tamanho da amostra apresente no 

mínimo cinco observações por variável independente e requer o atendimento às seguintes 

premissas: 

 

• Ausência de multicolinearidade ; 

• Ausência de outliers, ou seja, respostas fora dos padrões da amostra, com atributos 

muito altos ou baixos; 

• Ausência de casos influentes. 

 

Ao representar uma variância “compartilhada” entre as variáveis, a multicolinearidade pode 

afetar a habilidade das variáveis independentes de prever a variável dependente (Hair et al. 

(2009). Assim sendo, verificou-se a existência de multicolinearidade por meio de análise de 

correlação de Pearson. No entanto, segundo Hair et al. (2009), a ausência de correlações 

elevadas não garante, ainda, a ausência de colinearidade, pois podem ocorrer efeitos 

combinados de duas ou mais variáveis independentes.  Assim, foram também utilizadas duas 

outras medidas: i) o valor de tolerância; ii) o seu inverso, denominado fator de inflação da 

variância (VIF). Essas duas medidas apontam o grau em que cada variável independente é 

explicada pelas demais variáveis independentes. Hair et al.. (2009) sugerem, como 

referência, valor mínimo de 0,10 para tolerância, o que corresponderia a valor máximo de 10 

para o VIF. 
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Os dados discrepantes (outliers) são aqueles correspondentes a valores extremos, atípicos ou 

com características bastante distintas das respostas dos demais participantes. Quando a 

atribuição de valores extremos decorre de erros de observação ou de mensuração, o registro 

deve ser descartado da amostra, de modo a não distorcer as estimativas e levar a conclusões 

equivocadas. Em contraposição, não se deve excluir o registro quando o valor atribuído, 

embora atípico, refletir a realidade, isto é, representar elementos válidos da população. Em 

análises multivariadas, os “outliers”  podem ser identificados por meio da Distância de 

Mahalanobis (D2), que se distribui como uma estatística qui-quadrado (Tabachnick e Fidel, 

2007). Assim, essa distância deve ser interpretada com auxílio de uma tabela de distribuição 

qui-quadrado. Os valores da Distância de Mahalanobis (D2) devem ser comparados com a 

raiz quadrada do percentil de probabilidade de uma qui-quadrado com (p -1) graus de 

liberdade, em que p é o número de variáveis analisadas. Valores superiores ao nível de 

significância adotado pelo pesquisador, considerando os graus de liberdade do modelo em 

teste, determinam se o caso deverá ou não ser excluído do banco de dados.  

 

Por fim, para a verificação dos casos influentes, adotou-se a Distância de Cook, tendo o 

valor 1 como limite máximo (Field, 2009). Casos influentes são observações com influência 

desproporcional sobre um ou mais aspectos das estimativas de regressão. Essa influência 

pode ter origem em valores extremos específicos para determinadas variáveis independentes 

ou pode estar atrelada a diferenças resultantes do conjunto de variáveis independentes como 

um todo. Quando o caso influente é excluído, causa uma mudança relevante nos valores 

estimados (Hair et al., 2009).  

 

5.8.2.2 Testes para Assegurar a Qualidade do Modelo 

 

Para avaliar a qualidade de um modelo logístico, diversos testes e medidas podem ser 

utilizados. O primeiro teste de significância importante na regressão logística é o teste da 

razão de verossimilhança, onde se verifica a hipótese de que pelo menos um dos parâmetros 

β seja diferente de zero (exceto o intercepto – parâmetro β0). Esse teste faz uma comparação 

entre o valor da função de verossimilhança para o modelo contendo apenas os interceptos e a 

verossimilhança do modelo final com todos os parâmetros estimados. A função de 

verossimilhança pode ser definida como a probabilidade de que o modelo estimado 

represente os dados. Para seu teste, a verossimilhança (abreviada como “L”, de likelihood) é 

transformada em “-2 Ln L”, ou “-2LL”. Esta estatística tem uma distribuição qui-quadrado, 
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com “(n – q)” graus de liberdade, sendo “n” o número de respondentes e “q” o número de 

parâmetros do modelo. Quanto menor for o valor de -2LL, melhor é o ajustamento do 

modelo (Hair et al., 2009; Powers e Xie, 1999). 

 

Para a realização de testes de significância individuais para os parâmetros β correspondentes 

a cada variável independente, a estatística mais indicada é a estatística de Wald, onde a 

hipótese nula é a de que o coeficiente β seja igual a zero (Hair et al., 2009). A estatística de 

Wald é definida como o quadrado da razão entre a estimativa de máxima verossimilhança 

para o coeficiente e seu respectivo erro-padrão. Na presente pesquisa, consideraram-se 

relevantes para o modelo os casos em que o nível de significância p da estatística de Wald 

foi menor do que 0,10.  

 

O teste da razão de verossimilhança é mais preciso do que o teste de Wald, sendo preferível 

o seu uso em amostras de tamanho pequeno ou moderado. Para grandes amostras as duas 

estimativas fornecem resultados muito próximos. Entretanto, na prática, o programa SPSS 

permite a realização dos testes da razão de verossimilhança e de Wald simultaneamente, sem 

quaisquer dificuldades.  

 

Além desses dois testes, outros testes são usualmente realizados: 

 

a) Qui-Quadrado (omnibus tests of model coeficients):  trata-se de outro teste estatístico 

para avaliar a significância das variáveis explicativas incluídas no modelo, sob a 

hipótese nula de que todos os coeficientes são iguais a zero. O número de variáveis 

independentes é o número de graus de liberdade.  Para que o modelo seja 

considerado adequado, a hipótese nula deve ser rejeitada, levando à constatação de 

que ao menos um dos coeficientes é estatisticamente diferente de zero. 

 

b) Hosmer-Lemeshow: este teste avalia o modelo comparando-se as classificações da 

variável dependente previstas pelo modelo e as observadas. O modelo melhor 

ajustado terá a menor diferença entre a classificação observada e a prevista. Um bom 

ajuste de modelo é indicado por um valor qui-quadrado não-significante, que 

sugeriria a aceitação da hipótese nula de que não há diferença entre os valores reais e 

os previstos. O teste também utiliza a estatística qui-quadrado (Hair et al., 2009). 
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c) Pseudo R²: este teste é uma medida da adequação do modelo de regressão logística, 

pois indica a proporção de variação da variável dependente explicada pelo 

modelo. Os valores Pseudo R² se assemelham ao coeficiente de determinação da 

regressão linear, mas requerem uma interpretação mais complexa. Entretanto seguem 

a regra básica: quanto maior, melhor é o ajuste do modelo. Existem duas medidas 

dentro do conceito denominado Pseudo R²: Cox and Snell e Nagelkerke. O Cox-

Snell R² baseia-se no Likelihood Value e tem uma escala que começa em zero, mas 

não alcança um, em seu limite superior. O Nagelkerke R² é similar ao Cox-Snell R², 

e como é medido no intervalo de zero a um acaba sendo o mais adotado.  

 

Note-se que no presente estudo foram realizados todos os testes referidos. 

 

5.8.2.3 Métodos de Estimação do Modelo 

 

Na regressão logística, a estimação do modelo pode ser feita em uma única vez (modelo 

enter) ou passo a passo (stepwise). No método enter são testadas simultaneamente todas as 

variáveis explicativas, sendo esse método particularmente apropriado quando se supõe que 

todas as variáveis são necessárias para estimar os parâmetros do modelo. No método 

stepwise, as variáveis vão sendo avaliadas passo a passo, com base em algoritmo estatístico 

que observa a sua importância de acordo com a significância do seu coeficiente. Na 

realidade, pode-se incluir (forward) ou retirar (backward) uma variável a cada etapa. O 

método passo a passo é mais adequado quando não há muitas pesquisas prévias que podem 

ser tomadas como base (Field, 2009). Dentre as diversas modalidades de stepwise 

disponibilizadas pelo SPSS, a mais utilizada, em princípio, é a chamada forward LR – 

likelihood ratio (Field, 2009). 

 

Para testar a associação entre as variáveis independentes e a variável dependente, foi 

adotado neste estudo tanto o método enter como o stepwise (forward LR – likelihood ratio), 

o que permitiu a sua comparação. Note-se que o método enter é considerado o mais 

apropriado para testar teorias (Field, 2009). Na aplicação de cada método, foram observados 

quatro modelos: 

 

• Modelo 1, apenas com a constante; 
• Modelo 2, apenas com a constante e os fatores institucionais do país hospedeiro; 
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• Modelo 3, apenas com a constante e os fatores da firma; 
• Modelo 4, com todos os fatores. 

 
Para cada modelo obtiveram-se: 
 

• função de verossimilhança (-2LL); 
• estatística qui-quadrado; 
• coeficiente de determinação (R2) de Cox e Snell;  
• coeficiente de determinação (R2) de Nagelkerke;  
• teste de Hosmer e Lemeshow; 
• taxa de acerto ou percentual de casos com classificação correta (“hit ratio” ), na 

tabela de classificação. 
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Esse capítulo apresenta os resultados da pesquisa, bem como sua interpretação, com ênfase 

na análise fatorial, utilizada para formar os fatores que constituíram as variáveis 

independentes do modelo, e na regressão logística, utilizada para testar as hipóteses. No 

tocante à análise fatorial, a apresentação dos resultados reflete os procedimentos adotados 

para cada construto do modelo conceitual (qualidade do ambiente regulatório, distância 

normativa, distância cultural-cognitiva e risco político), a partir das variáveis que 

compuseram o questionário de pesquisa. No tocante à regressão logística, a apresentação dos 

resultados leva em conta que o modelo de pesquisa se aplicou a duas decisões diferentes 

(escolha do modo de entrada e escolha do modo de estabelecimento), interpretando-se 

separadamente as hipóteses pertinentes a cada decisão.   

 

6.1 Estatísticas Descritivas das Variáveis Originais do Ambiente Institucional 

 

Apresentam-se, nesta seção, as estatísticas relativas às respostas obtidas para as 48 variáveis 

utilizadas para medir os construtos Qualidade do Ambiente Regulatório, Distância 

Normativa e Distância Cultural-Cognitiva. As estatísticas compreendem as médias, 

medianas, modas, desvios-padrão e coeficientes de assimetria e curtose, no intuito de 

mostrar o grau de dispersão. A assimetria é a medida que indica o equilíbrio do conjunto de 

respostas em relação ao ponto central da distribuição, no plano horizontal. Quanto mais 

assimétrica for a distribuição, mais a curva formada pelas frequências das respostas se 

afastará da distribuição normal, apresentando caudas à esquerda (assimétrica negativa) ou à 

direita (assimétrica positiva). Por sua vez, a curtose é a medida que revela a conformação do 

conjunto de respostas no plano vertical. Se a distribuição das frequências for mais achatada 

do que a distribuição normal, a curtose terá valor negativo; se for mais alongada, terá valor 

positivo.  Quanto mais próximo de zero forem os coeficientes de assimetria e curtose, mais 

próxima a distribuição da variável estará de uma distribuição normal padrão. Além das 

estatísticas descritivas, foram realizados testes de hipótese de normalidade baseados na 

estatística de Kolmogorov-Smirnov.  

 

As variáveis relativas ao construto “Qualidade do Ambiente Regulatório” foram medidas 

utilizando-se uma escala Likert de 5 pontos. Para as assertivas que sugerem ambiente 

favorável aos investidores estrangeiros, atribuiu-se 1 para “discordo totalmente” e 5 para 
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“concordo totalmente”. Já para as afirmativas desfavoráveis aos investidores estrangeiros, a 

codificação foi invertida, conferindo-se 1 para “concordo totalmente” e 5 para “discordo 

totalmente”. As estatísticas descritivas e os resultados do teste Kolmogorov-Smirnov são 

apresentados no Quadro 46. 

 

Os dados apresentados indicam que, de forma geral, a percepção dos executivos acerca dos 

ambientes regulatórios onde estão inseridas suas subsidiárias é favorável. As respostas mais 

frequentes denotam situações condizentes com ambiente regulatório receptivo a investidores 

estrangeiros.   

 

Cabe destacar a elevada média atribuída aos indicadores “facilidade para aquisição de 

empresas locais” (R9) e “facilidade para a constituição de joint ventures” (R10), denotando 

que, em diversos países e em diversos momentos, as multinacionais brasileiras não têm 

sofrido maiores constrangimentos em suas negociações com empresários locais, apesar da 

existência de regras de aprovação de investimentos estrangeiros (esse indicador foi o que 

obteve nota menos favorável). Também sobressaem as notas médias atribuídas à 

consistência e transparência das políticas governamentais (R1 e R2), indicando que, no 

momento da decisão de investir, uma percepção favorável desses quesitos pode ser 

importante para o processo avançar. 

 

Quadro 46 
Estatísticas das Variáveis Originais do Construto “Qualidade do Ambiente Regulatório” 
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Estat. Sig. 

R1 Estabilidade das Políticas Governamentais 4.12 4.00 5 1.144 -1.294 .636 .276 .000 

R2 Transparência das Políticas Governamentais 4.05 4.00 5 1.123 -1.062 .071 .257 .000 

R3 
Existência de Regras de Aprovação de 

Investimentos Estrangeiros (*) 3.08 3.00 5 1.534 -.010 
-

.1.490 
.182 .000 

R4 
Existência de Regras de Conteúdo Local 

Mínimo (*) 3.78 4.00 5 1.425 -.822 -736 .271 .000 

R5 
Existência de Mecanismos de Proteção a 

Contratos  3.99 4.00 5 1.203 -1.167 .479 .247 .000 

R6 Complexidade da Legislação Trabalhista (*) 3.58 4.00 5 1.332 -398 
-

.1.190 
.214 .000 

R7 
Controle do Governo sobre Fatores 

Essenciais de Produção (*) 3.57 4.00 5 1.418 -.476 
-

1.208 
.229 

 
.000 
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Estat. Sig. 

R8 
Distorção da C 

oncorrência pelas Empresas Estatais (*) 
4.00 5.00 5 1.270 -.1030 -.131 .305 .000 

R9 
Facilidade para a Aquisição de Empresas 

Locais 4.33 5.00 5 1.116 -.1756 2.249 .370 .000 

R10 
Facilidade para a Constituição de Joint 

Ventures 4.10 5.00 5 1.211 -1.319 847 .304 .000 

R11 
Facilidade para a Expatriação de 

Empregados 3.69 4.00 5 1.276 -673 -.657 .222 .000 

R12 
Adequabilidade das Leis de Proteção a 

Direitos de Propriedade 3.96 4.00 5 1.087 -.809 -.210 .234 .000 

R13 
Simplicidade dos Procedimentos de 
Proteção a Direitos de Propriedade 3.41 4.00 4 1.226 -.263 -.980 .188 .000 

R14 Eficiência do Sistema Judicial 3.56 4.00 3 1.153 .-245 -.901 .184 .000 

R15 Independência do Sistema Judicial 3.39 3.00 3 1.238 -.181 -.905 .191 .000 

(*) Para essas cinco variáveis, cujas afirmativas denotam dificuldades para os investidores estrangeiros, as 
discordâncias foram codificadas como as notas mais altas, de modo a refletir maior qualidade do ambiente 
regulatório. 
 
O teste de Kolmogorov-Smirnov mostrou que nenhuma das variáveis do bloco referente ao 

ambiente regulatório segue distribuição normal, tendo em vista que todas as estatísticas do 

teste não apresentaram significância. A análise visual dos histogramas, a comparação entre 

os valores das médias, medianas e modas, bem como a observação dos valores de assimetria 

e curtose, confirmaram o mesmo entendimento.  

 

As variáveis relativas ao construto “Distância Normativa” foram medidas utilizando-se uma 

escala de tipo Likert de 5 pontos. Para as assertivas referente à distância normativa, seguiu-

se o seguinte procedimento de codificação: valor 1 (= muito semelhante), para respostas que 

apontaram pequena distância entre o país hospedeiro e o Brasil e valor 5 (= muito diferente) 

para as respostas retratando percepção de grande distância. As estatísticas descritivas e os 

resultados do teste Kolmogorov-Smirnov são apresentados no Quadro 47. 

 

O Quadro 47 sugere que diferenças ligadas a orientações de fundo moral e a convicções 

baseadas em costumes e tradições estão presentes nos ambientes vivenciados pelas 

subsidiárias de firmas brasileiras no exterior. A variável que apresentou média mais baixa 

(2,26) foi “a importância de se trabalhar em uma empresa de prestígio” (DN6), um ponto 

que parece ser comum à sociedade brasileira e a muitos países onde estão localizadas nossas 
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multinacionais. No tocante à burocracia (perguntas DN11 e DN12), a percepção de que 

existem diferenças entre os países hospedeiros e o Brasil parece apontar para um contexto 

externo positivo, uma vez que a realidade do cenário brasileiro, do ponto de vista da 

burocracia, não é favorável. Convém lembrar que os Estados Unidos, juntamente com a 

Austrália, o Canadá e os países do Norte da Europa, compõem 22% da amostra. Talvez o 

excesso de burocracia que caracteriza o ambiente empresarial brasileiro seja um “push 

factor” para a realização de investimentos diretos no exterior (Peng e Parente, 2012).  

 
Quadro 47 

Estatísticas das Variáveis Originais do Construto “Distância Normativa” 
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Estat. Sig. 

DN1 
Grau de importância atribuído ao lazer 

e entretenimento na vida. 3.05 3.00 2 1.221 .184 -1.345 .285 .000 

DN2 
Valorização da segurança na vida 

pessoal e profissional. 3.01 3.00 2 1.253 .225 -1.302 .281 .000 

DN3 
Foco das pessoas no sucesso 

profissional. 2.87 3.00 2 1.109 .310 -1.074 .282 .000 

DN4 
Crença de que as decisões tomadas 

individualmente são melhores que as 
tomadas pelo grupo. 

3.09 3.00 2 1.031 .084 -.845 .190 .000 

DN5 
Crença de que a autoridade da 

gerência não deve ser questionada. 3.17 3.00 2 1.016 .186 -1.182 .224 .000 

DN6 
Importância atribuída a trabalhar em 

uma empresa de prestígio. 2.26 2.00 2 929 .935 .723 .337 .000 

DN7 
Crença de que ficar na mesma empresa 
por muito tempo é a melhor forma de 

progredir. 
2.82 3.00 2 1.016 .576 .-696 .289 .000 

DN8 
Crença de que resultados são mais 
importantes que procedimentos. 2.88 3.00 2 .981 .200 -.770 .226 .000 

DN9 
Dificuldade na construção de 

confiança no ambiente profissional. 2.91 3.00 2 1.073 .292 -1.098 .278 .000 

 

DN10 

Necessidade de criar um 
relacionamento profundo com o 

cliente para que ele passe a confiar na 
empresa. 

2.63 2.00 2 1.063 .499 -.600 .285 .000 

DN11 
Existência de entraves burocráticos em 

diferentes níveis da administração. 3.35 4.00 4 1.049 -.269 -1.318 .234 .000 

DN12 

Aplicação de mais regras do que as 
efetivamente necessárias pelos 
funcionários responsáveis por 
procedimentos burocráticos. 

3.34 4.00 4 1.351 -.276 -1.224 .214 .000 
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O teste de Kolmogorov-Smirnov mostrou que nenhuma das variáveis do bloco referente à 

distância normativa segue distribuição normal, tendo em vista que todas as estatísticas do 

teste não apresentaram significância. A análise visual dos histogramas, a comparação entre 

os valores das médias, medianas e modas, bem como a observação dos valores de assimetria 

e curtose, confirmaram o mesmo entendimento.  

 

As variáveis relativas ao construto “Distância Cultural-Cognitiva” foram medidas 

utilizando-se uma escala de tipo Likert de 5 pontos. Para as assertivas referentes à distância 

cultural-cognitiva, o procedimento de codificação foi similar aos anteriores: valor 1 (= muito 

semelhante), para respostas que apontaram pequena distância entre o país hospedeiro e o 

Brasil e valor 5 (= muito diferente) para as respostas retratando percepção de grande 

distância. As estatísticas descritivas e os resultados do teste Kolmogorov-Smirnov são 

apresentados no Quadro 48. 

Quadro 48 
Estatísticas das Variáveis Originais do Construto “Distância Cultural-Cognitiva” 
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Estat. Sig. 

DC1 

Preconceito contra profissionais 
estrangeiros em função do seu país de 

origem. 
3.11 3.00 2 1.085 .152 -1.070 .220 .000 

DC2 

Preferência dos compradores pelos bens 
ou serviços produzidos em seu próprio 

país. 
3.15 3.00 4 1.055 .038 -1.009 .212 .000 

DC3 

Preocupação com a possibilidade de 
empresas estrangeiras dominarem o 

mercado. 
3.25 3.00 4 1.133 -.091 -1.056 .219 .000 

DC4 
Imitação das práticas de empresas bem 

sucedidas no cenário internacional. 2.66 2.00 2 .1001 .439 -.562 .272 .000 

DC5 

Atenção às ações dos concorrentes 
locais visando à imitação de suas 

práticas de negócios. 
2.66 2.00 2 .855 .544 -.576 .301 .000 

DC6 
Prioridade conferida a metas financeiras 

ou resultados de curto prazo. 2.77 2.00 2 1.113 .501 -.835 .298 .000 

DC7 
Busca de inovação ou introdução de 

novas tecnologias e processos. 3.08 3.00 4 1.135 -.138 -1.133 .253 .000 

DC8 
Centralização das decisões nos níveis 

hierárquicos superiores. 2.74 2.00 2 1.176 .526 -.876 .308 
 

.000 
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Estat. Sig. 

DC9 Idioma principal falado no PAÍS X. 3.63 4.00 5 1.332 -.506 -1.205 .252 .000 

DC10 História colonial do PAÍS X. 3.58 4.00 5 1.300 -.375 -1.289 .222 .000 

DC11 
Nível de educação formal da classe 

trabalhadora no PAÍS X. 3.70 4.00 4 1.128 .-548 .-936 .290 .000 

 
 
O Quadro 48 evidencia que questões de natureza cultural-cognitiva também não têm 

impedido as multinacionais brasileiras de atuar em países relativamente diferentes do Brasil, 

o que é condizente com a participação expressiva dos Estados Unidos na amostra (20%) e 

com a avaliação de que o comportamento das sociedades em outros países latino-americanos 

é diferente do comportamento da sociedade brasileira, fato fortemente ressaltado nas 

entrevistas exploratórias realizadas para este estudo. A percepção de que os países latino-

americanos são diferentes do Brasil se estende às identidades culturais, posto que os 

respondentes percebem fortes distinções nas histórias coloniais (DC10) e até mesmo nos 

idiomas (DC9) dos países onde se encontram instaladas as subsidiárias em relação ao Brasil.  

 

Os indicadores que apresentaram médias mais baixas foram aqueles referentes a 

comportamento mimético (DC4 e DC5), os quais apresentaram também menor desvio-

padrão, apontando que não são percebidas diferenças entre as firmas brasileiras e as firmas 

locais no que diz respeito à estratégia de seguir os movimentos dos concorrentes e imitar as 

decisões de empresas de sucesso internacional.  O teste de Kolmogorov-Smirnov mostrou 

que nenhuma das variáveis do bloco referente à distância cultural-cognitiva segue 

distribuição normal, tendo em vista que todas as estatísticas do teste não apresentaram 

significância. A análise visual dos histogramas, a comparação entre os valores das médias, 

medianas e modas, bem como a observação dos valores de assimetria e curtose, 

confirmaram o mesmo entendimento.  

 

As variáveis relativas ao construto “Risco Político” foram medidas utilizando-se uma escala 

de tipo Likert de 5 pontos, atribuindo-se valor 1 (= muito baixo) a 5 (= muito alto) para as 

respostas. As estatísticas descritivas e os resultados do teste Kolmogorov-Smirnov são 

apresentados no Quadro 49. 
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Os dados apresentados no Quadro 49 mostram forte alinhamento entre os diferentes tipos de 

risco dos países hospedeiros, sugerindo que os executivos das multinacionais brasileiras não 

fazem distinções significativas entre os fatores de risco dos países onde suas empresas estão 

instaladas. Os níveis médios de risco percebidos são relativamente baixos, o que parece ser 

justificado por dois aspectos: i) participação expressiva dos Estados Unidos como destino 

dos investimentos (19% da amostra); ii) percepção mais favorável do risco político da 

Argentina (25% da amostra) do que se teria a partir dos níveis divulgados por agências de 

classificação de risco e organismos internacionais. Em menor escala, essa percepção mais 

favorável também se aplicaria a outros países latino-americanos (27% da amostra) e 

africanos (3% da amostra). A exemplo dos indicadores relativos ao ambiente regulatório, 

parece haver indicações de que uma percepção de risco político favorável é um elemento 

importante para a decisão de investir se concretizar. 

Quadro 49 
Estatísticas das Variáveis Originais do Construto “Risco Político” 
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Estat. Sig. 

RP1 
Dificuldade para converter a moeda local 

do País X em moeda “forte” 
2.36 2.00 1 1.375 .709 -.737 .222 .000 

RP2 
Dificuldade para transferir recursos do País 

X para outro país. 
2.30 2.00 2 1.223 .864 .-151 .271 .000 

RP3 
Risco de nacionalização ou confisco de 

ativos da empresa no País X. 
2.17 2.00 1 1.223 .804 -.371 .222 .000 

RP4 

Risco de expropriação “gradual” (série de 
atos que representam expropriação, por 
exemplo, mudanças graduais no regime 

tributário). 

2.30 2.00 1 1.236 .643 -.675 .227 .000 

RP5 
Risco de expropriação de fundos (por 
exemplo, “congelamento” de contas 

bancárias). 
2.12 2.00 1 1.228 .900 -.252 .236 .000 

RP6 
Risco de privação de direito fundamental 

ou de benefício essencial para a 
viabilidade financeira do investimento. 

2.08 2.00 1 1.098 .889 -.028 .255 .000 

RP7 
Risco de perda de ativos tangíveis em 

função de guerra, revolução, insurreição, 
golpe de Estado, sabotagem ou terrorismo. 

1.96 2.00 1 1.092 .905 -.099 .272 .000 

RP8 
Risco de perda de receitas, ainda que 
temporária, devido a interrupção dos 

negócios. 
2.25 2.00 1 1.039 .319 -.946 .190 .000 

RP9 
Risco de não cumprimento de contrato 

celebrado entre o investidor e as 
autoridades do PAÍS X. 

2.12 2.00 2 1.062 .748 -.293 .251 .000 

RP10 
Risco de não cumprimento de obrigação 
assumida pelo governo do PAÍS X que 

afeta o negócio do investidor. 
2.15 2.00 1 1.122 .707 -.416 .221 .000 

 



 243 

O teste de Kolmogorov-Smirnov mostrou que nenhuma das variáveis do bloco referente ao 

risco político segue distribuição normal, tendo em vista que todas as estatísticas do teste não 

apresentaram significância. A análise visual dos histogramas, a comparação entre os valores 

das médias, medianas e modas, bem como a observação dos valores de assimetria e curtose, 

confirmaram o mesmo entendimento.  

 
6.2 Resultados da Análise Fatorial 

 

Para cada um dos três pilares que compõem a distância institucional, realizou-se análise 

fatorial exploratória, em busca de agrupamentos de variáveis capazes de espelhar, de forma 

geral, os seus atributos (Churchill, 1979).  Para os três principais blocos de variáveis 

(ambiente regulatório, distância normativa e distância cognitiva), procuraram-se soluções 

fatoriais que atendessem, ao mesmo tempo, os diferentes requisitos da análise fatorial 

(matriz de correlações, KMO total, Bartlett, MSA e comunalidades), explicassem pelo 

menos 60% da variância total (Hair et al., 2009; Malhotra, 2006) e agrupassem, em cada 

fator, variáveis com cargas de pelo menos 0,6. Observe-se que o percentual de 60% está 

bem acima do admitido por Tabachnick e Fidell (2007), de 45%. 

 

Para a extração dos fatores, optou-se pela análise de componentes principais, pelo critério de 

autovalores superiores a 1, e para a rotação utilizou-se o método ortogonal varimax, uma vez 

que os fatores gerados foram posteriormente utilizados na regressão logística.  

 

Verificou-se, ainda, se algumas variáveis relativas ao ambiente regulatório se combinavam 

com as variáveis referentes ao risco político, mas isto não aconteceu. Em todas as análises, 

as 10 variáveis de risco político permaneceram agrupadas, formando um único fator. 

Paralelamente, também foi realizada análise combinando as variáveis referentes às duas 

distâncias (23 variáveis, sendo 12 de distância normativa e 11 de distância cognitiva), porém 

o resultado também não foi favorável à formação de fatores, tendo em vista que as 

correlações mostraram-se baixas (e significativas). Todas as correlações entre variáveis 

normativas e cognitivas foram inferiores a 0,5, com a maioria situando-se entre 0,2 e 0,3. 

Isto confirmou que esse dois tipos de distância institucional de fato devem ser medidos 

separadamente.  

 

Foram obtidos os seguintes fatores para cada construto: 
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• Para o construto Qualidade do Ambiente Regulatório, a solução contém 2 fatores, 

totalizando 9 variáveis: Qualidade das Instituições Governamentais (6 variáveis) e 

Preponderância do Mercado (3 variáveis). Essa solução explica mais de 67% da 

variância total.  

• Para o construto Distância Normativa, a solução contém 3 fatores, totalizando 8 

variáveis: Valores (3 variáveis), Burocracia (2 variáveis) e Crenças (3 variáveis). 

Essa solução explica mais de 71% da variância total.  

• Para o construto Distância Cultural-Cognitiva, a solução contém 4 fatores, 

totalizando as 11 variáveis: Identidades (3 variáveis), Práticas Gerenciais (3 

variáveis), Estereótipos (3 variáveis) e Mimetismo (2 variáveis). Essa solução foi 

suficiente para explicar mais de 64% da variância total.  

• Com relação ao construto Risco Político, previu-se, inicialmente, a possibilidade de o 

construto ser avaliado em uma perspectiva multidimensional, à luz da revisão 

bibliográfica realizada, porém a análise fatorial apontou que os executivos 

consultados percebem o risco político dos países hospedeiros de forma 

unidimensional. Assim, formou-se apenas um fator, congregando as 10 variáveis, 

que explica mais de 74% da variância.  

 
No Quadro 50 a seguir apresentam-se os valores obtidos nos testes Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) e de esfericidade de Bartlett. Constata-se que nos quatro casos foi constatada a 

adequabilidade dos dados ao método de análise fatorial, com KMO em níveis no mínimo 

aceitáveis e a estatística Bartlett mostrando-se significativa. 

 
Quadro 50 

Adequação dos Dados à Análise Fatorial  
 

Bartlett 
Construto 

Número 
de 

Variáveis 
KMO 

Grau de 
Ajuste  

(Kaiser, 
2004) 

Chi-
Square 

Sig. 

 
Qualidade do Ambiente Regulatório 

 
9 

 
.845 

 
Bom 945.837 

 
.000 

 
Distância Normativa 

 
8 

 
.725 

 
Médio  485.078 

 
.000 

 
Distância Cultural-Cognitiva 

 
11 

 
.680 

 
Aceitável 430.012 

 
.000 

 
Risco Político 

 
10 

 
.932 

 
Excelente 1930.163 

 
.000 
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Os quadros seguintes resumem as soluções fatoriais encontradas, mostrando os fatores 

formados, bem como suas respectivas variáveis e cargas. Calculou-se o coeficiente alfa de 

Cronbach dos fatores compostos por mais de duas variáveis de modo a avaliar seu grau de 

consistência interna. Os coeficientes obtidos estão acima de 0,6, e, assim, as escalas dos 

itens que compõem cada fator podem ser consideradas confiáveis (Hair et al., 2009).  

 

O Quadro 51 a seguir sintetiza a solução fatorial encontrada para o construto Qualidade do 

Ambiente Regulatório. 

Quadro 51 

Resultados da Análise Fatorial para o Construto “Qualidade do Ambiente 
Regulatório”  

 

Fator Variável MSA 
C

om
un

al
id

ad
e 

C
ar

ga
 

Alfa de 
Cronbach 

(α) 

Alfa (caso a 
variável seja 

deletada) 

Estabilidade das Políticas 
Governamentais  

.782 .710 .686 .888 

Transparência das 
Políticas Governamentais 

.779 .699 .707 .886 

Adequabilidade das Leis 
de Proteção a Direitos de 
Propriedade 

.904 .645 .791 
.895 

Simplicidade dos 
Instrumentos de Proteção 
a Direitos de Propriedade 

.861 .692 .821 
.892 

Eficiência do Sistema 
Judicial 

.866 .747 .843 .883 

Independência do Sistema 
Judicial 

.887 .725 .838 

.905 

.886 

Autovalor 3.845 
Variância 42.723 

1 
 

Qualidade da 
Administração 

Pública 

Variância Acumulada  42.723 
Complexidade da 
Legislação Trabalhista 

.831 .616 .782 

Controle do Governo 
sobre Fatores Essenciais 
de Produção 

.905 .630 .705 

Distorção da 
Concorrência pelas 
Empresas Estatais 

.853 .655 .794 

.721 

.661 

.609 

.625 

Autovalor 2.274 
Variância 25.270 

2 
Preponderância do 

Mercado  

Variância Acumulada  67.993 

 
 

Os dois fatores da Qualidade do Ambiente Regulatório – Qualidade da Administração 

Pública e Preponderância do Mercado – obtidos da análise fatorial estão em linha com a 
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literatura de negócios internacionais, resumindo aspectos essenciais na ótica de investidores 

estrangeiros que tenham perspectiva de médio e longo prazo para os seus investimentos. 

Note-se que o primeiro fator, Qualidade da Administração Pública, reuniu aspectos, a nível 

macro, referentes aos três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. O fator inclui 

variáveis comumente utilizadas na literatura internacional quando se quer medir a “eficácia 

do governo”, o Estado de Direito (“rule of law”) e o “grau de efetivo cumprimento das leis”. 

Esses parâmetros estão presentes em diversos artigos que se amparam no construto da 

distância institucional, notadamente aqueles que se valem dos indicadores de governança 

divulgados pelo Banco Mundial. O segundo fator, Preponderância do Mercado, agrega 

aspectos a nível micro, típicos do ambiente de negócios, realçando questões frequentemente 

avaliadas por multinacionais, como controles do governo que afetam a realização dos 

negócios (aspecto já enfatizado pelos executivos nas entrevistas exploratórias).  

 

No processo de análise fatorial realizado com as variáveis do construto Qualidade do 

Ambiente Regulatório, formou-se um terceiro fator reunindo duas variáveis diretamente 

relacionadas à escolha do modo de entrada: “Facilidade para a Aquisição de Empresas 

Locais (REST2)” e “Facilidade para a Constituição de Joint Ventures (REST3)”. Esse fator, 

denominado “Abertura para Investidores”, atendeu plenamente a três critérios da análise 

fatorial (cargas superiores a 0,7; MSAs superiores a 0,5; comunalidades superiores a 0,6), 

porém sua confiabilidade (0,517) ficou abaixo do limite mínimo desejável de 0,6, o que 

motivou sua exclusão do modelo final.    

 

O Quadro 52 a seguir sintetiza a solução fatorial encontrada para o construto Distância 
Normativa. 
 

Os três fatores correspondentes ao construto de Distância Normativa compreendem 

princípios que efetivamente regem o comportamento das sociedades, notadamente no 

contexto dos negócios empresariais. O primeiro fator, “Valores”, reitera a importância de 

quesitos presentes nos estudos de Hofstede e em artigos amparados em sua base de dados. O 

fator aponta, particularmente, para questões sensíveis aos executivos envolvidos com 

operações internacionais. Quanto ao segundo fator, “Burocracia”, sua inclusão está 

condizente com a contemporaneidade do tema, particularmente sensível para executivos 

brasileiros, haja vista que o excesso de burocracia é uma das dificuldades enfrentadas para a 

realização de negócios no Brasil. O terceiro fator, “Crenças”, está centrado em princípios 
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que, sabidamente, se aplicam fortemente a algumas sociedades, mas não tanto a outras, 

servindo assim como importante fator para captar diferenças.  

 

Quadro 52 
Resultados da Análise Fatorial para o Construto “Distância Normativa”  

 

Fator Variável MSA 

C
om

un
al

id
ad

e 

C
ar

ga
 

Alfa de 
Cronbach 

(α) 

Alfa 
(caso a 
variável 

seja 
deletada) 

Grau de Importância Atribuído ao 
Lazer e ao Entretenimento na Vida 

.771 .674 .792 .707 

Valorização da Segurança na Vida 
Pessoal e Profissional 

.762 .758 .858 .641 

Foco das Pessoas no Sucesso 
Profissional 

.828 .649 .732 

.768 

.712 

Autovalor 2.028 
Variância 25.347 

1 
 

Valores  

Variância Acumulada  25.347 
Existência de entraves 

burocráticos em diferentes níveis 
da administração 

.594 .910 .935 - 

Aplicação de mais regras do que 
as efetivamente necessárias pelos 

funcionários responsáveis por 
procedimentos burocráticos 

.587 .918 .942 

.913 

- 

Autovalor 1.866 
Variância 23.320 

2 
Burocracia 

Variância Acumulada  48.667 
Crença de que a Autoridade da 

Gerência não deve ser questionada 
.822 .641 .778 .543 

Crença de que Ficar na Mesma 
Empresa por Muito Tempo é a 

Melhor Forma de Progredir 
.826 .578 .710 .585 

Importância Atribuída a Trabalhar 
em uma Empresa de Prestígio 

.814 .602 .760 

.670 

.592 

Autovalor 1.838 
Variância 22.979 

3 
Crenças 

Variância Acumulada  71.646 
 
Na composição dos fatores relativos à distância normativa, foram consideradas as duas 

variáveis atreladas à confiança – “Dificuldade na construção de confiança no ambiente 

profissional” (RELC1) e “Necessidade de criar um relacionamento profundo com o cliente 

para que ele passe a confiar na empresa” (RELC2). Todavia, na solução final, essas duas 

variáveis foram excluídas.  

 

O Quadro 53 apresenta a solução fatorial para o construto Distância Cultural-Cognitiva. 
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Quadro 53 
Resultados da Análise Fatorial para o Construto “Distância Cultural-Cognitiva”  

 

Fator Variável MSA 

C
om

un
al

id
ad

e 

C
ar

ga
 

Alfa de 
Cronbach 

(α) 

Alfa (caso 
a variável 

seja 
deletada) 

Idioma Principal Falado no País X .587 .559 .714 .651 
História Colonial do País X .557 .744 .854 .420 
Nível de Educação Formal da Classe 
Trabalhadora no País X 

.654 .590 .746 
.695 

.698 

Autovalor 1.988 
Variância 18.069 

1 
Identidades 

 
 

Variância Acumulada 18.069 
Prioridade conferida a metas 
financeiras ou resultados de curto 
prazo 

.732 .616 .616 .602 

Busca de inovação ou introdução de 
novas tecnologias e processos 

.685 .646 .794 .634 

Centralização das Decisões nos Níveis 
Hierárquicos Superiores 

.741 .673 .795 

.681 

.519 

Autovalor 1.786 
Variância 16.233 

2 
Práticas 

Gerenciais 

Variância Acumulada  34.302 
Preconceito contra Profissionais 
Estrangeiros em Função do seu País de 
Origem 

.801 .542 .630 .572 

Preferência dos Compradores pelos 
Bens ou Serviços Produzidos em seu 
Próprio País 

.675 .613 .738 .454 

Preocupação com a Possibilidade de 
Empresas Estrangeiras Dominarem o 
Mercado  

.703 .668 .796 

.609 

.497 

Autovalor 1.680 
Variância 15.276 

3 
Estereótipos 

Variância Acumulada  49.578 
Imitação das práticas de empresas bem 
sucedidas no cenário internacional 

.724 .736 .794 - 

Atenção às ações dos concorrentes 
locais visando à imitação de suas 
práticas de negócios  

.663 .739 .851 
.677 

- 

Autovalor 1.671 
Variância 15.195 

4 
Mimetismo 

Variância Acumulada  64.773 

 
 
Os quatro fatores que resumem os itens relativos ao construto Distância Cultural-Cognitiva 

sintetizam aspectos do ambiente das organizações. O primeiro fator, “Identidades”, contém 

três variáveis também relacionadas à distância cultural (idioma, história colonial e nível de 

educação), transparecendo a proximidade entre esse conceito e o pilar cultural-cognitivo da 

distância institucional. O segundo fator, denominado “Práticas Gerenciais”, acabou por 

incluir três variáveis que retratam visão de curto vs longo prazo, inovação e centralização 
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administrativa.  O terceiro fator, “Estereótipos”, contém variáveis notadamente relevantes 

para multinacionais de países emergentes em seus investimentos em países de maior 

desenvolvimento econômico, assim como em países com menor grau de integração junto à 

comunidade internacional. O quarto fator, “Mimetismo”, permite que se capturem eventuais 

diferenças em termos de comportamento isomórfico, prática especialmente comum em 

países com estrutura produtiva concentrada em grupos econômicos.    

 

Os coeficientes alfa de Cronbach apontam que a confiabilidade dos fatores é adequada, 

notadamente por se tratar de pesquisa sobre tema ainda pouco conhecido, tendo, portanto, 

certo caráter exploratório (Hair et al., 2009), posto que todos os valores superaram 0,6 

(Malhotra, 2006). 

 

Houve especial atenção com os 7 fatores relativos às distâncias normativa e cultural-

cognitiva, verificando-se a validade discriminante de sua escala, mediante procedimento 

recomendado por Costa (2011), conhecido como teste de Fornell e Larcker (1981). O 

princípio é de que, para se ter validade discriminante, a variância extraída de cada fator na 

análise fatorial deve ser maior que as variâncias compartilhadas (correlações de Pearson ao 

quadrado) entre eles. O Quadro 54, onde as variâncias extraídas compõem a diagonal 

principal e as variâncias compartilhadas correspondem às células abaixo dessa diagonal, 

apresenta os cálculos realizados. 

Quadro 54 
Escala das Distâncias Normativa e Cultural-Cognitiva - Validade Discriminante 

 
 

FATOR Valores Burocracia Crenças Identidades Práticas Gerenciais Estereótipos Mimetismo

Valores 
0.253 0.302 0.455 0.425 0.435 0.301 0.476

Burocracia
0.091 0.233 0.277 0.263 0.236 0.204 0.239

Crenças
0.207 0.077 0.230 0.336 0.425 0.295 0.284

Identidades
0.181 0.069 0.113 0.181 0.169 0.200 0.213

Práticas Gerenciais
0.189 0.056 0.181 0.029 0.162 0.334 0.339

Estereótipos
0.091 0.042 0.087 0.040 0.112 0.153 0.341

Mimetismo
0.227 0.057 0.081 0.045 0.115 0.116 0.152 

 

O Quadro 54 mostra que para todos os fatores se obteve validade discriminante, resultado 

bastante satisfatório, tratando-se de pesquisa sobre tema pouco explorado. Por outro lado, o 
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Quadro 54 evidencia que as próprias correlações entre cada par de fatores não são altas, o 

que também é um indício de validade discriminante. Todos os coeficientes de Pearson 

ficaram abaixo de 0,50: a maioria das correlações situou-se entre 0,20 e 0,30, denotando 

correlações baixas. Apenas cinco correlações ultrapassaram o patamar de 0,40, qualificando-

se como moderadas. Todas as correlações apresentaram significância com nível p < 0,01, 

sendo que a correlação entre o fator Práticas Gerenciais e Identidades apresentou 

significância ao nível p<0,05.  

 

O Quadro 55 a seguir sintetiza a solução fatorial encontrada para o construto Risco Político. 

A percepção dos executivos participantes da pesquisa de que os diferentes tipos de risco 

estão alinhados levou à formação de apenas um fator.  

 
Quadro 55 

Resultados da Análise Fatorial para o Construto “Risco Político” 
  

Fator Variável MSA 

C
om

un
al

id
ad

e 

C
ar

ga
 

Alfa de 
Cronbach 

(α) 

Alfa (caso a 
variável 

seja 
deletada) 

Dificuldade para se converter a moeda local 
do país hospedeiro em moeda “forte”   

.940 .596 .772 .959 

Dificuldade para se transferir recursos do país 
hospedeiro para outro país  

.956 .580 .761 .959 

Nacionalização e confisco de ativos da 
empresa estrangeira investidora  

.897 .844 .919 .951 

Expropriação “gradual” (uma série de atos 
que em seu conjunto representam 
expropriação, por exemplo, mudanças 
graduais no regime tributário)   

.935 .809 .900 .952 

Expropriação de fundos (por exemplo, 
“congelamento” de contas bancárias) 

.964 .836 .914 .952 

Privação de um direito fundamental ou de um 
benefício essencial para a viabilidade 
financeira do investimento  

.940 .887 .942 .951 

Perda de ativos tangíveis em função de 
guerra, revolução, insurreição, golpe de 
Estado, sabotagem e terrorismo  

.939 .587 .766 .959 

Perda de receitas, ainda que temporária, em 
função da interrupção dos negócios 

.931 .664 .815 .957 

Não cumprimento de contrato pelo governo 
do país hospedeiro 

.910 .763 .873 .954 

Não cumprimento de obrigação por parte do 
governo do país hospedeiro que possa afetar 
os resultados do empreendimento 

.924 .843 .918 

.959 
 

.952 

Autovalor 7.409 
Variância 74.094 

1 
 

Risco 
Político 

Variância Acumulada  74.094 
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A confiabilidade do fator risco político também se mostrou adequada, alcançando nível 

considerado excelente (0,959).  

 

Com a intenção de verificar a validade convergente da escala utilizada para medir as 

distâncias normativa e cognitiva, verificou-se a correlação de Pearson entre os sete fatores e 

índices de distância cultural para os países calculados com base na fórmula de Kogut e 

Singh (1988). Para apurar os índices de distância cultural, recorreu-se à base de dados 

provida por Hofstede na internet (http://geert-hofstede.com/countries.html). O coeficiente de 

Pearson é recomendado para escalas métricas, o que é o caso de escalas do tipo Likert 

(Quadro 56). 

 
Quadro 56 

Escala das Distâncias Normativa e Cultural Cognitiva – Validade Convergente 
 

 
Valores Burocracia Crenças Identidades

Práticas 
Gerenciais Estereótipos Mimetismo

0.306** 0.457** 0.26** 0.516** 0.120 0.293** 0.236**

**p<0,01

*p<0,05

Distância Cultural 4 
Dimensões Hofstede

 
 
Verifica-se, portanto, que a maior correlação se refere ao fator “Identidades”, da Distância 

Cultural-Cognitiva, o que se mostra coerente com a literatura e fornece indícios de que a 

escala utilizada no questionário apresenta validade convergente.   

  

Com o mesmo propósito, verificou-se a validade convergente da escala utilizada para medir 

o risco político por meio da correlação do respectivo fator com a escala de risco país 

utilizada pela OCDE (buscou-se o risco vigente no início do ano do investimento), a qual 

contempla oito níveis, variando entre 0 (menor risco) e 7 (maior risco). A análise de 

correlação indicou coeficiente de Pearson significativo de 0,628, sugerindo que a escala de 

Risco Político utilizada no presente estudo está medindo o construto pretendido (Hair et al., 

2009).  

 

Na presente tese, como os dados submetidos à análise fatorial foram, em seguida, utilizados 

na regressão logística, constituindo as variáveis independentes da equação, adotaram-se 

procedimentos de redução de dados. Na prática, substituiu-se o conjunto original de 

variáveis correlacionadas por um conjunto novo e menor, de variáveis não correlacionadas. 



 252 

Adotou-se o critério de summated scale (Spector, 1992), ou seja, calculou-se a média 

aritmética dos valores originais de todas as variáveis que compõem determinado fator, com 

vistas a sua utilização na regressão logística.  

 

Os 10 fatores foram então submetidos à verificação de suas características estatísticas, com 

vistas a avaliar o atendimento às premissas das técnicas multivariadas usadas nos testes de 

hipóteses.  

 

6.3 Estatísticas Descritivas e Testes de Normalidade dos Fatores do Ambiente 
Institucional, dos Fatores da Firma e das Variáveis Dependentes 
 

Inicialmente, repetindo procedimento adotado para as 48 variáveis originais do questionário, 

calcularam-se as estatísticas descritivas para os 10 fatores relativos à qualidade do ambiente 

regulatório, à distância normativa e à distância cultural-cognitiva, bem como para o risco 

político e para o nível de desenvolvimento econômico-social do país hospedeiro (Quadro 

57). Também foram realizados os testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-

Wilk para os 11 fatores. 

 
Quadro 57 

Fatores do País - Estatísticas Descritivas e Testes de Normalidade 
 

Kolmogorov-
Smirnov 

 
Shapiro-Wilk 

Fator  

M
éd

ia
 

M
ed

ia
na

 

M
od

a 

D
es

vi
o 

 
P

ad
rã

o 

A
ss

im
et

ria
 

C
ur

to
se

 

Estat. Sig. Estat. Sig. 

Qualidade da 
Administração 

Pública  
3.75 4.00 5 .95834 -.431 -.859 .106 .000 .939 .000 

Preponderância do 
Mercado 

3.72 4.00 5 1.07437 -482 -.859 .144 .000 .917 .000 

Valores 2.97 3.00 2 .98883 .239 -.968 .154 .000 .947 .000 

Burocracia 3.34 3.50 5 1.30437 .-244 -.1.189 .161 .000 .903 .000 

Crenças 2.75 2.67 2 .79116 .628 -.094 .150 .000 .938 .000 

Identidades  3.64 3.67 5 .99070 -.148 -.1.121 .125 .000 .932 .000 

Práticas Gerenciais 2.86 2.67 2 .89206 .210 -.604 .114 .000 .968 .001 

Estereótipos 3.17 3.33 2.67 .81760 .105 -.595 .128 .000 .972 
 

.002 
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Kolmogorov-
Smirnov 

 
Shapiro-Wilk 

Fator  

M
éd

ia
 

M
ed

ia
na

 

M
od

a 

D
es

vi
o 

 
P

ad
rã

o 

A
ss

im
et

ria
 

C
ur

to
se

 

Estat. Sig. Estat. Sig. 

Mimetismo 2.66 2.50 2 .80924 .586 -.692 .232 .000 .891 .000 

Risco Político 2.18 2.00 1 1.00313 .745 -.196 .120 .000 .919 .000 

Nível de 
Desenvolvimento 

3.26 3.00 3 .629 -.411 .082 .306 .000 .768 .000 

 
 
Em seguida, foram igualmente calculadas as estatísticas descritivas e realizados os testes de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk para os 6 fatores da firma (Quadro 

58) e para as duas variáveis dependentes (modo de entrada nas hipóteses “ a” e modo de 

estabelecimento nas hipóteses “b”) . 

Quadro 58 
Fatores da Firma e Variáveis Dependentes – Estatísticas Descritivas e Testes de 

Normalidade 
 

Kolmogorov 
 

Shapiro-Wilk 

Fator  

In
te

rv
al

o
 

M
éd

ia
 

M
ed

ia
na

 

M
od

a 

D
es

vi
o 

 
P

ad
rã

o 

A
ss

im
et

ria
 

C
ur

to
se

 

Estat. Sig. Estat. Sig. 

Número de países em 
que a empresa já 

estava instalada antes 
do investimento em 

questão 

 
 
- 1.68 1 0 2.62041 2.980 13.414 .261 

.00
0 

.667 .000 

Tipo de Atividade 
Realizada no País 

Hospedeiro 

0 
Sem 

Produção 
1 

Com 
Produção 

.80 1 1 .405 -1.477 .183 .489 
.00
0 

.495 .000 

Estrutura de Capital 
da Empresa 
Investidora 

0 
Capital 
Aberto 

1 
Capital 
Fechado 

.53 1 1 .501 -.106 -2.012 .354 
.00
0 

.635 .000 

Participação do 
Estado no Apoio à 

Fima 

0 
Sem 

1 
Com 

.19 0 0 .391 1.619 .627 .497 
.00
0 

.475 .000 

Porte da Empresa 
Investidora 

1 
Pequena 

4 
Grande 

3.70 4 4 .678 -2.287 4.533 .474 
.00
0 

.508 .000 

Setor de Atuação da 
Empresa Investidora 

0 
Indústria 

1 
Serviço 

.19 0 0 .396 1.570 .469 .494 
.00
0 

.482 .000 
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Kolmogorov 
 

Shapiro-Wilk 

Fator  

In
te

rv
al

o
 

M
éd

ia
 

M
ed

ia
na

 

M
od

a 

D
es

vi
o 

 
P

ad
rã

o 

A
ss

im
et

ria
 

C
ur

to
se

 

Estat. Sig. Estat. Sig. 

Modo de Entrada 

0 
Subsidiári
a Integral 

1 
Joint 

Venture 

.25 0 0 .435 1.156 -.672 .467 
.00
0 

.540 .000 

Modo de 
Estabelecimento 

0 
Aquisição 

1 
Greenfield 

.52 1 1 .501 -.083 -2.017 .351 
.00
0 

.636 .000 

 
Os resultados dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk mostram que nenhuma das 

variáveis definitivas do modelo segue a distribuição normal, haja vista que todas as 

estatísticas foram significativas. A análise visual dos histogramas, a comparação entre os 

valores das médias, medianas e modas, bem como a observação dos valores de assimetria e 

curtose, confirmaram a não normalidade dos 11 fatores relativos ao país, dos 7 fatores da 

firma e das duas variáveis dependentes. Todavia, a questão não compromete a utilização da 

regressão logística, uma vez que essa técnica é estatisticamente robusta para analisar 

relações entre variáveis com essa característica.  

 

6.4. Verificação das Premissas da Regressão Logística 

 

A regressão logística impõe que o tamanho da amostra apresente no mínimo cinco 

observações por variável independente e requer o atendimento a premissas básicas: (i) 

ausência de multicolinearidade; (ii) ausência de outliers; (iii) ausência de casos influentes. 

Apresentam-se a seguir os testes realizados para verificação do atendimento às premissas. 

 

6.4.1. Multicolinearidade 

 

A questão da multicolinearidade das variáveis foi inicialmente verificada mediante análise 

de correlações entre os fatores, os quais se tornaram as variáveis utilizadas no modelo de 

regressão. Usou-se o coeficiente de correlação de Pearson (Quadro 59).  

 

Verifica-se que apenas entre os fatores Qualidade da Administração e Risco Político há 

correlação significativa igual a 0,60. Portanto, todos os valores encontrados mostram-se 



 255 

inferiores a 0,8, parâmetro de referência recomendado por Field (2009), evidenciando que a  

multicolinearidade é baixa.     

 

Segundo Hair et al. (2009), a ausência de correlações elevadas não garante, ainda, a ausência 

de colinearidade, pois podem ocorrer efeitos combinados de duas ou mais variáveis 

independentes. Desta forma, foi avaliado também o fator de inflação da tolerância, 

denominado VIF. O inverso dessa medida é o valor de tolerância. Essas duas medidas 

apontam o grau em que cada variável independente é explicada pelas demais variáveis 

independentes. Hair et al. (2009) sugerem, como referência, valor mínimo de 0,10 para 

tolerância, o que corresponde a valor máximo de 10 para o VIF. O Quadro 60 apresenta os 

resultados para o VIF. 

 
Quadro 59 

Fatores do País - Análise de Correlação de Pearson 

FATOR
Qualidade da 

Administração
Preponderância do 

Mercado
Valores Burocracia Crenças Identidades

Práticas 
Gerenciais

Estereótipos Mimetismo Risco Político
Nível de 

Desenvolvimento

Qualidade da 
Administração

1.000 .521** 0.022 0.291** 0.103 .272** -0.009 .162* 0.025 -0.600** .548**

Preponderância do 
Mercado

.521** 1.000 0.076 .330** .181* .354** 0.114 0.085 0.014 -.437** .361**

Valores 0.022 0.076 1.000 .302** .455** .425** .435** .301** .476** -.103 .264**

Burocracia 0.291** .330** .302** 1.000 .277** .263** .236** .204** .239** -.270** .435**

Crenças 0.103 .181* .455** .277** 1.000 .336** .425** .295** .284** -.141 .309**

Identidades .272** .354** .425** .263** .336** 1.000 .169* .200** .213** -.366** .457**

Práticas Gerenciais -0.009 0.114 .435** .236** .425** .169* 1.000 .334** .399** -.049 .182*

Estereótipos .162* 0.085 .301** .204** .295** .200** .334** 1.000 .341** -.093 .335**

Mimetismo 0.025 0.014 .476** .239** .284** .213** .399** .341** 1.000 -.047 .161*

Risco Político -0.600** -.437** -.103 -.270** -.141 -.366** -.049 -.093 -.047 1.000 -.531**

Nível de Desenvolvimento .548** .361** .264** .435** .309** .457** .182* .335** .161* -.531** 1.000
 

** p < 0,01 
*   p<0,05 

 
Quadro 60 

Fatores do País - Fator de Inflação da Tolerância (VIF)  

Qualidade da 
Administração

Preponderância 
do Mercado

Valores Burocracia Crenças Identidades Práticas 
Gerenciais 

Estereótipos Mimetismo Risco Político Nível de 
Desenvolvimento 

VIF 2.004 1.597 1.799 1.387 1.465 1.599 1.494 1.324 1.447 1.762 1.706  

Todos os valores relativos ao VIF estão bem abaixo dos parâmetros de referência, o que 

confirma que é baixa a multicolinearidade entre as variáveis ligadas ao país hospedeiro. 

 

Procedeu-se também à análise de correlação dos fatores da firma, conforme apresentado no 

Quadro 61. 
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Quadro 61 
Fatores da Firma - Análise de Correlação de Pearson 

 

FATOR

Número de países em que a 
empresa já estava instalada 
antes do investimento em 
questão

Tipo de Atividade 
Realizada no País 
Hospedeiro

Estrutura de Capital 
da Empresa 
Investidora

Participação do 
Estado no Apoio à 
Fima

Porte da Empresa 
Investidora

Setor de Atuação da 
Empresa Investidora

Número de países em que a empresa já 
estava instalada antes do investimento em 

questão
1.000 0.182* -0.242** 0.145 0.186* -0.150

Tipo de Atividade Realizada no País 
Hospedeiro

0.182* 1.000 -0.075 0.126 0.029 0.175*

Estrutura de Capital da Empresa 
Investidora

-0.242** -0.075 1.000 -0.314** -0.357** 0.078

Participação do Estado no Apoio à Fima 0.145 0.126 -0.314** 1.000 0.144 0.078

Porte da Empresa Investidora 0.186* 0.029 -0.357** 0.144 1.000 -0.131

Setor de Atuação da Empresa Investidora -0.150 0.175* 0.078 0.078 -0.131 1.000

 
** p < 0,01 
*   p<0,05 

 

Para os fatores da firma as correlações mostram-se ainda mais baixas, indicando que a 

multicolinearidade não representa um aspecto limitante, o que foi mais uma vez confirmado 

pelo cálculo do VIF (Quadro 62).   

Quadro 62 
Fatores da Firma - Fator de Inflação da Tolerância (VIF) 

Número de países em 
que a empresa já 
estava instalada antes 
do investimento em 
questão

Tipo de Atividade 
Realizada no País 
Hospedeiro

Estrutura de 
Capital da 
Empresa 
Investidora

Participação do 
Estado no Apoio 
à Fima

Porte da 
Empresa 
Investidora

Setor de Atuação da 
Empresa Investidora

VIF 1.142 1.089 1.284 1.140 1.173 1.094

FATOR

 

Percebe-se que todos os valores relativos ao VIF dos fatores da firma também estão bem 

abaixo dos parâmetros de referência, o que confirma a baixa multicolinearidade entre eles. 

 

6.4.2 Análise de Outliers e Casos Influentes 

 

Os dados discrepantes (outliers) são aqueles correspondentes a valores extremos, atípicos ou 

com características bastante distintas das respostas dos demais participantes. Os outliers 

podem ser identificados por meio da Distância de Mahalanobis (D2), que se distribui como 

uma estatística qui-quadrado (Tabachnick e Fidel, 2007). No presente estudo, o nível de 

significância foi de 5% e o valor de (p-1) é 16, pois são 17 as variáveis em teste (onze 

relativas ao ambiente institucional e sete relativas à firma). Consultando-se tabela de 

distribuição qui-quadrado para esses dois dados de entrada (Hair et al., 2009), encontra-se 
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como parâmetro de referência 26,2962. Ao se comparar esse parâmetro com as Distâncias de 

Mahalanobis calculadas para cada observação (por meio de uma regressão linear “simulada” 

no SPSS), constata-se que de fato existem outliers: as observações 28, 47, 68, 86, 100 e 105 

superam substancialmente esse valor.  Duas dessas observações dizem respeito a 

investimentos recentes realizados por empresas presentes em vários países já há muitos 

anos. Quanto às outras quatro, parecem refletir apenas experiências diferenciadas, pelas 

peculiaridades dos respectivos países hospedeiros. Desta forma, foi tomada a decisão de 

manter os outliers na amostra. 

 

No que concerne à verificação dos casos influentes, adotou-se a Distância de Cook, tendo o 

valor 1 como limite máximo (Field, 2009). No Modelo do Modo de Entrada, a maior 

Distância de Cook foi exatamente de 1,01, para a observação 21. No Modelo do Modo de 

Estabelecimento, dois casos superaram o limite: a observação 46, com Distância de Cook de 

1,14, e a observação 47, com 2,60. Esses dois casos correspondem a duas subsidiárias de 

uma mesma empresa, instaladas no Chile e na Argentina, já há alguns anos atrás. Para não 

reduzir a amostra, decidiu-se, a princípio, não excluir tais casos.  

 

6.4.3 Adequação do Tamanho da Amostra 

 

A regressão logística também exige que a amostra seja representativa. Hosmer & Lemeshow 

(2000) chegaram a recomendar que a amostra tenha pelo menos 400 observações. Também 

se sugere dividir aleatoriamente a amostra em duas subamostras com o objetivo de assegurar 

a eficiência classificatória do modelo. Isto feito, a primeira subamostra se prestaria à análise 

dos dados e à estimativa do modelo (analysis), enquanto a segunda seria utilizada para aos 

testes estatísticos (holdout sample), em busca de sua validação (Field, 2009; Hair et al., 

2009). Todavia, dado o tamanho da população de multinacionais brasileiras e da amostra 

obtida no estudo, optou-se por não atender à rigorosa recomendação de Hosmer e 

Lemeshow (2000). Não obstante, a amostra com 171 observações respeita o preceito de se 

ter pelo menos dez observações por variável independente (Hair et al., 2009). Observe-se 

que a não divisão da amostra em dois grupos, como recomendado, tende a produzir um viés 

para cima (upward bias) nos resultados obtidos em termos de taxa de acerto (hit ratio). 

 

 

 



 258 

6.5 Testes de Hipóteses 

 

As hipóteses de teste podem ser enunciadas da seguinte forma: 

 
• Hipótese nula (H0): a variável independente não influencia o modo de entrada ou o 

modo de estabelecimento;  
• Hipótese alternativa (H1): a variável independente influencia o modo de entrada ou o 

modo de estabelecimento.  
 
6.5.1 Testes das Hipóteses Referentes ao Modo de Entrada 

 

As denominadas Hipóteses “a”, constituindo um conjunto de 10 hipóteses numeradas de 

H1a até H10a, propõem existência de relações entre o modo de entrada adotado pela firma e 

os fatores institucionais do país hospedeiro e os fatores da firma. Desta forma, de acordo 

com a configuração desses fatores haveria maior probabilidade de a firma investidora optar 

por “subsidiária integral” ou “joint venture”. 

 

Nos testes de hipótese foram considerados quatro modelos: 

 
• Modelo 1, apenas com a constante; 
• Modelo 2, apenas com a constante e os fatores do país hospedeiro; 
• Modelo 3, apenas com a constante e os fatores da firma; 
• Modelo 4, com todos os fatores. 

 
O que se procurou verificar é se a incorporação dos diferentes grupos de fatores, formando 

os Modelos 1, 2, 3 e 4, permitiria obter melhores resultados nos testes (redução no valor do 

logaritmo da verossimilhança (-2LL); maiores valores para os coeficientes de determinação 

R2, maior taxa de acerto). 

 

Para checar o desempenho do modelo, utilizou-se ainda a curva ROC (receiver-operating 

characteristic). Em uma regressão logística, o modelo de classificação se baseia em 

sensibilidades e especificidades. A plotagem dos pares “taxa de verdadeiros positivos” 

(sensibilidade) versus “taxa de falsos positivos” (1-especificidade) forma a chamada curva 

ROC. Assim, a área sob a curva ROC também é uma medida usual da precisão dos modelos 

de regressão logística (Hosmer e Lemeshow, 2000). Um modelo totalmente incapaz de 

discriminar a variável independente teria uma área sob a curva de 0,5. Portanto, quanto 

maior for a capacidade de discriminação do modelo, mais a área sob a curva seria próxima 
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de 1. Para o modo de entrada, a área sob a curva ROC foi de 0,744, significativamente maior 

que 0,50, o que é mais um indício de que o modelo classifica os grupos “subsidiária 

integral” e “joint venture” melhor do que a chance.  

 

A curva ROC também permite que se busque um novo ponto de corte para a classificação 

dos grupos (fugindo-se ao default do SPSS, que é 0,5), de modo a otimizar o modelo.   

Construindo-se um gráfico com os valores de sensibilidade (percentual de acertos de casos 

do grupo 1) x especificidade (percentual de acertos de casos do grupo 2), é possível 

determinar um ponto ótimo de corte. Na presente tese, constatou-se que a utilização de um 

ponto de corte de 0,65 melhoraria o hit ratio para o modo de entrada. 

 

Finalmente, os resultados da regressão logística também levaram em conta os casos mal 

ajustados, facilmente identificáveis por meio da lista casewise do SPSS. Trata-se de casos 

com valores elevados de resíduos studentized (ZResid) maiores do que 2. Para o modo de 

entrada, foram identificados seis casos mal ajustados: 21, 70, 83, 91, 92 e 147. Com a 

exclusão desses seis casos, a amostra ficou reduzida a 165 observações.  

 

O Quadro 63 resume as estatísticas obtidas nos testes para o modo de entrada, aplicando-se 

o método enter.  

 
Quadro 63 

Testes do Modelo para Modo de Entrada – Método Enter 
 

MODELOS -2LL
Qui-

Quadrado
R2                               

Cox e Snell 
R2                                              

Nagelkerke 
Hosmer e 
Lemeshow

Taxa de Acerto "hit 
ratio”

Valor df Sig. Valor df Sig.

1 - - - - - - - - - 77.6

2 150.728 24.906 11 .009 .140 .214 2.296 8 .971 79.4

3 154.790 20.844 6 .002 .119 .181 3.275 8 .916 78.8

4 126.343 49.291 17 .000 .258 .394 9.007 8 .342 81.8 
N = 165; Cutvalue = 0,65 
 
O Quadro 63 mostra que, no Modelo 4 (com a constante e as dezessete variáveis 

independentes), todos os testes indicaram resultados favoráveis. A estatística Qui-Quadrado 

foi significativa, ao passo que a estatística de Hosmer e Lemeshow não obteve significância, 

o que sugere bom ajuste aos dados. A taxa de acerto do Modelo 1, que conta apenas com a 

constante, já é bem elevada, dada a alta participação relativa das subsidiárias integrais na 

escolha do modo de entrada (77,6%). Não obstante, a taxa de acerto evoluiu positivamente à 
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medida que foram sendo adicionados os grupos de variáveis, alcançando 81,8% no Modelo 

4. A estimação terminou na iteração número 6 porque os parâmetros estimados 

modificaram-se por menos de 0,001. O Quadro 64 corresponde à tabela de classficação. 

 

Quadro 64 
Taxa de Acerto para Modo de Entrada – Método Enter 

 

Subsidiária Integral Joint Venture

Subsidiária Integral
127 1 99.2

Joint Venture 29 8 21.6

81.8

Passo 1
Modo de Entrada 

 Percentagem Total

Observado

Previsto

Modo de Entrada 
Percentagem 

Correta

 
N = 165; Cutvalue = 0,65 
 
Observe-se que a taxa de acerto para cada grupo é muito distinta: 99,2% para subsidiárias 

integrais e apenas 21,6% para joint ventures. Isto pode ser explicado pela acentuada 

preferência das empresas brasileiras por subsidiárias de controle integral, como observaram 

Rocha (2003) e Silva, Rocha e Carneiro (2009). Por questões de natureza cultural, as firmas 

brasileiras teriam preferência em assumir o controle integral do negócio e essa tendência se 

manifestaria, particularmente, nos casos em que a internacionalização se iniciasse em países 

vizinhos. Portanto, a preferência marcante por subsidiárias integrais por multinacionais 

brasileiras impactou fortemente a taxa de acerto para a escolha de joint venture como modo 

de entrada. 

 

Para a estimação do modelo de modo de entrada, aplicou-se também o método stepwise 

(forward LR), mantendo-se o cutvalue de 0,65 (Quadro 65). 

 
Quadro 65 

Testes do Modelo para Modo de Entrada – Método Stepwise 
 

MODELOS -2LL
Qui-

Quadrado
R2                               

Cox e Snell 
R2                                              

Nagelkerke 
Hosmer e 
Lemeshow

Taxa de Acerto 
" hit ratio”

Valor df Sig. Valor df Sig.

1 - - - - - - - - - 77.6

2 159.694 15.941 2 .000 .092 .141 3.748 8 .879 78.2

3 156.075 19.559 3 .000 .112 .171 1.258 5 .939 78.8

4 139.099 36.536 5 .000 .199 .303 10.733 8 .217 81.2
 

N = 165; Cutvalue = 0,65 
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O método stepwise apresentou, em geral, resultados inferiores aos obtidos com o método 

enter. Tanto o R2 de Cox e Snell como o R2 de Nagelkerke do modelo stepwise são 

inferiores. Não obstante, a significância da estatística qui-quadrado e a não significância da 

estatística de Hosmer e Lemeshow no Modelo 4 confirmam o ajustamento dos dados. Com 

todas os fatores no Modelo 4, a taxa de acerto alcançou 81,2%, porém, a exemplo dos 

índices de qualidade do modelo, ficou inferior à obtida com o método enter. Assim sendo, a 

análise subsequente apoia-se nos resultados do modelo pelo método enter. 

 

Reproduzindo a saída de dados do SPSS, o Quadro 66 apresenta o teste de hipótese, onde 

assumem particular importância as colunas referentes ao nível de significância e ao índice de 

Exp(B), o qual determina o peso de cada variável no modelo.  

 

Em função das observações anteriores, os fatores que discriminam de forma significativa os 

dois grupos não são muitos. Os fatores “Qualidade da Administração Pública”, “Práticas 

Gerenciais”, “Experiência Internacional”, “Participação do Estado” e “Setor de Atuação” 

foram significativas a 0,05. Adotando-se o nível de 0,10, os fatores “Crenças” e 

“Estereótipos” também se mostrariam significativos.  

 

O fator “Qualidade da Administração Pública” indica propensão para subsidiárias integrais 

(sinal negativo), ou seja, em países com ambiente regulatório onde se destaque a qualidade 

da administração pública, é mais provável a escolha por subsidiárias integrais.   

 

Os resultados obtidos para o fator “Práticas Gerenciais” indicam que, quanto maiores as 

diferenças percebidas entre as práticas gerenciais do país hospedeiro e as do Brasil, maior a 

probabilidade de a empresa utilizar uma joint venture. Esses resultados são particularmente 

relevantes, quando se considera o pequeno número de joint ventures na amostra, dada a 

preferência das multinacionais brasileiras por subsidiárias integrais, uma vez que apontam 

na direção dominante na literatura sobre modo de entrada de empresas multinacionais 

emergentes (Luo e Tung, 2007). Diferenças marcantes nas práticas de negócios tornam 

interessante uma associação com parceiro no país hospedeiro, de modo a aproveitar-se de 

seu conhecimento do mercado local, ao invés de a própria empresa buscar adquirir esse 

conhecimento, o que requeriria mais tempo, custaria mais caro e poderia aumentar os riscos 

envolvidos no investimento. 
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Quadro 66 
 Regressão Logística com Modelo Completo - Modo de Entrada (“a”) – Método Enter 

 
 

Variáveis B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

País Hospedeiro
Qualidade da 
Administração Pública

-.863 .341 6.390 1 .011 .422

Preponderância do 
Mercado

-.228 .290 .616 1 .432 .796

Valores -.189 .321 .346 1 .557 .828
Crenças -.686 .409 2.814 1 .093 .504
Burocracia .142 .202 .490 1 .484 1.152

Identidades .455 .312 2.123 1 .145 1.576

Práticas Gerenciais 1.122 .368 9.288 1 .002 3.071

Estereótipos .587 .353 2.762 1 .097 1.798

Mimetismo -.561 .362 2.401 1 .121 .571

Risco Político -.275 .358 .590 1 .443 .759
Nível de 
Desenvolvimento 
Econômico-Social

-.421 .454 .863 1 .353 .656

Firma

Experiência 
Internacional

.223 .092 5.897 1 .015 1.249

Tipo de Atividade -.033 .676 .002 1 .961 .968
Estrutura de Capital -.346 .539 .413 1 .521 .707
Participação do Estado 1.352 .574 5.538 1 .019 3.865

Porte -.233 .374 .387 1 .534 .792
Setor de Atuação 2.105 .636 10.939 1 .001 8.203

Constante .914 2.777 .108 1 .742 2.494 
 N = 165; Cutvalue = 0,65 
 
No que se refere à variável “Participação do Estado”, este aspecto tem sido levantado em 

estudos recentes, particularmente à luz da experiência chinesa, em que se verifica forte 

intervenção do Estado (Peng, 2002; Child e Rodrigues, 2003; Peng, Wang e Jiang, 2008; 

Luo, Xue e Han, 2009). No caso brasileiro, embora a intervenção do Estado seja 

sensivelmente menor do que no caso da China, obteve-se suporte empírico para a hipótese 

inicialmente formulada, de que empresas com maior participação do Estado apresentam 
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maior probabilidade de utilizarem joint ventures. A razão para tal estaria possivelmente no 

fato de que o amparo do governo brasileiro confere um conceito favorável à firma 

investidora, qualificando-a como uma empresa bem relacionada junto às autoridades no 

Brasil, o que abriria portas no país hospedeiro para o estabelecimento de parcerias.  

 

Finalmente, quanto ao “Setor de Atuação”, os resultados indicam que empresas de serviços 

apresentam maior tendência de formação de joint ventures do que empresas de manufatura. 

 

Seguem-se comentários sobre os resultados obtidos com os testes de hipóteses relativas aos 

fatores que afetam a escolha do Modo de Entrada (subsidiárias integrais versus joint 

ventures) por empresas multinacionais brasileiras (fatores do ambiente institucional e 

fatores da firma). 

 

A Hipótese 1a, que relaciona a Qualidade do Ambiente Regulatório do País ao Modo de 

Entrada escolhido pela firma naquele país (joint ventures vs subsidiárias integrais), obteve 

suporte empírico parcial. O fator que apresentou resultado significativo foi a Qualidade da 

Administração Pública, confirmando-se que este fator estimula modos de propriedade de 

maior comprometimento, como subsidiárias integrais. O fator Qualidade da Administração 

Pública obteve Exp (B) de 0,422 (p<0,05). Cabe lembrar que o fator contempla variáveis 

relacionadas à qualidade das políticas de governo e à qualidade do sistema judicial, bem 

como questões ligadas à proteção dos direitos de propriedade. Quanto ao fator 

Preponderância do Mercado, embora não significativo, o Exp (B) está alinhado com a 

relação proposta em H1a. 

 

A Hipótese 2a, que relaciona a Distância Normativa à escolha de Modos de Entrada, 

também obteve suporte empírico parcial, para nível de significância de 0,10. O fator que 

apresentou resultado significativo foi Crenças. Ressalte-se, contudo, que o Exp (B) de 0,504 

aponta que diferenças no tocante às Crenças estimulariam a constituição de subsidiárias 

integrais, o que, a princípio, contradiz a hipótese especificada, fato também ocorrido em 

Arslan e Larimo (2010). Uma explicação para o fato seria que crenças muito diferentes 

tornariam difícil a identificação de um parceiro adequado (Quer, Claver e Rienda, 2012b). 

Os dois outros fatores que compõem o construto distância normativa (Valores e 

Burocracia) apresentaram βs não significativos e com sinais distintos entre si. 
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A Hipótese 3a, que relaciona a Distância Cultural-Cognitiva à escolha de Modos de 

Entrada, obteve suporte empírico parcial, confirmando que Práticas Gerenciais distintas 

podem ser um inibidor para a constituição de subsidiárias integrais. O Exp (B) do fator 

Práticas Gerenciais foi 3,071 (p<0,01). Neste contexto, a formação de parcerias com sócios 

locais seria desejável para que a conciliação das práticas gerenciais se desse com maior 

facilidade. Ao nível de 0,10, o fator Estereótipos também se mostra significativo. Nos 

países em que a multinacional identifique a tendência da sociedade local de formar 

estereótipos dos investidores estrangeiros, a busca de parcerias com firmas locais pode ser 

uma boa estratégia para amortecer movimentos de xenofobia (Eden e Miller, 2004). Os dois 

outros fatores (Identidades e Mimetismo) que compõem o construto distância cultural-

cognitiva apresentaram βs com sinais distintos entre si, não significativos. A prática de 

mimetismo não se evidenciou, portanto, como elemento relevante da distância institucional 

cultural-cognitiva. Assim, parece que a influência do comportamento mimético na escolha 

do modo de entrada se manifestaria especialmente ao nível do país de origem, na medida em 

que o modo de entrada adotado por uma firma precursora sirva de exemplo para companhias 

oriundas do mesmo país que queiram atuar no mesmo mercado (Guillén, 2002; Guillén, 

2003; Li e Yao, 2010).    

 

A Hipótese 4a, que relaciona Risco Político à escolha de Modos de Entrada, não obteve 

suporte empírico. As multinacionais brasileiras têm optado por subsidiárias integrais mesmo 

em países percebidos como de alto risco político. O Exp (B) do fator Risco Político foi não 

significativo e não está alinhado com a direção do relacionamento previsto em H4a. Sob a 

perspectiva dos executivos das multinacionais brasileiras, a questão de como lidar com alto 

risco político parece não passar por decisões de modo de entrada. Para estabelecer 

subsidiárias integrais em países de alto risco político, as multinacionais brasileiras podem 

estar se valendo de mitigantes diversos, como envolvimento com a política local (Guillén e 

García-Canal, 2012) e estratégias operacionais que promovam integração entre essas 

subsidiárias e as demais unidades da companhia (Feinberg e Gupta, 2009). 

 

A Hipótese 5a, que relaciona Nível de Desenvolvimento Econômico Social do País 

Hospedeiro à escolha de Modos de Entrada, não obteve suporte empírico. As 

multinacionais brasileiras têm optado por subsidiárias integrais, mesmo em países com 

baixo nível de desenvolvimento econômico social. O Exp (B) da variável Nível de 
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Desenvolvimento Econômico-Social foi não significativo, mas indicando alinhamento com a 

relação expressa em H5a.  

 

A Hipótese 6a, que relaciona a Experiência Internacional da Firma Investidora à escolha 

de Modos de Entrada, obteve suporte empírico, mas com sinal invertido (Exp (B)=1,249, 

p<0,05). As multinacionais brasileiras com experiências em investimentos diretos no 

exterior têm optado preferencialmente por joint ventures. Esse resultado, apesar de 

contrariar pressupostos encontrados na literatura (Delios e Beamish, 1999; Arslan e Larimo, 

2010), encontra eco no debate em torno da influência da experiência internacional no modo 

de entrada. O que se tem concluído é que o tipo de experiência (geral ou específica naquele 

país receptor) e o contexto em que a experiência se acumulou (países institucionalmente 

semelhantes ou não ao país receptor) fazem com que a influência da experiência seja distinta 

(Henisz e Delios, 2002; Li e Meyer, 2009; Dow e Larimo, 2007; Dow e Larimo, 2011). 

Portanto, a própria forma de operacionalizar o construto experiência internacional afetaria os 

seus efeitos.  

 

No caso específico do presente estudo, a experiência internacional foi medida como o 

número de países estrangeiros onde a firma investidora já estava estabelecida, quando 

realizou o investimento em questão, sem avaliar as similaridades e diferenças desses países 

em relação ao Brasil. Restringiu-se a operacionalização do construto aos casos em que a 

firma brasileira efetivamente decidiu se instalar no exterior, acumulando experiência na 

constituição de subsidiárias.  

 

A Hipótese 7a, que relaciona o Tipo de Atividade da Subsidiária (atividades de produção 

versus outras atividades) à escolha do Modo de Entrada, não obteve suporte empírico. As 

multinacionais brasileiras têm optado por subsidiárias integrais, inclusive em situações em 

que suas subsidiárias se destinam exclusivamente a atividades complementares à produção.  

 

A Hipótese 8a, que relaciona se a empresa tem Capital Aberto ou Fechado à escolha do 

Modo de Entrada, não obteve suporte empírico. As multinacionais brasileiras têm optado 

por subsidiárias integrais, mesmo em casos em que mantêm o seu capital fechado.   

 

A Hipótese 9a, que relaciona o Apoio Financeiro do Governo do País de Origem à 

escolha dos Modos de Entrada, obteve suporte empírico. O Exp (B) da variável Participação 
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do Estado foi 3,865 (p<0,05). Aparentemente, o apoio financeiro do Estado brasileiro tem 

permitido que as multinacionais brasileiras lidem melhor com a complexidade e as 

dificuldades típicas para montar joint ventures no exterior. Alternativamente, também é 

possível supor que, em situações em que surge a possibilidade de estabelecer joint ventures, 

as multinacionais brasileiras tenham buscado maior apoio financeiro do governo brasileiro. 

A Hipótese 10a, que relaciona o Porte da Firma à escolha do Modo de Entrada, não obteve 

suporte empírico. As multinacionais brasileiras têm optado por subsidiárias integrais, 

inclusive firmas investidoras de menor porte. O Exp (B) está alinhado com a relação prevista 

em H10a.    

 

A Hipótese 11a, que relaciona o Setor de Atuação da Firma à escolha do Modo de 

Entrada, obteve forte suporte empírico (Exp (B) = 8,203, p<0,01). As multinacionais 

brasileiras do setor de serviços têm optado por joint ventures. Essa preferência poderia ser 

explicada pela estratégia de se formar parcerias com a intenção de conhecer as 

peculiaridades do mercado local. O acesso a autoridades governamentais e a possibilidade se 

se contar com tecnologias avançadas também seriam motivadores importantes para se buscar 

um socio.   

 

6.5.2 Testes das Hipóteses Referentes ao Modo de Estabelecimento 

 

Os testes de hipótese referentes ao modo de estabelecimento seguiram procedimentos 

idênticos aos adotados nos testes de hipótese para o modo de entrada. Portanto, verificou-se 

se as relações estabelecidas nas denominadas Hipóteses “b” (11 hipóteses numeradas de 

H1b até H11b) se evidenciariam estatisticamente, denotando a influência das variáveis 

independentes na escolha do modo de propriedade, tendo em conta as alternativas “aquisição 

de empresa existente” e “projeto greenfield” . 

 

Para o modo de estabelecimento também se construiu a curva ROC (receiver-operating 

characteristic) como medida adicional de avaliação do desempenho do modelo. A exemplo 

do que se constatou para o modo de entrada,  a área sob a curva ROC, de 0,827, também foi 

significativamente maior que 0,50, o que seria indício de que o modelo do modo de 

estabelecimento classifica os grupos “aquisição” e “greenfield” melhor do que a chance. Em 

termos de cutvalue, constatou-se que o valor de 0,40 (inferior ao default do SPSS) permitiria 

elevar o hit ratio e, portanto, foi esse o ponto de corte adotado. 
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No tocante aos casos mal ajustados, foram identificadas quatro observações: 25, 41, 46 e 47. 

Com a exclusão desses quatro casos, a amostra para o modo de estabelecimento ficou 

reduzida a 167 observações. O Quadro 67 resume as estatísticas obtidas nos testes para o 

modo de estabelecimento, aplicando-se o método enter.    

 
Quadro 67 

Testes do Modelo para Modo de Estabelecimento – Método Enter 
 

MODELOS -2LL
Qui-

Quadrado
R2                               

Cox e Snell 
R2                                              

Nagelkerke 
Hosmer e 
Lemeshow

Taxa de Acerto 
" hit ratio”

Valor df Sig. Valor df Sig.

1 - - - - - - - - - 52.7

2 219.113 11.913 11 .370 .069 .092 18.739 8 .016 52.1

3 181.959 49.067 6 .000 .255 .340 2.403 7 .934 71.3

4 165.348 65.678 17 .000 .325 .434 17.850 8 .022 77.2  
 N = 167; Cutvalue = 0,40 
 
Como se pode observar no Quadro 67, o Modelo 4, contendo a constante e as variáveis 

independentes apresenta ajustamento melhor do que os Modelos parciais. Tanto o Logaritmo 

de Verossimilhança (-2LL), como os demais parâmetros são estatisticamente superiores. 

Entretanto, no Modelo 4 o teste de Hosmer e Lemeshow mostrou-se significativo, o que é 

indício de que o modelo não tem ajuste perfeito. O Quadro 68 corresponde à tabela de 

classificação. 

 

Quadro 68 
Taxa de Acerto para Modo de Estabelecimento – Método Enter 

 

Aquisição Greenfield

Aquisição 56 23 70.9

Greenfield 15 73 83.0

77.2

Observado

Previsto

Modo de Estabelecimento no País 
Hospedeiro Percentagem 

Correta

Passo 1
Modo de Estabelecimento

 Percentagem Total
 

  N = 167; Cutvalue = 0,40 
 
Utilizou-se também para o modo de estabelecimento o método stepwise (forward LR), 

conforme disponibilizado pelo pacote estatístico SPSS (Quadro 69). 
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Quadro 69 
Testes do Modelo para Modo de Estabelecimento – Método Stepwise 

 

MODELOS -2LL
Qui-

Quadrado
R2                               

Cox e Snell 
R2                                              

Nagelkerke 
Hosmer e 
Lemeshow

Taxa de Acerto 
" hit ratio”

Valor df Sig. Valor df Sig.

1 - - - - - - - - - 52.7

2 226.140 4.886 1 .027 .029 .038 1.429 6 .964 53.9

3 183.376 47.650 3 .000 .248 .331 10.530 4 .032 70.7

4 172.704 58.322 5 .000 .295 .393 6.706 8 .569 73.7  
  N = 167; Cutvalue = 0,40 
 
Pelo método stepwise, o Modelo 4 mostrou ajustamento aos dados inclusive no teste de 

Hosmer e Lemeshow. Todavia, com exceção do referido teste, os resultados com o método 

stepwise são piores do que os resultados obtidos com o método enter, repetindo o que havia 

sido verificado para o modo de entrada. 

 

Para os testes de hipótese relativos ao Modo de Estabelecimento, a exemplo do 

procedimento seguido para o modo de entrada, observaram-se os resultados do Modelo 4 

(modelo completo) estimado pelo método enter (Quadro 70). 

 

Observa-se que os fatores Valores, Nível de Desenvolvimento Econômico-Social, Tipo de 

Atividade, Estrutura de Capital e Porte apresentam associações significativas (p<0.05) com a 

escolha do modo de estabelecimento.  

 

Os fatores Valores e Estrutura de Capital indicam propensão para greenfield (sinal positivo), 

ou seja, quanto maior a Distância Normativa no que diz respeito a Valores, e sendo a 

companhia de capital fechado, maior a probabilidade de se escolherem projetos greenfield. 

Já os fatores Nível de Desenvolvimento Econômico-Social, Tipo de Atividade e Porte 

indicam propensão para aquisições (sinal negativo), ou seja, em países com nível de 

desenvolvimento econômico-social mais alto, em situações nas quais a subsidiária exercerá 

atividades relacionadas à produção e sendo a companhia de grande porte, é mais provável a 

escolha de modo de estabelecimento por aquisições.  
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Quadro 70 
 Regressão Logística com Modelo Completo - Modo de Estabelecimento (“b”) – 

Método Enter 

Variáveis
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

País Hospedeiro
Qualidade da 
Administração Pública

.249 .305 .665 1 .415 1.282

Preponderância do 
Mercado

.052 .237 .048 1 .826 1.054

Valores .713 .280 6.471 1 .011 2.040

Crenças -.132 .299 .195 1 .659 .876

Burocracia .002 .181 .000 1 .990 1.002

Identidades .165 .245 .454 1 .501 1.180

Práticas Gerenciais -.210 .284 .545 1 .460 .811

Estereótipos -.110 .274 .161 1 .688 .896

Mimetismo .052 .286 .033 1 .856 1.053

Risco Político .301 .283 1.129 1 .288 1.351

Nível de Desenvolvimento 
Econômico-Social

-.916 .442 4.292 1 .038 .400

Firma
Experiência Internacional -.135 .093 2.090 1 .148 .874

Tipo de Atividade -1.434 .536 7.141 1 .008 .238

Estrutura de Capital .930 .440 4.467 1 .035 2.533

Participação do Estado .353 .552 .408 1 .523 1.423

Porte -2.369 .764 9.624 1 .002 .094

Setor de Atuação -.131 .544 .058 1 .810 .877

Constante 9.728 3.529 7.598 1 .006 16786.873
 

  N=167; Cutvalue = 0,40 
 
 
 



 270 

Seguem-se comentários sobre os resultados obtidos com os testes de hipóteses relativas aos 

fatores que afetam a escolha do Modo de Estabelecimento (greenfield versus aquisição) 

por empresas multinacionais brasileiras (fatores do ambiente institucional e fatores da 

firma). 

 

A Hipótese 1b, que relaciona a Qualidade do Ambiente Regulatório do País Hospedeiro 

à escolha do Modo de Estabelecimento, não obteve suporte empírico. A opção por projetos 

greenfield tem-se dado mesmo em países com boa qualidade regulatória. A não validação da 

hipótese referenda a necessidade de se aprofundar a pesquisa sobre o impacto da distância 

institucional formal no modo de estabelecimento. Observa-se ainda que os Exp(B) dos 

fatores Qualidade da Administração Pública e Preponderância do Mercado não estão 

em linha com a direção do relacionamento esperado em H1b.  

 

A Hipótese 2b, que relaciona a Distância Normativa à escolha de Modos de 

Estabelecimento, obteve suporte empírico parcial. O fator “Valores” se mostrou um inibidor 

para aquisições (p<0,05). Neste contexto, a formação de parcerias com sócios locais seria 

desejável para auxiliar as empresas entrantes no mercado a identificarem as diferenças, 

interpretarem seu significado para a prática de negócios naquele país e se ajustarem aos 

comportamentos esperados em consequência daqueles valores. Os dois outros fatores – 

Burocracia e Crenças – que compõem o construto distância normativa mostraram-se não 

significativos, com sinais distintos entre si. 

 

A Hipótese 3b, que relaciona a Distância Cultural-Cognitiva à escolha de Modos de 

Estabelecimento, não obteve suporte empírico. Os quatro fatores – Identidades, Práticas 

Gerenciais, Estereótipos e Mimetismo – não apresentaram resultados significativos e o 

fator “Práticas Gerenciais” e “Estereótipos” apresentaram sinal contrário à relação prevista 

em H3b. 

 

A Hipótese 4b, que relaciona Risco Político à escolha de Modos de Estabelecimento, não 

obteve suporte empírico. As multinacionais brasileiras têm optado por aquisições mesmo em 

países com alto risco político. Não obstante, observa-se que o Exp(B) do fator Risco Político 

está em linha com a direção do relacionamento esperada em H4b. 
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A Hipótese 5b, que relaciona Nível de Desenvolvimento Econômico Social do País 

Hospedeiro à escolha de Modos de Estabelecimento, obteve suporte empírico. O Exp (B) da 

variável Nível de Desenvolvimento Econômico-Social foi de 0,400 (p<0,05). Os resultados 

indicam que, em países com maior nível de desenvolvimento econômico-social, as 

multinacionais brasileiras têm preferido aquisições.  

 

A Hipótese 6b, que relaciona a Experiência Internacional da Firma Investidora à escolha 

de Modos de Estabelecimento, não obteve suporte empírico. Os resultados do teste desta 

hipótese sugerem que as multinacionais brasileiras com experiência de realizar 

investimentos diretos no exterior têm optado também por projetos greenfield. No entanto, o 

Exp (B) da variável Experiência Internacional está em linha com a direção do 

relacionamento previsto em H6b.  

 

A Hipótese 7b, que relaciona o Tipo de Atividade da Subsidiária (atividades de produção 

versus outras atividades) à escolha do Modo de Estabelecimento, obteve suporte empírico. O 

Exp (B) da variável Tipo de Atividade foi de 0,238 (p<0,01). A decisão de instalar no 

exterior unidades voltadas a atividades produtivas tem levado as multinacionais brasileiras a 

optar por aquisições. 

 

A Hipótese 8b, que relaciona se a empresa tem Capital Aberto ou Fechado à escolha do 

Modo de Estabelecimento, obteve suporte empírico. O Exp (B) da variável Estrutura de 

Capital foi 2,296 (p<0,05). Os resultados suportam a afirmativa de que as multinacionais 

brasileiras de capital fechado têm preferido instalar projetos greenfield, em lugar de realizar 

aquisições. Evidenciou-se, portanto, a premissa de que operações de fusão e aquisição são 

mais próprias de empresas de capital aberto, as quais conseguem levantar com mais 

facilidade os recursos necessários (Stucchi, 2012).   

 

A Hipótese 9b, que relaciona o Apoio Financeiro do Governo do País de Origem à 

escolha dos Modos de Estabelecimento, não obteve suporte empírico. Multinacionais 

brasileiras com apoio financeiro do Estado têm optado também por projetos greenfield. 

Observa-se, ainda, que o Exp(B) da variável não está em linha com a direção do 

relacionamento esperado em H9b. 
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A Hipótese 10b, que relaciona o Porte da Firma à escolha do Modo de Estabelecimento, 

obteve suporte empírico. O Exp (B) da variável Porte foi de 0,094 (p<0,01), em linha com a 

direção do relacionamento previsto em H10b. Os resultados do teste da hipótese dão suporte 

à afirmativa de que as multinacionais brasileiras de grande porte têm preferido adquirir 

empresas já instaladas.  

 

A Hipótese 11b, que relaciona o Setor de Atuação da Firma à escolha do Modo de 

Estabelecimento, não obteve suporte empírico, porém o Exp (B) de 0,877 está em linha com 

a direção do relacionamento esperado em H11b. Multinacionais brasileiras do setor de 

serviços têm dado preferência a aquisições. 

 

Os Quadros 71 e 72 apresentam a síntese dos resultados obtidos com os testes de hipóteses.
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Quadro 71 

Quadro-Resumo dos Resultados do Teste das Hipóteses Relativas ao Modo de Entrada 
(Joint Venture vs Subsidiária Integral) 

 
Variável Dependente  

Modo de Entrada: Joint Venture 
Resultado do Teste H Variável Independente 

Relação 
Esperada Relação Obtida Significância 

Qualidade da 
Administração 
Pública 

- - < 0,05 
H1a Qualidade do Ambiente Regulatório 

Preponderância 
do Mercado - não significativo 

Crenças + - < 0,10 

Valores  + não significativo H2a Distância Institucional Normativa 

Burocracia + não significativo 

Identidades + não significativo 

Práticas 
gerenciais + + < 0,01 

Estereótipos + + < 0,10 
H3a 

Distância Institucional Cultural-
Cognitiva 

Mimetismo + não significativo 

H4a Risco Político + não significativo 

H5a Nível de Desenvolvimento Econômico-Social - não significativo 

H6a Experiência Internacional Prévia  -  + < 0,05 

H7a Atividades de Produção  - não significativo 

H8a Estrutura de Capital Fechado  + não significativo 

H9a Participação do Estado  + + < 0,05 

H10a Porte  - não significativo 

H11a Setor de Atuação em Serviços + + < 0,01 
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Quadro 72 
Quadro-Resumo dos Resultados do Teste das Hipóteses Relativas ao Modo de 

Estabelecimento (Greenfield vs Aquisição) 
 

Variável Dependente  
Modo de Entrada: Greenfield 

Resultado do Teste H Variável Independente 
Relação 

Esperada Relação Obtida Significância 
Qualidade da 
Administração 
Pública 

- não significativo 
H1b Qualidade do Ambiente Regulatório 

Preponderância 
do Mercado - não significativo 

Crenças + não significativo 

Valores  + + < 0,05 H2b Distância Institucional Normativa 

Burocracia + não significativo 

Identidades + não significativo 

Práticas 
gerenciais + não significativo 

Estereótipos + não significativo 
H3b 

Distância Institucional Cultural-
Cognitiva 

Mimetismo + não significativo 

H4b Risco Político + não significativo 

H5b Nível de Desenvolvimento Econômico-Social - - < 0,05 

H6b Experiência Internacional Prévia  -  não significativo 

H7b Atividades de Produção  - - < 0,01 

H8b Estrutura de Capital Fechado  + + < 0,05 

H9b Participação do Estado  - não significativo 

H10b Porte  - - <0,01 

H11b Setor de Atuação em Serviços - não significativo 
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7. CONCLUSÃO 

 

Este capítulo contém considerações gerais sobre todo o processo de pesquisa, bem como as 

conclusões e contribuições do estudo colhidas a partir dos resultados encontrados. Com base 

na experiência vivenciada, relatam-se também as limitações enfrentadas e encaminham-se 

sugestões e recomendações para estudos ainda mais aprofundados sobre o tema. 

 

7.1. Contexto Geral da Tese 

 

Essa tese foi desenvolvida com o propósito de contribuir para o conhecimento existente 

sobre investimentos diretos realizados por empresas de países emergentes no exterior.  Em 

síntese, o propósito foi trazer, basicamente, duas contribuições: 

 

• teórica, ao examinar a influência que fatores relativos ao ambiente institucional dos 

países hospedeiros e à firma investidora podem ter nas escolhas dos modos de 

entrada e estabelecimento;  

• empírica, ao oferecer resultados de análises estatísticas realizadas com dados 

primários que refletem experiências das multinacionais brasileiras por meio de 

percepções de seus dirigentes. 

 

Tem se mostrado crescente o interesse em investigar o papel das instituições no 

desenvolvimento dos negócios internacionais, dado o peso que fatores não estritamente 

econômicos possuem particularmente nos países emergentes (Dunning, 2004). Tal interesse 

tem sido despertado pela importância cada vez maior desses países no cenário mundial, 

tanto em termos de destino prioritário para firmas transnacionais de países desenvolvidos, 

como origem de empresas que também entraram no grupo das multinacionais ao ultrapassar 

suas fronteiras.  

 

Em 2008, quando decidi realizar pesquisa tendo como tema genérico a instalação de 

investimentos diretos no exterior por empresas brasileiras, o assunto já vinha sendo debatido 

no Brasil, notadamente pelas aquisições realizadas pela Vale e pela JBS a partir de 2006. A 

ideia de me aprofundar nos aspectos do ambiente de negócios internacionais relacionados ao 

papel das instituições me pareceu extremamente interessante e absolutamente alinhada a 

uma nova corrente de pesquisa no meio acadêmico, o que me motivou a iniciar minha 
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revisão bibliográfica a partir dos artigos em torno da institution-based view (Dunning e 

Lundan, 2008a; Meyer et al., 2009; Peng, 2002; 2003; Peng et al., 2009). Assim, a tese 

também teve o seu desenvolvimento sintonizado com artigos e foros de discussão recentes 

dedicados a avaliar a influência dos fatores institucionais dos países de origem e destino dos 

investimentos nos negócios das multinacionais (Journal of International Management, 

2003; Organization Studies, 2005; Journal of International Business Studies, 2008 e 2010; 

Journal of Management Studies, 2011, e Advances in International Management, 2012). 

 

A decisão de amparar a pesquisa na teoria institucional foi estimulada ainda pela experiência 

profissional do pesquisador no apoio do BNDES às exportações e à internacionalização das 

empresas brasileiras. Daí a iniciativa de verificar se a percepção do tomador de decisão 

acerca da qualidade do contexto institucional do país de destino dos investimentos (e não a 

qualidade aferida por organizações internacionais) afetou suas escolhas e em que extensão 

isso se deu. Também foram construídas hipóteses baseadas em artigos que identificaram 

relações de causalidade entre as características da firma e suas escolhas no momento de 

estruturar seus investimentos diretos no exterior. A decisão de medir os fatores institucionais 

pela percepção dos executivos partiu do princípio de que decisões estratégicas como as 

escolhas dos modos de entrada e de estabelecimento podem ser mais bem explicadas se 

forem consultados aqueles que participaram da tomada de decisão (Shenkar, 2001), de modo 

a refletir a “real” influência de aspectos como a distância institucional entre os países. Ao 

estar associado a percepções (e não necessariamente a fatos), o conceito de distância 

institucional se aproxima do mundo corporativo, onde os gerentes decidem a partir de 

percepções sobre o que afeta a empresa (Czinkota, Ronkainen e Moffett, 2005). 

 

O modelo conceitual apoia-se ainda em elementos do Paradigma Eclético (Dunning), 

notadamente vantagens de propriedade da firma e vantagens de localização dos países 

hospedeiros. No tocante aos fatores da firma, foram abordados aspectos que se tornaram 

mais presentes apenas na literatura recente, como governança e apoio financeiro do Estado.   

 

7.2. Conclusões do Estudo 

 

O estudo permite chegar às seguintes conclusões: 
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A teoria institucional pode contribuir para o entendimento de como as empresas 
multinacionais brasileiras tomam decisões de realizar investimentos diretos em 
determinado país. 

 
Os estudos empíricos já realizados sobre o tema têm coberto, notadamente, dois tipos de 

situação: 

 

• investimentos estrangeiros nos países emergentes (inward), analisando-se mudanças 

institucionais direcionadas a tornar o ambiente de negócios mais integrado com o resto 

do mundo, com conseqüências favoráveis à atração das firmas multinacionais (host 

country), ainda que a velocidade dessas mudanças não seja a desejável; 

 

• investimentos externos de multinacionais emergentes (outward), dedicando-se particular 

atenção à China, especialmente pela contribuição das instituições vinculadas ao governo 

daquele país (home-country) na expansão das multinacionais chinesas. 

 

No primeiro conjunto de estudos empíricos, o pressuposto usual é de que o ambiente 

vivenciado pela firma investidora em seu país de origem já tem instituições consolidadas, 

amigáveis aos seus negócios, o que faz com que sua entrada em um país emergente 

represente a necessidade de competir em um novo contexto, pleno de ineficiências e 

incertezas. Essas empresas se vêem diante do dilema de investir ou não em países com 

ambiente institucional muito pior do que o ambiente vivenciado em seus países de origem. 

Neste sentido, o peso das questões institucionais dos países de destino dos investimentos 

interferiria de forma expressiva em suas decisões, gerando inclusive a necessidade de se 

buscar mitigadores para lidar com as incertezas características de um ambiente desconhecido 

e, com frequência, hostil. No segundo grupo de estudos, busca-se entender como as 

instituições do país de origem têm alavancado o desenvolvimento de suas multinacionais, na 

crença de que há uma atuação bem concertada entre suas entidades governamentais.  

 

No caso do Brasil, as multinacionais não contam nem com as regras bem estabelecidas dos 

países desenvolvidos, nem com a força do apoio estatal característica dos países do Sudeste 

Asiático. Nestas circunstâncias e levando-se em conta que o movimento de 

internacionalização das firmas brasileiras tem seguido orientações diversas, a presente 

pesquisa vem se somar à corrente acadêmica prevalecente ao enfatizar uma situação 

diferente, em que o foco se dá nas reações das multinacionais de um país emergente (Brasil) 
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ao ambiente institucional dos países receptores de seus investimentos, incluindo-se aí 

mercados com níveis de desenvolvimento distintos. 

 

Os resultados do estudo mostram que fatores institucionais relativos aos três pilares 
propostos por Scott (2001) oferecem poder explanatório que incrementa a 
capacidade dos fatores da firma de explicar as decisões de modo de entrada e de 
estabelecimento, em linha com as conclusões de Yiu e Makino (2002).  
 

Para a escolha do modo de entrada, a qualidade da administração pública do país hospedeiro 

e o fato de a sociedade local se pautar por crenças diferentes favoreceriam a instalação de 

subsidiárias integrais. Por outro lado, a existência de diferenças em relação às práticas 

gerenciais adotadas no Brasil, a formação no país hospedeiro de estereótipos dos 

investidores estrangeiros, a experiência internacional da firma com investimentos diretos, o 

apoio financeiro conferido por seu país de origem (neste caso, o Brasil) e o fato de a 

companhia atuar no setor de serviços foram confirmados como fatores de significativo 

impacto na preferência por joint ventures. No tocante ao modo de estabelecimento, o fato de 

os valores prevalecentes no país hospedeiro serem diferentes dos valores característicos da 

sociedade brasileira aumentaria a propensão para a instalação de projetos greenfield, assim 

como seu menor nível de desenvolvimento econômico-social. Em contraposição, atividades 

voltadas à produção, estrutura acionária com capital aberto e porte financeiro grande 

mostraram-se significativos para a opção por aquisições. 

 

Em síntese, os resultados obtidos no estudo mostram que diversos fatores institucionais 

influenciam, de fato, tanto as decisões de modo de entrada, quanto as decisões de modo de 

estabelecimento em países estrangeiros das multinacionais brasileiras.  

 
Fatores institucionais e fatores da firma distintos afetam as decisões de modo de 
entrada e modo de estabelecimento das empresas multinacionais brasileiras em seus 
investimentos no exterior. 

 
Embora a literatura aponte basicamente para o mesmo conjunto de fatores institucionais e da 

firma que podem influenciar os investimentos no exterior com relação tanto a modo de 

entrada quanto de estabelecimento, o presente estudo identificou fatores distintos afetando 

as duas decisões (Quadro 73). Tal achado está em consonância com aqueles autores que 

defendem a separação entre essas decisões (por exemplo, Harzing, 2004; Dikova e Van 

Witteloostuijn, 2007; Meyer et al., 2009). 
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Quadro 73 
Fatores que Influenciam o Modo de Entrada e o Modo de Estabelecimento 

 
Fatores que Influenciam o Modo de Entrada Fatores que Influenciam o Modo de 

Estabelecimento 
Fatores Institucionais 
Qualidade da Administração Pública 
Crenças 
Práticas Gerenciais 
Estereótipos 

Fatores Institucionais 
Valores 
Nível de Desenvolvimento Econômico-Social 
 

Fatores da Firma 
Experiência Internacional Prévia 
Participação do Estado 
Setor de Atuação 

Fatores da Firma 
Tipo de Atividade no País Hospedeiro 
Estrutura de Capital 
Porte 
 

 
Observa-se, ainda, que é maior o número de fatores institucionais que se encontram 

associados a decisões de modo de entrada no que a decisões de modo de estabelecimento. É 

possível que isso se deva ao fato de a decisão de modo de entrada anteceder a decisão de 

modo de estabelecimento, como sugerem alguns autores (por exemplo, Chen, 2008; 

Czinkota, Ronkainen e Moffett, 2008). Assim sendo, os fatores relativos ao ambiente 

institucional do país afetariam a decisão do modo de entrada, mas já não seriam tão 

pertinentes ao se decidir por greenfield ou aquisição. 

 

Em particular, o nível de desenvolvimento econômico-social do país onde se encontra 

instalada a subsidiária parece afetar a decisão por greenfield ou aquisição: quanto menos 

desenvolvido o país, maior a probabilidade de se optar por greenfield. Isto pode estar 

associado a outros fatores, em particular a disponibilidade de firmas já existentes disponíveis 

para aquisição (que seria maior em países desenvolvidos) e grau de maturidade da indústria 

específica (países desenvolvidos apresentam, em geral, indústrias mais maduras). Com 

relação a esse último fator, em indústrias maduras, tais como siderurgia, petróleo etc., é 

comum a escolha por aquisições, dado que já existe suficiente capacidade instalada na 

indústria e não faria sentido estabelecer novas plantas. Além disso, pode haver pressão ou 

incentivo do governo do país hospedeiro de um país menos desenvolvido para que o 

investidor estrangeiro se instale na modalidade greenfield, que permite gerar empregos no 

país, o que já não se dá no caso da aquisição (OECD, 2008; UNCTAD, 2012). 

 
As empresas multinacionais brasileiras apresentam reações distintas a fatores de 
distância institucional, comparativamente com as empresas multinacionais 
tradicionais. 
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O conceito de distância institucional (Kostova, 1997; 1999; Kostova e Roth, 2002; Kostova 

e Zaheer, 1999) foi inicialmente aplicado a investimentos realizados por multinacionais de 

países desenvolvidos (Delios e Beamish, 1999; Meyer, 2001; Yiu e Makino, 2002). O fato 

de o Brasil ser um país com lacunas institucionais (Khanna e Palepu, 1997; Khanna e Palepu, 

2006; Khanna, Palepu e Sinha, 2005) torna peculiar a avaliação da infuência dessa distância 

no processo decisório das multinacionais brasileiras. Assim sendo, a pouca importância 

atribuída pelas empresas multinacionais brasileiras a fragilidades institucionais percebidas 

nos países de destino, tais como interferência do governo, burocracia e risco político, 

decorrem possivelmente do fato de tais fragilidades já estarem presentes no cotidiano das 

empresas brasileiras. Em outras palavras, embora os executivos das empresas percebam a 

existência de fragilidades e riscos institucionais nos países em que estabeleceram 

subsidiárias, grande parte desses aspectos não é levada em conta, já que estão habituados a 

operar em ambiente com características similares. 

 
As empresas multinacionais brasileiras apresentam acentuada preferência por 
modos de entrada de maior controle (subsidiárias integrais). 

 
Os resultados obtidos indicam que os investimentos das multinacionais brasileiras vêm 

sendo implantados, em sua ampla maioria (75%), na forma de subsidiárias integrais (128 em 

um conjunto total de 171 subsidiárias), independentemente das particularidades das firmas e 

dos países receptores. Na Argentina, por exemplo, das 43 subsidiárias que compõem a 

amostra, 31 (72%) são subsidiárias integrais. Nos Estados Unidos, a proporção é ainda 

maior: 88% (29 subsidiárias integrais em um grupo total de 33 subsidiárias). Esta opção 

também tem sido mantida em momentos distintos, sem guardar vinculação com o ano em 

que o empreendimento foi realizado. Embora não tenha sido objetivo específico do estudo 

identificar a preferência por um ou outro tipo de investimento, esses achados apresentam 

diferenças expressivas em relação aos de empresas de outras nacionalidades e confirmam os 

resultados obtidos por Dias (2012) em sua tese de doutorado. 

 

O padrão de investimento seguido pelas multinacionais brasileiras ainda está por 
ser definido.   

 

Efetivamente, as decisões de investir no exterior dos executivos brasileiros não estão 

perfeitamente alinhadas aos fluxos de investimento transnacionais oriundos de países 

desenvolvidos, os quais, diga-se de passagem, servem de referência para a formação das 

principais bases de dados secundários divulgadas sobre os mercados. Como em sua ampla 
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maioria caracterizam-se como movimentos recentes, as decisões de internacionalização das 

empresas brasileiras ainda constituem um caminho de aprendizagem, o qual não parece estar 

sendo orientado pelas regras usualmente seguidas pelas grandes corporações mundiais, a 

exemplo do que também tem sido constatado com multinacionais sediadas em outros países 

emergentes (Guillén e García-Canal, 2012).     

 

7.3. Contribuições do Estudo 

 

7.3.1. Contribuições dos Achados da Pesquisa para o Estudo dos Negócios 

Internacionais 

  

Nos últimos anos vem sendo debatida na literatura a suposição de que os determinantes que 

orientam o processo de internacionalização das multinacionais oriundas de países 

emergentes são diferentes daqueles que motivam a internacionalização de firmas sediadas 

em países desenvolvidos (Cuervo-Cazurra, 2008b; Gammeltoft, 2008; Gammeltoft, Barnard 

e Madhok, 2010; Guillén e García-Canal, 2009; Mathews, 2002; Peng, 2012; Ramamurti, 

2012; Ramamurti e Singh, 2009). Os resultados do presente estudo reforçam a corrente 

acadêmica que se dedica a investigar diferenças entre o processo de internacionalização das 

multinacionais emergentes e a trajetória de internacionalização das multinacionais dos 

países desenvolvidos (Madhok e Keyhani, 2012; Ramachandran e Pant, 2010).  

 

Os achados da pesquisa contribuem para a identificação dos fatores que têm se mostrado 

significativos para a formatação dos empreendimentos das multinacionais brasileiras no 

exterior. Apesar de sua trajetória se mostrar irregular e de sua expressividade não refletir o 

tamanho da economia do país, os investimentos diretos brasileiros no exterior apresentam 

relativa diversidade, o que mostra a necessidade de se entender os determinantes das 

estratégias empresariais adotadas.   

 

A pesquisa revisitou o conceito de distância institucional, explorando seus diferentes pilares. 

A qualidade institucional de um país é um campo de pesquisa complexo, com muitos 

aspectos. A construção de indicadores e índices para medir esse construto não é simples. Por 

definição, um indicador é uma medida unidimensional de alguma coisa. Como a qualidade 

institucional tem múltiplas dimensões, isto exige que se busque um conjunto limitado de 

indicadores capazes de expressar os elementos-chave para que a análise se torne factível 



 282 

(Hausmann, Klinger e Wagner, 2008). A seleção de indicadores para representar cada pilar, 

após substancial revisão bibliográfica e aplicação de técnica de análise exploratória, trouxe 

um conjunto consistente de fatores que se agregam à literatura existente, abrindo 

possibilidades para a sua utilização como unidades de medida da distância institucional em 

futuros estudos, particularmente em outros países emergentes.  

 

No que diz respeito aos fatores institucionais, a pesquisa mostrou que suas diferentes 

dimensões exercem influência distinta. No tocante aos fatores da firma, os achados da 

pesquisa percorreram aspectos ainda não aprofundados na literatura, como a governança da 

empresa e o apoio governamental do país de origem, quantificando o seu impacto. 

Paralelamente, a pesquisa introduz o caso das multinacionais brasileiras no debate em torno 

da influência da experiência internacional na escolha do modo de entrada, trazendo novas 

evidências, e reforça o pressuposto de que o tipo de atividade a ser exercida no país 

hospedeiro é fator determinante para a escolha do modo de estabelecimento (Dikova e Van 

Witteloostuijn, 2007). 

 

No que diz respeito ao modo de entrada, os resultados mostram, como já mencionado na 

seção anterior, que os investimentos mais relevantes das multinacionais brasileiras assumem 

a forma de subsidiárias integrais. No tocante ao modo de estabelecimento, a amostra 

mostrou-se bastante equilibrada: 83 aquisições (49%) e 88 projetos greenfield 88 (51%). 

Nessa questão, há que se considerar o fato de que a pesquisa cobriu não só investimentos 

industriais dedicados a atividades produtivas, mas também subsidiárias dedicadas à 

distribuição e comercialização de bens, e à prestação de serviços. Dentre as empresas do 

setor serviços, compõem a amostra notadamente firmas provedoras de serviços técnicos 

especializados e serviços relacionados à tecnologia de informação e comunicação (estes 

últimos, marcadamente nos Estados Unidos).  Para investimentos não voltados a atividades 

fabris, que contemplam apenas a infraestrutura necessária à oferta de serviços, tem sido 

comum a abertura de novas empresas, quer esses serviços estejam ou não conjugados às 

operações realizadas no Brasil.    

 

Destaque-se que todos os fatores da firma mostraram-se significantes, ora para o modo de 

entrada, ora para o modo de estabelecimento. A significância de fatores como Participação 

do Estado, Estrutura de Capital e Porte parece revelar que o equacionamento de soluções 

financeiras adequadas é um elemento fundamental nas decisões de investir no exterior das 
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multinacionais brasileiras, impactando suas escolhas no momento de estruturar a subsidiária, 

o que se mostraria condizente com as restrições de acesso a capital a taxas palatáveis 

comumente enfrentadas por diversas companhias no Brasil.   

 

7.3.2. Contribuições dos Achados da Pesquisa para as Políticas Públicas 

 

Tradicionalmente, o Brasil sempre se apresentou como receptor de investimentos diretos, 

necessários para equilibrar o Balanço de Pagamentos, mas nas duas últimas décadas vem se 

observando também o caminho inverso, com a formação de empresas brasileiras 

multinacionais. Neste novo quadro, além dos produtores de commodities, destacam-se 

também empresas que competem por diferenciação ou são capazes de atender mercados 

específicos, por terem desenvolvido competências que vão além da base nacional de 

recursos naturais.  

 

Em companhias com boa qualidade de gestão, a decisão de internacionalizar faz parte do seu 

planejamento estratégico, notadamente quando se define o conjunto de investimentos a ser 

realizado, tanto no país de origem quanto no exterior. O exercício contempla também a 

distribuição dos recursos disponíveis entre as operações domésticas e internacionais, a 

identificação dos recursos complementares que eventualmente se precise buscar, e a 

definição da melhor alternativa de financiamento. Assim, a realidade imposta pela dinâmica 

do mundo dos negócios leva a companhia a buscar apoio no ambiente institucional em que 

está inserida e, nesse contexto, os governos podem exercer papel crucial.  

 

Note-se que as teorias de internacionalização tradicionais não levam em conta um papel 

mais ativo a ser desempenhado pelos governos. Não obstante, as experiências recentes de 

países asiáticos mostram que organizações governamentais têm participado de forma 

decisiva no suporte a suas multinacionais mais competitivas (Child e Rodrigues, 2003; Luo, 

Xue e Han, 2009; Peng, 2002; Peng, Wang e Jiang, 2008). Entre os mecanismos existentes 

nesses países, incluem-se linhas de financiamento, incentivos fiscais, seguro contra riscos 

econômicos e políticos e prestação de informações sobre oportunidades no exterior. 

 

A corrente favorável aos processos de internacionalização defende que os investimentos no 

exterior têm impacto direto na competitividade global da empresa investidora (Mankiw e 

Swagel, 2006), permitindo que a companhia se proteja melhor das oscilações de seus 
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mercados, reduza custos de transação, acesse novos conhecimentos, obtenha economias de 

integração vertical e diversificação horizontal, e, notadamente, otimize vantagens de custos 

em seus diferentes fatores de produção. Geralmente, a internacionalização é vista como um 

sinal de sucesso da empresa investidora e, por extensão, do seu país de origem. No cenário 

corporativo capitalista, existe certo “caminho da felicidade” para uma empresa se tornar 

competitiva, composto por “fusões, abertura de capital e internacionalização”, e costuma ser 

motivo de orgulho para um cidadão de nação emergente se deparar com uma loja ou um 

outdoor divulgando marcas de seu país de origem nas grandes cidades dos Estados Unidos e 

Europa.  

 

Consequentemente, a internacionalização de empresas traz benefícios ao país, gerando 

efeitos positivos sobre o desenvolvimento tecnológico das firmas nacionais, sua 

produtividade e a formação de seus recursos humanos. Assim, o interesse de um governo em 

estimular a atuação internacional de suas companhias decorreria, entre outros aspectos, do 

entendimento de que a internacionalização representa um processo de aprendizagem que 

pode trazer resultados positivos para toda a sociedade, particularmente pela aquisição de 

novas habilidades e pelo aumento da capacidade de inovação da empresa investidora. Em 

contraposição, os defensores do princípio de que a internacionalização deve ser vista com 

muita cautela lembram que, quando empresas deslocam atividades industriais para o exterior, 

em busca de menores preços de matéria-prima e custos de fabricação, evidencia-se uma 

estratégia defensiva na qual a firma transfere etapas de seus processos produtivos para 

outros países visando apenas à maximização de suas margens. Assim, no curto prazo, 

haveria uma natural redução do emprego e renda gerados no país emissor.  

 

No Brasil, parece que esse confronto de ideias por ora não está pacificado. As políticas 

públicas vigentes para incentivar as multinacionais brasileiras ainda são tímidas, revelando 

que o reconhecimento dos investimentos externos como parte da estratégia de 

desenvolvimento ainda é um assunto controverso, diferentemente do que ocorre em outros 

países emergentes, como Índia e China, que claramente têm apoiado a formação de 

transnacionais. Hoje, o Brasil já conta com instrumentos de suporte às exportações, mas 

quando se trata de investimentos diretos no exterior a necessidade de a empresa investidora 

estar fisicamente presente nos seus mercados de atuação representa novos desafios, com 

nível de complexidade bem mais alto. A intensidade da competição internacional deveria 

estar levando, portanto, o governo a aprofundar o debate em torno da questão para, 
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eventualmente, criar mecanismos de apoio diferenciados caso realmente houvesse 

conscientização de que as instituições governamentais têm papel relevante a cumprir no 

encorajamento ao investimento externo brasileiro.  

 

Para os formuladores de políticas, a pesquisa sugere a necessidade de aproximação do Brasil 

com países que estejam no “radar” das multinacionais brasileiras, de modo a oferecer 

suporte institucional a seus processos de internacionalização em moldes que tragam 

benefícios também para suas operações domésticas e, consequentemente, contribuam para o 

desenvolvimento econômico-social do próprio Brasil. Ressalte-se que assegurar um 

ambiente institucional que apoie o bom funcionamento dos negócios é algo que está 

absolutamente sob controle dos formuladores de políticas, independentemente da situação 

econômica vivenciada pelo país.  

 

Em geral, os investimentos diretos brasileiros têm, sim, foco no mercado regional (Rugman, 

2005; Rugman e Verbeke, 2005). Particularmente as indústrias fabricantes de bens de 

consumo e bens de capital, que têm no mercado regional um destino importante para suas 

exportações, podem obter ganhos importantes de eficiência mediante a implantação de 

investimentos diretos nos países vizinhos, conjugando as operações brasileiras com essa 

“ponta internacional” (Deos, 2009). Contudo, a existência do Mercosul, por si só, não parece 

ser um fator determinante para a realização desses investimentos. Durante as próprias 

entrevistas realizadas com as seis empresas, houve um reconhecimento de que o Mercosul 

contribui positivamente para a intensidade do comércio intra-bloco, mas em se tratando de 

investimentos diretos sua relevância não é decisiva.  

 

Neste sentido, a construção de relações político-econômicas de interesse mútuo com outros 

países, amigáveis a investimentos estrangeiros, poderia acrescentar uma dimensão positiva 

às possibilidades de internacionalização. Este aspecto, fortemente presente em outros países 

emergentes, hoje simplesmente não se insere na realidade das empresas brasileiras. A 

construção de agendas bilaterais centradas na celebração de acordos de promoção de 

investimentos tem sido ponto recorrente em entrevistas realizadas com empresas brasileiras, 

configurando-se como um elemento importante para impulsionar o nosso processo de 

internacionalização (Ribeiro e Lima, 2008; Rios e Iglesias, 2008). Repare-se que o fato de as 

relações político-econômicas não terem sido reconhecidas como fator importante para os 
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investimentos já realizados não significa que os executivos percebam essa questão como de 

menor relevância.  

 

7.3.3. Contribuições dos Achados da Pesquisa para o BNDES 

 

O apoio do BNDES a investimentos diretos no exterior é um tema ora objeto de profundas 

reflexões internas, mas todas orientadas na direção positiva, posto que é inequívoco o 

entendimento de que o Banco, enquanto agente governamental promotor do 

desenvolvimento, tem papel relevante a cumprir no apoio ao crescimento das empresas 

brasileiras. Neste sentido, imagina-se superado o debate sobre a importância de o Brasil 

contar com empresas de escala mundial para seu crescimento, assim como a falácia de que o 

apoio a investimentos em outros países ocorreria em prejuízo do suporte a investimentos no 

Brasil. O tema em discussão é a forma como o BNDES deverá atuar. 

 

Nessa questão específica, mais do que conhecer os fatores que motivam a escolha de 

determinado país, creio que é fundamental para o BNDES entender os fatores que balizam 

as decisões tomadas pela empresa em momento posterior, quando esta se vê diante da 

necessidade de definir os contornos do seu empreendimento. Assim, penso que a escolha do 

país é uma decisão que obviamente cabe à própria companhia, pois não seria o BNDES o 

direcionador desses fluxos, mostrando que países seriam os mais adequados a cada empresa. 

Contudo, no que diz respeito à forma de estruturar o financiamento dos empreendimentos, 

talvez aí sim o BNDES possa contribuir sugerindo alternativas com base em sua experiência, 

visto que as características do projeto impactam decisivamente as possibilidades de apoio do 

Banco. 

 

Como agente governamental, naturalmente o BNDES está no pólo ativo do debate em torno 

da influência dos aspectos institucionais na condução de negócios empresariais. O BNDES, 

por si só, é a instituição que simboliza a atuação do governo brasileiro no apoio financeiro a 

empreendimentos de longo prazo. Questões como burocracia, complexidade das normas 

regulatórias e ônus decorrentes de legislações obsoletas estão frequentemente presentes nas 

discussões realizadas com firmas investidoras, evidenciando a importância de fatores de 

cunho institucional na tomada de decisão empresarial. Nestas circunstâncias, é consenso que 

as instituições em geral têm papel relevante, mas quais as instituições que efetivamente 

importam no processo de internacionalização das multinacionais brasileiras é uma pergunta 
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ainda por ser respondida. Na questão do risco político constata-se, por exemplo, que o 

apetite das multinacionais brasileiras não se pauta estritamente pelas recomendações de 

organizações internacionais e agências de classificação de risco, o que torna instigante o 

aprofundamento do assunto. 

 

7.3.4. Contribuições dos Achados da Pesquisa para as Empresas 

 

O fato de não se ter encontrado respaldo estatístico para diversas hipóteses relacionadas ao 

ambiente institucional dos países hospedeiros, associado à pouca expressividade, à elevada 

concentração e ao comportamento errático dos investimentos diretos brasileiros no exterior, 

parece apontar que em uma eventual trajetória de crescimento futura tais aspectos devam 

merecer maior atenção. Sabe-se que em outros países questões de natureza institucional 

estão na órbita dos gestores responsáveis por analisar oportunidades de investimento, 

constituindo até uma espécie de diplomacia empresarial voltada a identificar riscos e 

facilitar a entrada da companhia nos mercados que a interessam (Head, 2007).  

 

A disposição das empresas brasileiras de implantar subsidiárias integrais dedicadas a 

atividades produtivas em países com diferentes características, inclusive aqueles com 

ambiente regulatório deficiente e maiores riscos de natureza política, parece indicar que, ao 

conviver com fragilidades institucionais no próprio Brasil, as multinacionais brasileiras se 

sentem capacitadas a enfrentar dificuldades semelhantes nos países de destino de seus 

investimentos, porém os resultados podem não ser favoráveis. Essa constatação reitera o 

entendimento de que as multinacionais emergentes são mais propensas a tomar riscos e, ao 

mesmo tempo, não se deixam inflouenciar tanto por diferenças entre o seu país de origem e 

o país hospedeiro (Gammeltoft, Filatotchev e Hobdari, 2012). 

 

Entre os fatores institucionais que podem influenciar a estruturação dos negócios em um 

ambiente diferente do vivenciado no Brasil, o estudo evidenciou a qualidade do ambiente 

regulatório, valores, crenças, práticas gerenciais, estereótipos e nível de desenvolvimento 

econômico e social. 

 

Paralelamente, o estudo revelou que as vantagens de propriedade da firma que contribuem 

para a escolha de determinado modo de entrada são distintas daquelas que afetam a escolha 

do modo de estabelecimento. Neste sentido, as multinacionais brasileiras podem se valer do 
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estudo para buscar vantagens de propriedade que efetivamente sejam relevantes para a 

consecução de suas estratégias.     

 

7.4 Reflexões sobre o Processo de Pesquisa e o Método 

 

Não há uma lista oficial completa de empresas brasileiras com investimentos diretos no 

exterior. O Banco Central detém informações a respeito, uma vez que apura todo ano a 

Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior - CBE, seguindo o "Padrão Especial de 

Disseminação de Dados" (SDDS) estabelecido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), 

porém trata essas informações com confidencialidade estrita. Desta forma, os dados são 

apresentados de forma agregada e, ainda assim, em termos de destino dos investimentos, as 

estatísticas apontam paraísos fiscais (Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas e Ilhas 

Bahamas) e países que apenas servem como veículos intermediários (Áustria e a Holanda), 

dado os fenômenos de round-tripping e trans-shipping que caracterizam os investimentos 

diretos brasileiros, a exemplo de outros países emergentes (Campanario, Stal e Silva, 2012; 

Peng e Parente, 2012; UNCTAD, 2006). 

 

Desta forma, a identificação do grupo de companhias brasileiras que efetivamente podem ser 

classificadas como multinacionais ainda é um desafio, dada a diversidade de situações que 

têm levado as empresas de nosso país a investir no exterior. A heterogeneidade diz respeito 

a diferentes dimensões, como setor de atuação da firma investidora e atividades 

desempenhadas pela subsidiária. Entretanto, em termos de intensidade e amplitude dos 

processos de internacionalização, vale ressaltar que apenas quatro multinacionais brasileiras 

reúnem 107 subsidiárias instaladas no exterior, se computados investimentos diretos 

voltados a diferentes atividades. 

 

Para fins de investigar com profundidade as escolhas que as firmas têm adotado na 

estruturação de seus empreendimentos em outros países não basta recorrer à lista de 

empresas com ativos no exterior (conceito do Banco Central do Brasil), nem tampouco a 

estudos baseados na consagrada metodologia seguida pela UNCTAD (que inclui ainda os 

critérios de faturamento e empregados atuantes em outros países), uma vez que não se 

podem abstrair os objetivos que pautaram a realização dos investimentos. Muitas vezes os 

investimentos realizados em outros países têm caráter temporário ou mera função de 

representação financeira ou prospecção de negócios.   
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Desta forma, se não se impuserem critérios na seleção das empresas, corre-se o risco de se 

contaminar a amostra com firmas cuja presença no mercado internacional não tem 

relevância para os seus próprios negócios.  O pressuposto é de que a investigação de casos 

em que a implantação da subsidiária inseriu-se entre investimentos de importância 

secundária não traria conhecimento significativo para melhor entendimento do processo de 

internacionalização das empresas brasileiras.  

 

Com isto, fazer pesquisa de doutorado, no Brasil, com metodologia quantitativa ancorada 

em dados primários coletados junto às empresas, mirando-se executivos com poder 

decisório, é uma atitude um tanto ao quanto atrevida. O preenchimento de questionários, se 

realizado com um mínimo de atenção, toma um tempo precioso da agenda. Portanto, o 

pedido de participação em surveys, ainda que amparado por relacionamentos próximos, 

normalmente não é acolhido de bom grado. Há que se achar a pessoa certa no momento 

certo e, no encaminhamento do assunto, há uma linha tênue entre algo aborrecedor que “vai 

atrapalhar o meu dia” e algo interessante que “pode me estimular a pensar e, assim, trazer 

contribuições na formulação de estratégias para a companhia”.    

 

Não obstante, em geral, a colaboração dos respondentes foi bastante positiva, o que até 

encoraja a busca de outras empresas para a ampliação da amostra em futuros estudos. A 

identificação do interlocutor correto mostrou-se fundamental, não só para assegurar 

representatividade às respostas como também para garantir o retorno do próprio questionário. 

Nos casos em que o primeiro interlocutor não se mostrou efetivamente estimulado a 

participar, tornou-se muito difícil obter a participação da empresa. Quase sempre a postura 

do representante da companhia foi de informar que teria repassado o questionário a um 

executivo mais capacitado a respondê-lo e pedir mais tempo para o retorno do documento. 

Contudo, nessas situações o processo quase sempre não evoluiu. 

 

Em termos de coleta de dados, decidiu-se obter dados primários junto às empresas que 

expressassem suas percepções e opiniões. Buscaram-se, na literatura, fatores institucionais 

do país hospedeiro capazes de influenciar as escolhas dos modos de entrada e 

estabelecimento, porém não há absolutamente uma “receita pronta”. Os primeiros estudos de 

negócios internacionais baseados no conceito de distância institucional foram publicados há 

aproximadamente dez anos atrás e, desde então, as suas vertentes de cunho “formal” e 

“informal” ainda são objeto de debates.  
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Para empreender um survey, naturalmente é mais fácil usar questionários já elaborados, cuja 

confiabilidade e validade já tenham sido comprovadas, do que desenvolver um questionário 

novo. Neste sentido, foram feitos contatos com pesquisadores estrangeiros (alguns 

renomados) no intuito de solicitar os questionários utilizados em seus artigos. Para minha 

surpresa, a colaboração foi grande. Entretanto, como os propósitos e as circunstâncias de 

cada pesquisa foram muito específicos, não se identificou na literatura um questionário 

perfeitamente adequado aos objetivos da presente tese.  

 

Assim, a pesquisa exigiu um processo amplo de coleta e processamento dos dados, 

sintetizado a seguir:  

 

1) Foi inicialmente necessária a identificação de todas as multinacionais brasileiras com 

investimentos diretos no exterior objeto de decisões estratégicas. 

2) O método survey contemplou a preparação de questionário específico bem como a 

realização de pré-testes de modo a assegurar a validade e confiabilidade de suas 

escalas.   

3) O processo de coleta de dados compreendeu o envio do questionário a cerca de 200 

multinacionais brasileiras, realizando-se contatos diretos com cada empresa, no 

intuito de maximizar a taxa de retorno. 

4) A partir dos questionários recebidos (171 observações, 106 empresas), aplicou-se 

técnica de análise fatorial às variáveis do país hospedeiro de modo a formar os 

fatores definitivos do modelo de pesquisa. 

5) Para os fatores da firma combinaram-se dados do questionário com fontes de 

informação diversas, cuidando-se para que sua operacionalização fosse consistente 

com a literatura.  

6) O modelo de pesquisa foi submetido à regressão logística, comparando-se os 

resultados obtidos através de métodos de estimação distintos, dado o caráter 

exploratório do estudo. 

 

7.5 Limitações da Pesquisa 

 

As limitações da pesquisa estão relacionadas ao seu escopo, à metodologia adotada e aos 

dados que se mostraram disponíveis. 
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Modelos constituem representações simplificadas da realidade, notadamente aqueles que se 

propõem a investigar fenômenos complexos como a decisão de investir no exterior, sujeitos 

à influência de inúmeras variáveis (Aharoni, 2011). Nesse contexto, a confirmação de 

hipóteses ancoradas em relações de causalidade entre essas variáveis é particularmente 

difícil. 

 

Naturalmente, reconhece-se a importância de outras vantagens de localização dos países 

hospedeiros, como tamanho do mercado, disponibilidade de recursos naturais e qualidade 

dos recursos humanos e dos sistemas de infraestrutura. Entretanto, na concepção de um 

modelo mais parcimonioso, com um conjunto limitado de parâmetros a serem estimados, 

intencionalmente se procurou investigar a potencial contribuição de outros fatores, não tão 

privilegiados pela literatura existente. 

 

Na composição do grupo de empresas, a partir de informações disponíveis no BNDES, pode 

ter ocorrido a exclusão de firmas cujos investimentos no exterior justificariam sua 

participação na pesquisa. Assim, pode-se ter cometido erros do “tipo 1” (rejeitar algo que é 

verdadeiro). Em contrapartida, o contato direto com as empresas participantes e a análise 

individualizada de todas as observações da amostra permitiu que fossem identificados todos 

os casos em que os investimentos reportados não foram objeto de decisões estratégicas. 

Portanto, é como se não se não houvesse erros do “tipo 2” (aceitar algo que é falso). 

 

Reconhece-se, igualmente, que a opção por se utilizar, para os construtos relativos ao 

ambiente institucional, percepções e opiniões subjetivas dos respondentes, é um fator que 

traz limitações. Foram constatadas médias elevadas para as variáveis relativas à qualidade 

do ambiente regulatório e médias baixas para as variáveis relativas ao risco político, o que 

revela diferenças entre a percepção dos respondentes e o julgamento emanado de  

organizações dedicadas a monitorar o ambiente de negócios dos países, haja vista a 

participação expressiva na amostra de países usualmente apontados como de menor 

qualidade institucional. Note-se que não há como fazer validação cruzada dos sentimentos 

expressos por uma pessoa (Podsakoff e Organ, 1986). Particularmente para as empresas em 

que as respostas foram elaboradas por um único respondente, admite-se também que o seu 

ponto de vista individual pode ter distorcido as percepções que efetivamente orientaram as 

decisões da organização. 
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Outra limitação da pesquisa decorre do fato de que é difícil se ter uma memória precisa de 

como se deram as escolhas da empresa investidora, nos casos de investimentos realizados há 

muitos anos atrás. Ainda que alertado, o respondente pode ter preenchido o questionário 

com base nas percepções que tem hoje, fruto de conhecimentos e experiências acumuladas 

ao longo dos anos. Notadamente nas situações em que a empresa tenha feito investimentos 

sucessivos em um mesmo país hospedeiro, sua percepção hoje pode ser distinta da 

percepção prevalecente quando a subsidiária foi constituída. Essa questão se manifesta 

particularmente na avaliação do risco político. É difícil, por exemplo, um executivo abstrair-

se da situação atual da Argentina e avaliar o risco político do país levando em conta apenas 

o ambiente reinante há anos atrás, quando porventura o investimento tenha sido realizado. 

Nos casos em que os investimentos tenham sido implantados antes de 2001, quando se 

agravou a crise econômica argentina, e os negócios venham sendo afetados por medidas 

tomadas nos últimos anos pelos governos do país, isto pode ter distorcido parte das respostas.   

 

Não obstante, tendo-se ciência dessa limitação, houve, nos casos de investimentos realizados 

já há alguns anos, pedido de atenção especial para que se buscassem respostas junto às 

pessoas que efetivamente tiveram participação no empreendimento e ainda se lembram 

como as definições ocorreram. Ainda assim, os resultados podem ter sido afetados de 

alguma forma por restrições relacionadas à memória dos respondentes (Puck, Holtbrügge e 

Mohr, 2009).  Outro fator limitante decorre do fato de que questões perceptuais têm, por 

definição, um viés subjetivo, ou seja, diferentes pessoas da mesma empresa, em posições 

semelhantes, podem optar por respostas distintas. 

 

O estudo contemplou investimentos em múltiplos países de destino realizados por 

multinacionais com diferentes características, provenientes de um único país de origem 

(Brasil). Assim, se fosse aplicado algum tipo de controle ao nível da indústria, formando-se 

uma amostra apenas com empresas atuantes em determinado segmento industrial (setor de 

bens de consumo, por exemplo), os resultados poderiam alcançar maior confiabilidade 

(Slangen e Hennart, 2007). 

 

Talvez seja necessário refinar a análise da influência dos fatores institucionais nas escolhas 

dos modos de entrada e de estabelecimento, considerando diferentes categorias de países 

hospedeiros, dado que o peso desses fatores pode ser maior em alguns países do que em 

outros (Singh, 2012). Nos países em desenvolvimento, o pilar regulatório parece ter maior 
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impacto. Nos países desenvolvidos, os pilares normativo e cultural-cognitivo parecem 

influenciar mais diretamente as escolhas da firma (Ramachandran e Pant, 2010). Os fatores 

com potencial influência sobre uma firma em sua decisão de investir no exterior igualmente 

variam de acordo com os objetivos da firma. Desta forma, de acordo com as estratégias que 

estão por trás da decisão de investir (resource-seeking, market-seeking, efficiency-seeking, 

strategic-asset seeking, etc.), os determinantes têm pesos distintos. A integração da teoria 

institucional com teorias que enfatizam os fatores da firma também é um tema a ser 

aprofundado (Tihanyi, Devinney e Pedersen, 2012), tendo em perspectiva que os recursos 

que a firma precisa para dispor de vantagens competitivas no país receptor de seus 

investimentos dependem do que aquele país oferece, comparativamente ao país de origem 

(Wright et al., 2005).  Pesquisadores têm defendido que para se explicar o fenômeno das 

multinacionais emergentes é necessário integrar diferentes disciplinas e, particularmente, 

observar aspectos institucionais tanto dos países hospedeiros como do país de origem (Peng 

et al., 2009). 

 

No estudo, não se avaliou o impacto de eventuais mudanças nos ambientais institucionais 

dos países receptores dos investimentos. Um estudo longitudinal que comparasse as 

percepções de uma determinada companhia a respeito de um determinado país, ao longo do 

tempo, e o seu impacto na formatação dos diferentes investimentos que a companhia tivesse 

realizado naquele mercado, possibilitaria esse tipo de avaliação. 

   

No uso da técnica de regressão logística, reconhecem-se três limitações. A primeira decorre 

do fato de que o tamanho da amostra não permitiu a sua divisão em duas partes, o que teria 

sido importante para melhor testar a eficiência classificatória do modelo, pois permitiria 

comparar as taxas de acerto na amostra de validação com as taxas de acerto da amostra de 

treinamento (Hair et al., 2009). A segunda refere-se ao fato de se ter utilizado variáveis 

ordinais, embora tal limitação tenha sido atenuada com o uso da Escala Likert para medir as 

variáveis de natureza institucional. A terceira limitação é intrínseca à própria técnica de 

regressão logística, que não leva em conta o erro de mensuração. Uma alternativa para 

superar a questão é a utilização de SEM - Structural Equation Models.  

 

Na revisão bibliográfica identificou-se que outro fator por vezes adotado para medir a 

distância normativa é a corrupção no país hospedeiro (Cuervo-Cazurra, 2006; Cuervo-

Cazurra, 2008a; Eden e Miller, 2004; Pajunen, 2008; Rodriguez, Uhlenbruck e Eden, 2005). 
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Entretanto, houve grandes dificuldades para se fazerem perguntas aos executivos acerca do 

fenômeno da corrupção. Avaliaram-se diversas alternativas para abordar o tema, mas todas 

esbarraram no constrangimento que as firmas investidoras têm ao lidar com o assunto. 

Buscou-se, inclusive, explicar que a corrupção estava sendo tratada em termos de distância 

entre o Brasil e o país hospedeiro, ou seja, o respondente do questionário deveria apenas 

assinalar se a corrupção no país de destino dos investimentos era diferente ou semelhante à 

percebida no Brasil, sem necessidade, portanto, de se manifestar sobre o nível de corrupção 

de cada país, separadamente. Contudo, esse caminho não resolveu. 

 

Caso a pesquisa fosse calcada em estudos de caso e, assim, permitisse que no contato direto 

com a empresa o pesquisador tecesse considerações específicas a respeito, no sentido de dar 

conforto ao respondente, talvez fosse possível coletar pelo menos as percepções dos 

entrevistados sobre a distância de corrupção entre os países hospedeiros e o Brasil. Todavia, 

tratando-se de pesquisa com o uso de questionários, avaliou-se que a inserção de perguntas 

fortemente constrangedoras traria um alto risco de não-resposta do documento como um 

todo, pois reduziria a propensão de muitos executivos para realizar a tarefa. Para contornar o 

problema no caso de surveys, uma alternativa seria utilizar dados providos por organizações 

não governamentais como a Transparência Internacional, porém na presente tese não se quis 

combinar dados perceptuais com dados secundários.  

 

7.6 Sugestões de Pesquisas Futuras 

 

Pesquisas futuras certamente poderiam trazer alternativas para superar as limitações do 

presente estudo e ampliar os seus achados. Entre outras possibilidades, apontam-se dezessete 

sugestões de pesquisa que complementariam e ampliariam os achados do presente estudo.  

 

• Avaliar a influência dos fatores institucionais do país hospedeiro na escolha da 

localização dos investimentos (Bénassy-Quéré, Coupet e Mayer, 2007; Pajunen, 2008; 

Quer, Claver e Rienda, 2011), observando-se duas dimensões: os fluxos anuais e os 

estoques de investimento direto. A utilização dos fluxos tem a vantagem de refletir 

imediatamente mudanças no ambiente de cada país, para melhor ou para pior, que levem 

os investidores a ajustar suas estratégias. A utilização dos estoques de investimento tem 

a vantagem de reduzir os efeitos de conjunturas de curto prazo e de alterações nas 



 295 

metodologias adotadas pelos países para medir os investimentos estrangeiros recebidos a 

cada ano (IMF, 2003).  

 

• Avaliar as dimensões de natureza institucional a nível infra-nacional, ou seja, a nível 

regional ou até mesmo municipal. Pesquisas sugerem que tanto o ambiente regulatório 

como questões de natureza normativa e cultural-cognitiva podem variar de acordo com a 

região do país (Meyer e Nguyen, 2005; Phillips, Tracey e Karra, 2009). Note-se que o 

Banco Mundial já incorporou às suas pesquisas o relatório Subnational Doing Business, 

exatamente para capturar diferenças no ambiente de negócios existentes em regiões 

distintas de um mesmo país.  

 

• Considerar especificamente os casos em que a distância institucional passa a ser um fator 

de estímulo para a empresa investidora, à medida que o país de destino apresenta 

ambiente institucional mais favorável do que o encontrado no país de origem. Nos 

artigos empíricos o próprio conceito de distância institucional formal, atrelado a 

questões de natureza regulatória, tem a conotação de “quanto maior pior”, ou seja, 

quanto mais afastado o ambiente regulatório do país hospedeiro de estiver do ambiente 

confortável do país de origem, pior. Certamente esse não é o caso de multinacionais 

brasileiras que investem em países com ambiente regulatório mais amigável aos 

negócios do que o oferecido no Brasil. 

 

• Enfatizar fatores institucionais do país de origem (Cuervo-Cazurra, 2008b; Harris e Carr, 

2006; Peng, 2012; Ramamurti, 2012; Voss, Buckley e Cross, 2010; Witt e Lewin, 2007).  

Os dados coletados no presente estudo, se combinados com informações relativas a 

multinacionais de outros países, permitiram a incorporação de fatores institucionais dos 

países de origem ao modelo conceitual de pesquisa.  

 

• Analisar a influência do mimetismo como processo de imitação organizacional entre as 

multinacionais brasileiras, ou seja, a escolha do modo de entrada e de estabelecimento 

pela firma investidora em determinado país hospedeiro seria influenciada pelas 

alternativas adotadas por companhias brasileiras já instaladas no mesmo país (Chan, 

Makino e Isobe, 2006; Xia, Tan e Tan, 2008). 
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• Considerar impacto de outros fatores do país hospedeiro, como regras de tributação 

(Bellak e Leibrecht, 2009; Bénassy-Quéré, Fontagné e Révil, 2005) e incentivos fiscais e 

financeiros ofertados pelo governo do país hospedeiro (Blomström e Kokko, 2003; 

Loewendahl, 2001; Wei, 2000; Zhou, Delios e Yang, 2002). Estudo da UNCTAD (1996) 

concluiu que os incentivos podem até ter um efeito positivo na atração de investimentos 

diretos no exterior, mas esse efeito se dá “na margem” e depende das especificidades do 

próprio incentivo e do tipo de empreendimento que venha a ser beneficiado. No 

tratamento dos incentivos, aplicar conceito de “balanço de restrições” como a diferença 

entre a variável “restrições” e a variável “incentivos” (Wei, 2000). 

 

• Avaliar em que situações os fatores institucionais do país hospedeiro e os fatores da 

firma exercem maior influência, à luz das diferentes motivações que podem levar firmas 

a investir no exterior. 

 
• Avaliar a influência do ambiente institucional do país hospedeiro, bem como suas 

mudanças, na continuidade das operações. 

 
• Investigar com profundidade os casos em que houve inversão do sinal previsto nas 

hipótese de pesquisa (Crenças - Hipótese 2a, e Experiência Internacional Prévia - 

Hipótese 6a), avaliando-se aspectos relacionados à operacionalização das variáveis, 

natureza dos dados, existência de correlações, composição da amostra e formulação do 

modelo.  

  

• Testar a influência da experiência prévia da firma investidora, separando-se os casos em 

que essa experiência tenha-se dado em países similares ao país hospedeiro daqueles em 

que foi obtida em países distintos (Dow e Larimo, 2011; Stucchi, 2012).  

 
• Testar a influência da experiência prévia da firma investidora, computando-se  apenas os 

casos nos quais a escolha do modo de entrada ou do modo de estabelecimento tenha sido 

semelhante ao do investimento em questão.   

 

• Incluir variáveis moderadoras no modelo de pesquisa, como intensidade tecnológica, de 

modo a refletir diferentes circunstâncias. Ao contrário das multinacionais dos países 

desenvolvidos, multinacionais emergentes podem encontrar na necessidade de fortalecer 
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sua capacitação tecnológica e suas conexões com centros de desenvolvimento 

tecnológico a principal razão para seus investimentos diretos no exterior. 

 
• Fazer análise fatorial confirmatória (AFC) no intuito de confirmar as validades de 

critério e construto do questionário, bem como a confiabilidade dos fatores, apurando-se 

a confiabilidade composta e a variância extraída (indicadores que suplantam as 

limitações associadas ao alfa de Cronbach).   

 
• Testar o modelo com variáveis mediadoras que possam evidenciar novos 

relacionamentos.   

 

• Considerar a volatilidade cambial como parte do ambiente institucional do país 

hospedeiro (Erdal e Tatoglu, 2002). O fenômeno do crescimento da China, no qual a 

participação do capital estrangeiro tem sido fundamental, notadamente nos últimos 20 

anos, e as discussões em torno da manutenção artificial do yuan em um patamar 

desvalorizado, são temas que têm motivado pesquisas em torno dos efeitos das taxas de 

câmbio na atração de investimentos externos. Com destaque para publicações 

acadêmicas e pesquisadores de origem asiática, diversos estudos empíricos vêm 

procurando validar a hipótese de que a depreciação da taxa de câmbio do país 

hospedeiro exerce um papel fundamental no aumento do fluxo de investimentos 

provenientes de outros países. A expressividade dos investimentos industriais japoneses 

na China (Xing, 2006) é um dos exemplos que confirma o pressuposto. Amparados por 

dados referentes a investimentos estrangeiros na Coreia, oriundos de oito diferentes 

países (Estados Unidos, Canadá, Japão, Cingapura, Alemanha, Reino Unido, França e 

Suíça), Lee e Min (2011) também concluíram que o comportamento dos investidores se 

alterou após a crise cambial que o país sofreu em 1997, passando-se a observar uma 

correlação negativa entre a volatilidade do won e os investimentos externos, com caráter 

estrutural. No caso específico do Brasil, o impacto do câmbio nos fluxos de comércio 

tem sido objeto de estudos diversos, diante do ponto de vista de que mudanças no valor 

das moedas causam reflexos nos preços relativos entre os países, comprometendo a 

aplicação de regras negociadas no âmbito da OMC. Há pesquisas em busca da aferição 

do que seria um “câmbio de equilíbrio”, à luz dos balanços de pagamento dos países, as 

quais apontam que à cotação de R$ 2,00/1 US$ o real estaria supervalorizado em 15%. A 
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distorção nos fluxos de comércio poderia ser avaliada também em termos dos preços dos 

ativos e, consequentemente, no que diz respeito aos fluxos de investimento direto. 

 

• Ampliar a amostra. No âmbito da pesquisa, foram mapeadas cerca de 200 multinacionais 

brasileiras com investimentos de caráter estratégico no exterior, totalizando 

aproximadamente 600 filiais instaladas em 84 diferentes países. A base de empresas por 

si só é limitada. Logo, um esforço de ampliar a amostra na direção de se melhorar a 

qualidade estatística dos resultados faz sentido. Isto permitiria, inclusive, dividir a 

amostra em duas sub-amostras (analysis sample e holdout sample), conforme se 

recomenda no emprego da regressão logística para que se tenha uma boa estimativa da 

eficiência classificatória do modelo (Hair et al., 2009).   

 

• Elaborar estudos de caso de natureza qualitativa, que poderiam contribuir para o 

aprofundamento das relações de causalidade entre as variáveis independentes e 

dependentes do modelo, permitindo ainda que os seus resultados fossem objeto de 

triangulação com os achados da presente pesquisa.   
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(1988)

Autor
Variável

Dependente
Variáveis Independentes e de Controle Fonte dos Dados

País de 
Origem

País de Destino
Tamanho da

Amostra
Período de 

Análise
Método

Regressão 
logística binomial

1985–1989 
148

observações20 países EUA

Secundários (Wall
Street Journal, 
Department of 
Commerce, Hofstede, 
ICRG, dentre outras)

Independente: distância sócio-cultural
Controle/moderatoras:
multinacionalidade,
Intensidade tecnológica, porte, risco país, potencial 
de mercado

Modo de entrada
(subsidiária integral ou 
JV)

Agarwal
(1994)

Regressão 
logística binomial

1978-1980
1984-1987

270 observaçõesEUAJapão

Secundários (Toyo
Keizai e Japan
Economic Institute, 
dentre outros)

Independentes:intensidade tecnológica, experiência 
no país hospedeiro, diversificação da firma, 
intensidade de propaganda, paridade cambial, 
crescimento da demanda no país hospedeiro, 
investidores de outros países e concentração da 
indústria, dentre outras 

Modo de 
estabelecimento 
(aquisição ou greenfield)

Hennart e Park
(1993)

Regressão
logística

multinomial

Investimentos 
depois de 1980 

(ano de coleta de 
dados não 

especificado)

96  observações
Todas as principais 
regiões do mundo

EUAPrimários (survey)

Independentes: concentração global, sinergias 
globais, motivações globais, risco país, familiaridade 
com a localização, incerteza da demanda, intensidade 
da competição, valor dos conhecimentos específicos 
da firma, natureza tácita do conhecimento

Modo de entrada 
(subsidiária integral, JV
e licenciamento)

Kim e Hwang
(1992)

Regressão linear 
múltipla

1977;1982; 1987

86 (distância 
hierárquica); 63 
(integração), em 

1977
166 (distância 

hierárquica); 51 
(integração), em 

1982

50 países (distância 
hierárquica),

17 países
(integração)

EUA 

Secundários 
(Department of 
Commerce, Hofstede, 
Confucian
Integration Index, 
dentre outros)

Independente: distância hierárquica, integração
Controle: distância cultural, tamanho do mercado,  
restrições ao IDE, indústria

Taxa de royalties
recebidos nas operações 
de licenciamento no 
exterior em relação às 
vendas das subsidiárias 
estrangeiras

Shane (1994)

Regressão 
logística binomial

1985–1989 
148

observações20 países EUA

Secundários (Wall
Street Journal, 
Department of 
Commerce, Hofstede, 
ICRG, dentre outras)

Independente: distância sócio-cultural
Controle/moderatoras:
multinacionalidade,
Intensidade tecnológica, porte, risco país, potencial 
de mercado

Modo de entrada
(subsidiária integral ou 
JV)

Agarwal
(1994)

Regressão 
logística binomial

1978-1980
1984-1987

270 observaçõesEUAJapão

Secundários (Toyo
Keizai e Japan
Economic Institute, 
dentre outros)

Independentes:intensidade tecnológica, experiência 
no país hospedeiro, diversificação da firma, 
intensidade de propaganda, paridade cambial, 
crescimento da demanda no país hospedeiro, 
investidores de outros países e concentração da 
indústria, dentre outras 

Modo de 
estabelecimento 
(aquisição ou greenfield)

Hennart e Park
(1993)

Regressão
logística

multinomial

Investimentos 
depois de 1980 

(ano de coleta de 
dados não 

especificado)

96  observações
Todas as principais 
regiões do mundo

EUAPrimários (survey)

Independentes: concentração global, sinergias 
globais, motivações globais, risco país, familiaridade 
com a localização, incerteza da demanda, intensidade 
da competição, valor dos conhecimentos específicos 
da firma, natureza tácita do conhecimento

Modo de entrada 
(subsidiária integral, JV
e licenciamento)

Kim e Hwang
(1992)

Regressão linear 
múltipla

1977;1982; 1987

86 (distância 
hierárquica); 63 
(integração), em 

1977
166 (distância 

hierárquica); 51 
(integração), em 

1982

50 países (distância 
hierárquica),

17 países
(integração)

EUA 

Secundários 
(Department of 
Commerce, Hofstede, 
Confucian
Integration Index, 
dentre outros)

Independente: distância hierárquica, integração
Controle: distância cultural, tamanho do mercado,  
restrições ao IDE, indústria

Taxa de royalties
recebidos nas operações 
de licenciamento no 
exterior em relação às 
vendas das subsidiárias 
estrangeiras

Shane (1994)3
3
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Regressão 
logística binomial 1969-1991

756 observações 
(402

multinacionais)
45 paísesJapão

Secundários (Toyo
Keizai Shinposha,
1992) 

Independentes: porte, tamanho do investimento, 
diversificação relacionada ao investimento, 
experiência em negócios internacionais, experiência 
no país hospedeiro, intensidade de P&D, posição de 
mercado da firma investidora, desenvolvimento 
econômico, política do país hospedeiro, distância 
cultural, momento do investimento

Modo de 
estabelecimento 
(greenfieldou
Aquisição)

Cho e
Padmanabhan
(1995)

Regressão 
logística binomial

1969-1991
839

observações36 paísesJapão

Secondários
(Japanese Overseas
Investment: A
complete listing by
firms and countries
(Toyo Keizai,
1992, Japan
Company Handbook) 

Independentes: porte da firma investidora e da 
subsidiária, diversificação da firma, experiência 
internacional, experiência no país hospedeiro, 
intensidade de P&D, modo de estabelecimento, 
restrições do governo, distância cultural
Controle: momento do investimento

Modo de entrada 
(Subsidiária integral, JV)

Padmanabhan e
Cho (1996)

Autor
Variável

Dependente
Variáveis Independentes e de Controle Fonte dos Dados

País de 
Origem

País de Destino
Tamanho da

Amostra
Período de 

Análise
Método

Pan (1996)

Modo de entrada 
(Subsidiária integral/JV
majoritária, JV paritária
e JV minoritária)

Independentes:intensidade de propaganda, 
participação de capital estrangeiro, risco país, 
tamanho do investimento, duração contratual da 
parceria, distância cultural, intensidade da 
competição, participação estatal no sócio local, 
alinhamento com o sócio local, alinhamento com o 
sócio estrangeiro, localização do investimento, país 
de origem

Secundários 
(Almanac of Foreign
Economic Relations
and Trade of China,
Ministério de 
Comércio Exterior e 
Cooperação 
Econômica, 
Institutional Investor, 
Hofstede, dente 
outros)

41 países e 
regiões

China 
4.223

observações
1979-1992

Regressão 
logística 

multinomial

Regressão 
logística binomial 1969-1991

756 observações 
(402

multinacionais)
45 paísesJapão

Secundários (Toyo
Keizai Shinposha,
1992) 

Independentes: porte, tamanho do investimento, 
diversificação relacionada ao investimento, 
experiência em negócios internacionais, experiência 
no país hospedeiro, intensidade de P&D, posição de 
mercado da firma investidora, desenvolvimento 
econômico, política do país hospedeiro, distância 
cultural, momento do investimento

Modo de 
estabelecimento 
(greenfieldou
Aquisição)

Cho e
Padmanabhan
(1995)

Regressão 
logística binomial

1969-1991
839

observações36 paísesJapão

Secondários
(Japanese Overseas
Investment: A
complete listing by
firms and countries
(Toyo Keizai,
1992, Japan
Company Handbook) 

Independentes: porte da firma investidora e da 
subsidiária, diversificação da firma, experiência 
internacional, experiência no país hospedeiro, 
intensidade de P&D, modo de estabelecimento, 
restrições do governo, distância cultural
Controle: momento do investimento

Modo de entrada 
(Subsidiária integral, JV)

Padmanabhan e
Cho (1996)

Autor
Variável

Dependente
Variáveis Independentes e de Controle Fonte dos Dados

País de 
Origem

País de Destino
Tamanho da

Amostra
Período de 

Análise
Método

Pan (1996)

Modo de entrada 
(Subsidiária integral/JV
majoritária, JV paritária
e JV minoritária)

Independentes:intensidade de propaganda, 
participação de capital estrangeiro, risco país, 
tamanho do investimento, duração contratual da 
parceria, distância cultural, intensidade da 
competição, participação estatal no sócio local, 
alinhamento com o sócio local, alinhamento com o 
sócio estrangeiro, localização do investimento, país 
de origem

Secundários 
(Almanac of Foreign
Economic Relations
and Trade of China,
Ministério de 
Comércio Exterior e 
Cooperação 
Econômica, 
Institutional Investor, 
Hofstede, dente 
outros)

41 países e 
regiões

China 
4.223

observações
1979-1992

Regressão 
logística 

multinomial

Análise de eventos 
históricos (modelo 
semi-paramétrico 

de Cox) e 
regressão logística 

binomial

1966-1994

828
observações

(25 multinacionais)
72 paísesHolanda

Secundários 
(Relatórios anuais 
das firmas 
investidoras, 
Hofstede)

Independentes: distância cultural (inclusive 
orientação para o longo prazo)
Controle: experiência no país hospedeiro, renda
per capita, risco país, porte e lucratividade

Sobrevivência da 
subsidiária e modo de 
entrada (joint ventures
ou subsidiárias integrais)

Barkema e
Vermeulen
(1997)

Regressão
logística

multinomial
1994

1.609 observações
Leste e Sul Asiático, 
Europa Ocidental, 
América do Norte

Japão

Secundários 
(Japanese Overseas
Investment By
Country – Toyo
Keizai 1994)

Independentes: intensidade relativa dos processos a 
montante e a jusante, intensidade relativa do 
processo gerencial.
Controle:  distância cultural, região geográfica do 
investimento, porte e idade da subsidiária

Modo de 
estabelecimento/entrada
(aquisição, 
greenfieldou JV)

Anand e Delios
(1997)

Análise fatorial 
exploratória

Não especificado 
(provavelmente 

1995)
3.772 observações

10 países: Canadá, 
EUA, Argentina, 

Reino Unido, 
Holanda, França,  

Espanha, Austrália, 
Portugal e Malásia

EUA
Primários
(survey)

Dimensões regulatória, normativa e cognitiva
Transferência de práticas
de qualidade para a 
subsidiária

Kostova (1996)

Análise de eventos 
históricos (modelo 
semi-paramétrico 

de Cox) e 
regressão logística 

binomial

1966-1994

828
observações

(25 multinacionais)
72 paísesHolanda

Secundários 
(Relatórios anuais 
das firmas 
investidoras, 
Hofstede)

Independentes: distância cultural (inclusive 
orientação para o longo prazo)
Controle: experiência no país hospedeiro, renda
per capita, risco país, porte e lucratividade

Sobrevivência da 
subsidiária e modo de 
entrada (joint ventures
ou subsidiárias integrais)

Barkema e
Vermeulen
(1997)

Regressão
logística

multinomial
1994

1.609 observações
Leste e Sul Asiático, 
Europa Ocidental, 
América do Norte

Japão

Secundários 
(Japanese Overseas
Investment By
Country – Toyo
Keizai 1994)

Independentes: intensidade relativa dos processos a 
montante e a jusante, intensidade relativa do 
processo gerencial.
Controle:  distância cultural, região geográfica do 
investimento, porte e idade da subsidiária

Modo de 
estabelecimento/entrada
(aquisição, 
greenfieldou JV)

Anand e Delios
(1997)

Análise fatorial 
exploratória

Não especificado 
(provavelmente 

1995)
3.772 observações

10 países: Canadá, 
EUA, Argentina, 

Reino Unido, 
Holanda, França,  

Espanha, Austrália, 
Portugal e Malásia

EUA
Primários
(survey)

Dimensões regulatória, normativa e cognitiva
Transferência de práticas
de qualidade para a 
subsidiária

Kostova (1996)

3
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Regressão 
logística binomial 

1966-1994829 observações
(25 multinacionais)

72 paísesHolanda

Secundários
(Relatórios anuais 
das firmas 
investidoras, 
Hofstede)

Independentes: diversidade geográfica, diversidade 
de produtos, diversificação relacionada ao 
investimento
Moderadora: diversidade geográfica
Controle: estrutura de capital, rentabilidade e porte 
da firma investidora, distância cultural, experiência 
local, renda do país hospedeiro, restrições legais, 
risco país, momento do investimento, dentre outras

Modo de 
Estabelecimento (start-
up e aquisição)

Barkema e
Vermeulen
(1998)

Regressão 
logística binomial

1977-1993 
(Finlândia) 1978-

1993
(Japão)

401 observações
(266 subsidiárias 
japonesas e 135 

subsidiárias 
finlandesas)

EUA
Japão e 

Finlândia

Secundários (Japão) 
e Primários 
(Finlândia)

Independentes:
Aversão à incerteza, distância hierárquica, distância 
cultural
Controle: diversificação da firma, intensidade de 
P&D,  experiência, porte, crescimento da indústria, 
concentração da indústria, intensidade de recursos 
naturais, modo de estabelecimento

Modo de entrada (joint
ventureou subsidiária 
integral)

Hennart e 
Larimo (1998)

Regressão 
logística binomial

1991-1994
265 observações

(40 multinacionais)

Não especificado, 
três clusters culturais 

são mencionados
Espanha

Primários (survey) e 
Secundários (Stock
Exchange Comission, 
Maxwell Spinosa
Directory, Fomento 
Producción España)

Independentes:especificidade dos ativos, porte, 
intensidade do capital, nível de dependência 
estrangeira, risco país, distância cultural

Modo de entrada 
(licenciamento e 
subsidiária com controle 
compartilhado, de um 
lado, e subsidiária 
integral, de outro)

Palenzuela
e Martinez
Bobillo (1999)

Autor
Variável

Dependente
Variáveis Independentes e de Controle Fonte dos Dados

País de 
Origem

País de Destino
Tamanho da

Amostra
Período de 

Análise
Método

Delios e 
Beamish
(1999)

Modo de entrada 
(participação no capital 
da subsidiária)

Independentes: intensidade de propaganda e P&D, 
especificidade dos ativos, grau de imperfeição do 
mercado, diversificação relacionada ao investimento, 
risco país, restrições legais no país hospedeiro, 
proteção à propriedade intelectual, experiência 
internacional

Secundários 
(Analyst’s Guide, 
Toyo Keizai, 
Euromoney, World
Competitiveness
Report)

Japão

China, Hong Kong,
Indonésia, Malásia, 
Filipinas, Coreia do 

Sul, Cingapure, 
Taiwan e Tailândia

1.424 1994 e 1996 Regressão TOBIT

Regressão 
logística binomial 

1966-1994829 observações
(25 multinacionais)

72 paísesHolanda

Secundários
(Relatórios anuais 
das firmas 
investidoras, 
Hofstede)

Independentes: diversidade geográfica, diversidade 
de produtos, diversificação relacionada ao 
investimento
Moderadora: diversidade geográfica
Controle: estrutura de capital, rentabilidade e porte 
da firma investidora, distância cultural, experiência 
local, renda do país hospedeiro, restrições legais, 
risco país, momento do investimento, dentre outras

Modo de 
Estabelecimento (start-
up e aquisição)

Barkema e
Vermeulen
(1998)

Regressão 
logística binomial

1977-1993 
(Finlândia) 1978-

1993
(Japão)

401 observações
(266 subsidiárias 
japonesas e 135 

subsidiárias 
finlandesas)

EUA
Japão e 

Finlândia

Secundários (Japão) 
e Primários 
(Finlândia)

Independentes:
Aversão à incerteza, distância hierárquica, distância 
cultural
Controle: diversificação da firma, intensidade de 
P&D,  experiência, porte, crescimento da indústria, 
concentração da indústria, intensidade de recursos 
naturais, modo de estabelecimento

Modo de entrada (joint
ventureou subsidiária 
integral)

Hennart e 
Larimo (1998)

Regressão 
logística binomial

1991-1994
265 observações

(40 multinacionais)

Não especificado, 
três clusters culturais 

são mencionados
Espanha

Primários (survey) e 
Secundários (Stock
Exchange Comission, 
Maxwell Spinosa
Directory, Fomento 
Producción España)

Independentes:especificidade dos ativos, porte, 
intensidade do capital, nível de dependência 
estrangeira, risco país, distância cultural

Modo de entrada 
(licenciamento e 
subsidiária com controle 
compartilhado, de um 
lado, e subsidiária 
integral, de outro)

Palenzuela
e Martinez
Bobillo (1999)

Autor
Variável

Dependente
Variáveis Independentes e de Controle Fonte dos Dados

País de 
Origem

País de Destino
Tamanho da

Amostra
Período de 

Análise
Método

Delios e 
Beamish
(1999)

Modo de entrada 
(participação no capital 
da subsidiária)

Independentes: intensidade de propaganda e P&D, 
especificidade dos ativos, grau de imperfeição do 
mercado, diversificação relacionada ao investimento, 
risco país, restrições legais no país hospedeiro, 
proteção à propriedade intelectual, experiência 
internacional

Secundários 
(Analyst’s Guide, 
Toyo Keizai, 
Euromoney, World
Competitiveness
Report)

Japão

China, Hong Kong,
Indonésia, Malásia, 
Filipinas, Coreia do 

Sul, Cingapure, 
Taiwan e Tailândia

1.424 1994 e 1996 Regressão TOBIT

Análise fatorial 
confirmatória

Não especificado
636 estudantes de 

gestão de negócios

6 países: Alemanha, 
Itália, Noruega, 

Espanha, Suécia e 
Estados Unidos

-
Primários  (survey)

Dimensões regulatória, normativa e cognitivaEmpreendedorismo
Busenitz, 
Gómez e
Spencer (2000)

Brouthers e
Brouthers
(2000)

Modo de 
estabelecimento 
(aquisição ou greenfield)

Independentes:tamanho relativo, intensidade 
tecnológica, experiência multinacional, crescimento 
de mercado, distância cultural, diversidade da firma, 
diversificação relacionada ao investimento, aversão à
incerteza

Secundários (Japan
External Trade
Organization, 1994)

Japão
Reino Unido,  

França, Holanda, 
Alemanha, Bélgica e 

Luxemburgo

136
observações

Depois de 1980
Regressão 

logística binomial 

Análise fatorial 
confirmatória

Não especificado
636 estudantes de 

gestão de negócios

6 países: Alemanha, 
Itália, Noruega, 

Espanha, Suécia e 
Estados Unidos

-
Primários  (survey)

Dimensões regulatória, normativa e cognitivaEmpreendedorismo
Busenitz, 
Gómez e
Spencer (2000)

Brouthers e
Brouthers
(2000)

Modo de 
estabelecimento 
(aquisição ou greenfield)

Independentes:tamanho relativo, intensidade 
tecnológica, experiência multinacional, crescimento 
de mercado, distância cultural, diversidade da firma, 
diversificação relacionada ao investimento, aversão à
incerteza

Secundários (Japan
External Trade
Organization, 1994)

Japão
Reino Unido,  

França, Holanda, 
Alemanha, Bélgica e 

Luxemburgo

136
observações

Depois de 1980
Regressão 

logística binomial 
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Regressão 
logística binomial

1995-1997

231
observações: 
Holanda (91), 

Alemanha
(59), Reino Unido 

(45),
EUA (36), 

Hungria, Polônia, 
República Tcheca, 
Russia, Romênia

Alemanha, 
Reino Unido, 
EUA, Holanda

Primários
(survey)

Independentes:distância cultural, risco do 
investimento
Controle: porte, experiência internacional, 
experiência na comunidade européia

Modo de entrada (joint
ventureou subsidiária 
integral)

Brouthers e
Brouthers
(2001)

Regressão
logística

multinomial
1994-1995

269
observações

República Tcheca,
Hungria, Polônia, 
Rússia e Romênia.

Alemanha e 
Inglaterra

Primários (survey)

Independentes: reformas institucionais, distância 
psíquica, intensidade tecnológica, transferência de 
teconologia, indústria/serviço, capacitação gerencial 
local 
Controle: porte, experiência internacional e regional, 
tipo de projeto

Modo de entrada 
(contratos, joint venture
ou subsidiária integral)

Meyer (2001)

Regressão
logistica

multinomial

1975-1992

816 observações 
(69 multinacionais 

japonesas e 50 
européias)

EUA

Japão, Reino 
Unido, 

Alemanha, 
Suíça, França, 
Itália, Bélgica, 

Noruega, 
Suécia, 

Dinamarca, 
Finlândia

Secundários (Global 
Vantage NIKKEI
Needs, Hofstede, 
Department of 
Commerce, entre 
outras)

Independentes: vantagem competitiva sobre firmas 
locais, diversificação relacionada ao investimento, 
distância cultural, modo de estabelecimento, modo 
de entrada, porte, diversificação da firma, 
crescimento do mercado interno, dentre outras

Modo de 
estabelecimento/entrada:  
greenfields, aquisições 
ou JVs)

Chang and
Rosenzweig
(2001)

Autor
Variável

Dependente
Variáveis Independentes e de Controle Fonte dos Dados

País de 
Origem

País de Destino
Tamanho da

Amostra
Período de 

Análise
Método

Luo (2001)
Modo de entrada (JVs ou 
subsidiárias integrais)

Independentes: nível percebido de intervenção 
governamental, incerteza ambiental e sobre o sistema 
de direitos de propriedade, proteção ao 
conhecimento, integração global, experiência no país 
hospedeiro, orientação para projetos, tamanho do 
investimento, localização do projeto
Controle: distância cultural, intenção estratégica

Primários (survey) e 
Secundários (China 
Statistical Yearbook, 
Almanac of China’s 
Foreign Economic
Relations and Trade, 
Directory of Foreign-
Invested Industrial 
Enterprises)

EUA Hong
Kong,
Japão, 
Alemanha, 
Cingapura, 
França,
Reino Unido, 
Itália,
Taiwan, 
Austrália,
Canadá, Coréia

China

174
observações

1996-1997 
(survey)

1993-1996
(dados 

secundários)

Regressão 
logística binomial

Regressão 
logística binomial

1995-1997

231
observações: 
Holanda (91), 

Alemanha
(59), Reino Unido 

(45),
EUA (36), 

Hungria, Polônia, 
República Tcheca, 
Russia, Romênia

Alemanha, 
Reino Unido, 
EUA, Holanda

Primários
(survey)

Independentes:distância cultural, risco do 
investimento
Controle: porte, experiência internacional, 
experiência na comunidade européia

Modo de entrada (joint
ventureou subsidiária 
integral)

Brouthers e
Brouthers
(2001)

Regressão
logística

multinomial
1994-1995

269
observações

República Tcheca,
Hungria, Polônia, 
Rússia e Romênia.

Alemanha e 
Inglaterra

Primários (survey)

Independentes: reformas institucionais, distância 
psíquica, intensidade tecnológica, transferência de 
teconologia, indústria/serviço, capacitação gerencial 
local 
Controle: porte, experiência internacional e regional, 
tipo de projeto

Modo de entrada 
(contratos, joint venture
ou subsidiária integral)

Meyer (2001)

Regressão
logistica

multinomial

1975-1992

816 observações 
(69 multinacionais 

japonesas e 50 
européias)

EUA

Japão, Reino 
Unido, 

Alemanha, 
Suíça, França, 
Itália, Bélgica, 

Noruega, 
Suécia, 

Dinamarca, 
Finlândia

Secundários (Global 
Vantage NIKKEI
Needs, Hofstede, 
Department of 
Commerce, entre 
outras)

Independentes: vantagem competitiva sobre firmas 
locais, diversificação relacionada ao investimento, 
distância cultural, modo de estabelecimento, modo 
de entrada, porte, diversificação da firma, 
crescimento do mercado interno, dentre outras

Modo de 
estabelecimento/entrada:  
greenfields, aquisições 
ou JVs)

Chang and
Rosenzweig
(2001)

Autor
Variável

Dependente
Variáveis Independentes e de Controle Fonte dos Dados

País de 
Origem

País de Destino
Tamanho da

Amostra
Período de 

Análise
Método

Luo (2001)
Modo de entrada (JVs ou 
subsidiárias integrais)

Independentes: nível percebido de intervenção 
governamental, incerteza ambiental e sobre o sistema 
de direitos de propriedade, proteção ao 
conhecimento, integração global, experiência no país 
hospedeiro, orientação para projetos, tamanho do 
investimento, localização do projeto
Controle: distância cultural, intenção estratégica

Primários (survey) e 
Secundários (China 
Statistical Yearbook, 
Almanac of China’s 
Foreign Economic
Relations and Trade, 
Directory of Foreign-
Invested Industrial 
Enterprises)

EUA Hong
Kong,
Japão, 
Alemanha, 
Cingapura, 
França,
Reino Unido, 
Itália,
Taiwan, 
Austrália,
Canadá, Coréia

China

174
observações

1996-1997 
(survey)

1993-1996
(dados 

secundários)

Regressão 
logística binomial

Kostova e Roth
(2002)

Adoção de práticas 
organizacionais da 
matriz pela subsidiária

Independentes; dimensões regulatória, normativa e 
cognitiva, grau de dependência da subsidiária, grau 
de confiança na matriz, nível de identificação com a 
matriz

Primários  (survey) EUA

10 países
(Canadá, EUA, 

Argentina, Reino 
Unido, Holanda, 
França, Espanha, 

Austrália, Portugal e
Malásia)

154 subsidiárias 
(534 gerentes e  

3.238 funcionários 
sem função 
gerencial)

1996
Regressão linear 

múltipla

Yiu e Makino 
(2002)

Modo de entrada 
(subsidiária integral)
e joint venture)

Independentes: intensidade tecnológica, experiência 
no país hospedeiro, influência do Estado, 
etnocentrismo, distância cultural, isomorfismo com  
empresas concorrentes, isomorfismo interno
Controle: porte da subsidiária, indústria/serviço

Secundários (Toyo 
Keizai 1996, 
Analysts’ Guide, 
World 
Competitiveness 
Report, Hofstede)

Japão 23 países
364 observações 

(10 multinacionais)
1995-1997

Regressão 
logística binomial

Kostova e Roth
(2002)

Adoção de práticas 
organizacionais da 
matriz pela subsidiária

Independentes; dimensões regulatória, normativa e 
cognitiva, grau de dependência da subsidiária, grau 
de confiança na matriz, nível de identificação com a 
matriz

Primários  (survey) EUA

10 países
(Canadá, EUA, 

Argentina, Reino 
Unido, Holanda, 
França, Espanha, 

Austrália, Portugal e
Malásia)

154 subsidiárias 
(534 gerentes e  

3.238 funcionários 
sem função 
gerencial)

1996
Regressão linear 

múltipla

Yiu e Makino 
(2002)

Modo de entrada 
(subsidiária integral)
e joint venture)

Independentes: intensidade tecnológica, experiência 
no país hospedeiro, influência do Estado, 
etnocentrismo, distância cultural, isomorfismo com  
empresas concorrentes, isomorfismo interno
Controle: porte da subsidiária, indústria/serviço

Secundários (Toyo 
Keizai 1996, 
Analysts’ Guide, 
World 
Competitiveness 
Report, Hofstede)

Japão 23 países
364 observações 

(10 multinacionais)
1995-1997

Regressão 
logística binomial

3
4
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Regressão 
logística 

multinomial
2000-2002 208 observações

Egito, Vietnam, 
África do Sul, Índia

Diversos

Primários (survey) e 
Secundários (Index
of Economic
Freedom, Hofstede, 
ILO Yearbook of 
Labor Statistics, 
OCDE e  World
Development
Indicators, entre 
outras fontes)

Independentes: dimensões regulatória, normativa e 
cognitiva
Controle: procura de mercado, fonte dos principais
recursos, intensidade tecnológica, tipo de projeto,  
diversificação da firma, momento do investimento

Modo de 
estabelecimento/entrada
(aquisições,greenfield
ou JV)

Ionascu, Meyer 
e Estrin
(2004)

Regressão
logística binomial 1995-1996

287 
observações22 países

EUA, Reino 
Unido, 
Alemanha, 
Japão, França, 
Suécia, 
Finlândia, 
Holanda, Suíça

Primários (survey)  

Independentes: estratégia corporativa 
(multidoméstica vs. global)
Controle: intensidade de P&D, diversificação da 
firma, experiência estrangeira,  distância cultural, 
tamanho relativo, ano do investimento

Modo de 
estabelecimento 
(greenfielde aquisição)

Harzing (2002)

Regressão 
logística binomial

Não especificado208 observações
10

economias em
transição da CEE

União EuropéiaPrimários (survey)

Independentes: experiência no modo de entrada, 
estratégia internacional, intensidade tecnológica, 
diversificação relacionada ao investimento, perfil
institucional do país hospedeiro, modo de entrada
Controle: porte da subsidiária, indústria/serviço, 
atividade da cadeia de valor, investimento decorrente
de privatização ou não

Modo de 
estabelecimento 
(greenfield ou aquisição)

Dikova e Van
Witteloostuijn
(2007)

Regressão 
logística 

multinomial
1996-1997

Não especificado
(1.124 firmas 
investidoras)

45 paísesJapão

Secundários (Toyo
Keizai, Analysts' 
Guide, Global 
Competitive Report)  

Independentes: distância regulatória, distância 
normativa
Controle: distância cultural, intensidade tecnológica, 
intensidade de propaganda, porte, experiência 
internacional, idade da subsidiária

Modo de entrada 
(subsidiária integral, JV
majoritária, JV paritária, 
JV minoritária)

Xu, Pan e 
Beamish
(2004) 

Regressão 
logística binomial, 
regressão simples 

OLS

200312.997 observações48 paísesJapão

Secundários (Kaigai
Shinshutsu
Kigyou Souran, 
World
Competitiveness
Yearbook
Country Risk
Ratings: Euromoney
Hofstede / Kogut and
Singh (1988)

Independentes: distância normativa,
distância regulatória, distância cultural
Moderadora: distância institucional, idade da
subsidiária

Composição do corpo 
gerencial (probabilidade 
do gerente geral da 
subsidiária ser japonês 
ou expatriado) e 
produtividade da 
subsidiária

Gaur, Delios e
Singh (2007)

Autor
Variável

Dependente
Variáveis Independentes e de Controle Fonte dos Dados

País de 
Origem

País de Destino
Tamanho da

Amostra
Período de 

Análise
Método

Regressão 
logística 

multinomial
2000-2002 208 observações

Egito, Vietnam, 
África do Sul, Índia

Diversos

Primários (survey) e 
Secundários (Index
of Economic
Freedom, Hofstede, 
ILO Yearbook of 
Labor Statistics, 
OCDE e  World
Development
Indicators, entre 
outras fontes)

Independentes: dimensões regulatória, normativa e 
cognitiva
Controle: procura de mercado, fonte dos principais
recursos, intensidade tecnológica, tipo de projeto,  
diversificação da firma, momento do investimento

Modo de 
estabelecimento/entrada
(aquisições,greenfield
ou JV)

Ionascu, Meyer 
e Estrin
(2004)

Regressão
logística binomial 1995-1996

287 
observações22 países

EUA, Reino 
Unido, 
Alemanha, 
Japão, França, 
Suécia, 
Finlândia, 
Holanda, Suíça

Primários (survey)  

Independentes: estratégia corporativa 
(multidoméstica vs. global)
Controle: intensidade de P&D, diversificação da 
firma, experiência estrangeira,  distância cultural, 
tamanho relativo, ano do investimento

Modo de 
estabelecimento 
(greenfielde aquisição)

Harzing (2002)

Regressão 
logística binomial

Não especificado208 observações
10

economias em
transição da CEE

União EuropéiaPrimários (survey)

Independentes: experiência no modo de entrada, 
estratégia internacional, intensidade tecnológica, 
diversificação relacionada ao investimento, perfil
institucional do país hospedeiro, modo de entrada
Controle: porte da subsidiária, indústria/serviço, 
atividade da cadeia de valor, investimento decorrente
de privatização ou não

Modo de 
estabelecimento 
(greenfield ou aquisição)

Dikova e Van
Witteloostuijn
(2007)

Regressão 
logística 

multinomial
1996-1997

Não especificado
(1.124 firmas 
investidoras)

45 paísesJapão

Secundários (Toyo
Keizai, Analysts' 
Guide, Global 
Competitive Report)  

Independentes: distância regulatória, distância 
normativa
Controle: distância cultural, intensidade tecnológica, 
intensidade de propaganda, porte, experiência 
internacional, idade da subsidiária

Modo de entrada 
(subsidiária integral, JV
majoritária, JV paritária, 
JV minoritária)

Xu, Pan e 
Beamish
(2004) 

Regressão 
logística binomial, 
regressão simples 

OLS

200312.997 observações48 paísesJapão

Secundários (Kaigai
Shinshutsu
Kigyou Souran, 
World
Competitiveness
Yearbook
Country Risk
Ratings: Euromoney
Hofstede / Kogut and
Singh (1988)

Independentes: distância normativa,
distância regulatória, distância cultural
Moderadora: distância institucional, idade da
subsidiária

Composição do corpo 
gerencial (probabilidade 
do gerente geral da 
subsidiária ser japonês 
ou expatriado) e 
produtividade da 
subsidiária

Gaur, Delios e
Singh (2007)

Autor
Variável

Dependente
Variáveis Independentes e de Controle Fonte dos Dados

País de 
Origem

País de Destino
Tamanho da

Amostra
Período de 

Análise
Método

3
4
3
 



 

 

 

Método
Período de 

Análise
Tamanho da

Amostra
País de Destino

País de 
Origem

Fonte dos DadosVariáveis Independentes e de Controle
Variável

Dependente
Autor

Regressão 
logistica
multinomial

2000-2004769 observações
Egito, Vietnam, 
África do Sul, Índia, 
Hungria e Polônia

55 países

Primários (survey) e 
Secundários (Index
of Economic
Freedom, Hofstede, 
Projeto GLOBE, ILO
Yearbook of Labor 
Statistics, OCDE e  
World Development
Indicators, entre 
outras fontes)

Independentes: distância formal, distância informal e 
distância de recursos humanos
Controle: procura de mercado, fonte dos principais
recursos, tamanho relativo, diversificação
relacionada ao investimento, diversificação da firma, 
experiência, liberdade econômica

Modo de 
estabelecimento/modo
de entrada (greenfieldou 
outras formas)

Estrin, 
Baghdasaryan
e. Meyer 
(2009)

Regressão 
logistica
multinomial

Não especificado104 observações
Repúblicas da Ásia 
Central

TurquiaPrimários (survey)

Independentes: risco político, nível de corrupção, 
investimento sequencial ou não, porte da subsidiária
Controle: intensidade de recursos naturais, modo de 
estabelecimento, indústria/serviço, momento do 
investimento

Modo de entrada (joint
ventureou subsidiária 
integral)

Demirbag, 
McGuinness, 
Altay (2010)

Regressão 
logística binomial

1995-2003
171 observações
(120 multinacionais)

35 paísesHolanda

Independentes: distância cultural, experiência 
internacional, autonomia da subsidiária
Controle: diversificação da firma, indústria/serviço, 
tecnologia a ser transferida, diversificação 
relacionada ao investimento, tamanho do 
investimento, crescimento da demanda, restrições a 
aquisições, dentre outras

Modo de 
estabelecimento 
(greenfielde aquisição)

Slangen e 
Hennart (2008)

Regressão linear 
múltipla

1970 -2000493 observações

16 países: Argentina, 
Brasil, Chile,
Colombia, Costa 
Rica,  República 
Dominicana, 
Equador, El 
Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, Jamaica, 
México,
Paraguai, Peru, 
Uruguai eVenezuela

Secundários 
(UNCTAD, CEPAL, 
World Development
Indicators, UNESCO, 
FMI)

Independentes: sistema educacional, tratados 
bilaterais de investimento, privatização, incerteza 
política, reformas tributária e de comércio, 
liberalização financeira 
Controle: inflação, valorização da moeda, 
desenvolvimento econômico, comércio internacional

Nível de investimentos 
diretos estrangeiros

Trevino, 
Thomas e 
Cullen (2008)

Método
Período de 

Análise
Tamanho da

Amostra
País de Destino

País de 
Origem

Fonte dos DadosVariáveis Independentes e de Controle
Variável

Dependente
Autor

Regressão 
logistica
multinomial

2000-2004769 observações
Egito, Vietnam, 
África do Sul, Índia, 
Hungria e Polônia

55 países

Primários (survey) e 
Secundários (Index
of Economic
Freedom, Hofstede, 
Projeto GLOBE, ILO
Yearbook of Labor 
Statistics, OCDE e  
World Development
Indicators, entre 
outras fontes)

Independentes: distância formal, distância informal e 
distância de recursos humanos
Controle: procura de mercado, fonte dos principais
recursos, tamanho relativo, diversificação
relacionada ao investimento, diversificação da firma, 
experiência, liberdade econômica

Modo de 
estabelecimento/modo
de entrada (greenfieldou 
outras formas)

Estrin, 
Baghdasaryan
e. Meyer 
(2009)

Regressão 
logistica
multinomial

Não especificado104 observações
Repúblicas da Ásia 
Central

TurquiaPrimários (survey)

Independentes: risco político, nível de corrupção, 
investimento sequencial ou não, porte da subsidiária
Controle: intensidade de recursos naturais, modo de 
estabelecimento, indústria/serviço, momento do 
investimento

Modo de entrada (joint
ventureou subsidiária 
integral)

Demirbag, 
McGuinness, 
Altay (2010)

Regressão 
logística binomial

1995-2003
171 observações
(120 multinacionais)

35 paísesHolanda

Independentes: distância cultural, experiência 
internacional, autonomia da subsidiária
Controle: diversificação da firma, indústria/serviço, 
tecnologia a ser transferida, diversificação 
relacionada ao investimento, tamanho do 
investimento, crescimento da demanda, restrições a 
aquisições, dentre outras

Modo de 
estabelecimento 
(greenfielde aquisição)

Slangen e 
Hennart (2008)

Regressão linear 
múltipla

1970 -2000493 observações

16 países: Argentina, 
Brasil, Chile,
Colombia, Costa 
Rica,  República 
Dominicana, 
Equador, El 
Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, Jamaica, 
México,
Paraguai, Peru, 
Uruguai eVenezuela

Secundários 
(UNCTAD, CEPAL, 
World Development
Indicators, UNESCO, 
FMI)

Independentes: sistema educacional, tratados 
bilaterais de investimento, privatização, incerteza 
política, reformas tributária e de comércio, 
liberalização financeira 
Controle: inflação, valorização da moeda, 
desenvolvimento econômico, comércio internacional

Nível de investimentos 
diretos estrangeiros

Trevino, 
Thomas e 
Cullen (2008)

3
4
4
 



 

 

 

Autor
Variável 

Dependente
Variáveis Independentes e de 

Controle
Fonte dos Dados

País de 
Origem

País de Destino
Tamanho da 

Amostra
Período de 

Análise
Método

Chao e Kumar  
(2010)

Desempenho da firma 
investidora

Independentes: intensidade e amplitude das 
operações externas, distância regulatória, 
distância normativa 
Controle: experiência internacional, porte, 
alavancagem, grau de abertura econômica do 
país de origem

Secundários: Mergent 
Online (banco de dados com 
informações sobre empresas 
e seus resultados), Global 
Competitiveness Report,  
World Competitiveness 
Yearbook

Diversos (500 
maiores 
empresas, de 
acordo com 
Fortune 500)

Diversos 500 observações 2002 -2004
Regressão linear 
múltipla

Arslan e 
Larimo (2010)

Modo de entrada
(subsidiária integral
e joint venture)

Independentes: distância institucional 
regulatória, distância institucional normativa, 
experiência internacional
Controle: experiência no país hospedeiro, 
crescimento do país hospedeiro no ano do 
investimento, risco país, modo de 
estabelecimento, momento do investimento

Primários: Dados coletados 
por meio de contatos diretos 
com as firmas.
Secundários:Relatórios 
Anuais, notícias e 
reportagens, Global 
Executive Opinion Survey 
(Global Competitiveness 
Report 2008–2009) 

Finlândia
11 países (Europa 
Central e Oriental)

345 observações
(122 multinacionais)

1990-2007
Regressão 
logística binomial

Arslan e 
Larimo (2011)

Modo de 
estabelecimento 
(greenfielde aquisição)

Independentes: distância institucional formal, 
distância institucional informal
Controle: modo de entrada, porte, experiência 
internacional, experiência no país hospedeiro, 
crescimento do país hospedeiro no ano do 
investimento, risco país, localização do 
investimento, momento do investimento

Secundários:Relatórios 
Anuais, notícias e 
reportagens: World 
Competitiveness Yearbook 

Finlândia
18 países (CEE, Ásia 
e América Latina)

343 observações
(121 multinacionais)

1990-2006
Regressão 
logística binomial

Autor
Variável 

Dependente
Variáveis Independentes e de 

Controle
Fonte dos Dados

País de 
Origem

País de Destino
Tamanho da 

Amostra
Período de 

Análise
Método

Chao e Kumar  
(2010)

Desempenho da firma 
investidora

Independentes: intensidade e amplitude das 
operações externas, distância regulatória, 
distância normativa 
Controle: experiência internacional, porte, 
alavancagem, grau de abertura econômica do 
país de origem

Secundários: Mergent 
Online (banco de dados com 
informações sobre empresas 
e seus resultados), Global 
Competitiveness Report,  
World Competitiveness 
Yearbook

Diversos (500 
maiores 
empresas, de 
acordo com 
Fortune 500)

Diversos 500 observações 2002 -2004
Regressão linear 
múltipla

Arslan e 
Larimo (2010)

Modo de entrada
(subsidiária integral
e joint venture)

Independentes: distância institucional 
regulatória, distância institucional normativa, 
experiência internacional
Controle: experiência no país hospedeiro, 
crescimento do país hospedeiro no ano do 
investimento, risco país, modo de 
estabelecimento, momento do investimento

Primários: Dados coletados 
por meio de contatos diretos 
com as firmas.
Secundários:Relatórios 
Anuais, notícias e 
reportagens, Global 
Executive Opinion Survey 
(Global Competitiveness 
Report 2008–2009) 

Finlândia
11 países (Europa 
Central e Oriental)

345 observações
(122 multinacionais)

1990-2007
Regressão 
logística binomial

Arslan e 
Larimo (2011)

Modo de 
estabelecimento 
(greenfielde aquisição)

Independentes: distância institucional formal, 
distância institucional informal
Controle: modo de entrada, porte, experiência 
internacional, experiência no país hospedeiro, 
crescimento do país hospedeiro no ano do 
investimento, risco país, localização do 
investimento, momento do investimento

Secundários:Relatórios 
Anuais, notícias e 
reportagens: World 
Competitiveness Yearbook 

Finlândia
18 países (CEE, Ásia 
e América Latina)

343 observações
(121 multinacionais)

1990-2006
Regressão 
logística binomial
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APÊNDICE 2 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 
Empresa: 
Nome: 
Cargo: 
Data: 
 
2. QUESTÕES 
 
1. Como a empresa vê a internacionalização? Quais as intenções futuras da 

empresa quanto à internacionalização? 
 
2. Quais os fatores que afetaram a decisão de investir em outros países? 
 
3. Em que mercados externos a empresa fez investimentos? De que maneira a 

empresa escolha a localização de seus investimentos no exterior? 
 
4. Fale do trabalho de preparação para a entrada em um novo país. Como o 

processo acontece?  
 
5. A empresa precisou adquirir novos conhecimentos antes de fazer o investimento 

em algum mercado externo? (Em caso positivo:) Que tipo de conhecimentos? 
 
6. Em geral, quem decide que deve ser feito um investimento em outro país? Como 

decide? Há um líder na organização que se responsabiliza por todo o processo?  
 
7. A empresa possui em sua estrutura uma diretoria responsável pelas operações 

internacionais?  
 
8. Quanto tempo leva desde que a empresa começa a considerar o investimento em 

um mercado externo e a realização efetiva do investimento? Por exemplo, no 
caso do país X, quanto tempo levou? 

 
9. A empresa já chegou a considerar algum mercado externo para investimento, 

mas acabou não fazendo esse investimento? E a seguir: Que fatores impediram a 
empresa de fazer esse investimento no país X? 

 
10. A empresa adota um processo de planejamento formal no tocante à realização de 

investimentos diretos no exterior?  
 
11. A empresa normalmente contrata serviços de consultoria externa?  

 
12. Quais as principais dificuldades que a empresa já encontrou para realizar um 

investimento em um novo país? 
 

346 



 

 

13. Há uma trajetória de internacionalização pré-definida, por exemplo, primeiro as 
atividades comerciais e depois as produtivas?  
 

14. Há uma trajetória em termos geográficos (regiões ou países)? 
 

15. Em que países a empresa obteve maiores facilidades para sua atuação? Em que 
países a empresa enfrentou maiores dificuldades ou restrições? 
 

16. A empresa se utiliza de suas experiências passadas ou de conhecimentos que 
tenha sobre experiências de empresas concorrentes quando decide ingressar em 
um novo país?  
 

17. Qual a importância em se manter escritórios comerciais no exterior? É 
importante manter unidades de produção no exterior? Por que? 
 

18. A empresa faz parcerias ou alianças com outras empresas no exterior? Que tipos 
de parcerias? Como a companhia identifica oportunidades para realizar parcerias 
com empresas locais? 
 

19. Qual a importância dos relacionamentos no mercado externo? O Sr. pode 
descrever  situações em que esses relacionamentos tenham sido determinantes? 
 

20. A empresa já fez alguma fusão ou aquisição no exterior?  Como a companhia 
identifica oportunidades para realizar alguma aquisição ou fusão com empresas 
locais?  
 

21. O contexto ambiental do país hospedeiro (concorrência, instituições, governo, 
etc.) tem algum impacto na decisão de investir no exterior? Em que medida?  
 

22. Comente se e como os seguintes aspectos dos países hospedeiros influenciaram 
o processo de internacionalização:  
a) aspectos regulatórios e culturais; 
b) risco político; 
c) taxa de câmbio; 
d) tratados internacionais. 

   
23. A empresa já enfrentou problemas de regulação em algum dos mercados 

externos em que atua? (Em caso positivo) Quais? 
 
24. O  que o Sr. considera que é mais importante em termos de apoio do governo do 

país receptor dos investimentos?  
 

25. Quais são os planos da empresa para os próximos anos no mercado 
internacional?  
 

26. Existe algum aspecto ainda não comentado que o Sr. considere relevante para a 
análise a ser realizada?  
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 APÊNDICE 3 
 

ÍNDICES UTILIZADOS PARA MEDIR A QUALIDADE INSTITUCI ONAL 
 

A multiplicidade de índices utilizados para medir a qualidade institucional dos países 
revela que atualmente há diversas organizações renomadas dedicadas ao assunto, 
apoiando-se tanto em pesquisas realizadas junto a executivos envolvidos com decisões 
de investimento como na opinião de especialistas no tema.  
 
Cabe citar os trabalhos do Banco Mundial (Enterprise Survey, Ease of Doing Business, 
World Governance Indicators, World Development Indicators, Investing Across 
Borders), do Fórum Econômico Mundial (Global Competitiveness Survey), do IMD 
(World Competitiveness Yearbook), da Fundação Heritage (Index of Economic 
Freedom), do Instituto Fraser (Economic Freedom of the World), da Euromoney 
(Country Risk Ratings) e do Gupo PRS (International Country Risk Guide). 
Considerando notadamente os seus países-membros, a OCDE divulga o seu FDI 
Regulatory Restrictiveness Index (FDI Index), que avalia medidas discriminatórias que 
afetam os investidores estrangeiros, especialmente restrições de acesso a mercado e 
tratamentos diferenciados em favor das empresas locais. Em sua última edição (2012), o 
índice cobriu 55 países, incluindo todos os membros da OCDE e os países que 
compõem o G20, levando em conta a situação verificada em 22 setores.  

Os índices apurados por essas organizações têm razoável comunalidade, mas, ao mesmo 
tempo, apresentam especificidades. O Ease of Doing Business do Banco Mundial, por 
exemplo, leva em consideração todo o arcabouço regulatório do país receptor. O projeto 
cobre 183 países e enfatiza especialmente as normas e regulamentos enfrentados pelas 
pequenas e médias empresas. Esse índice tem sido utilizado, inclusive, para se avaliar a 
influência do contexto institucional na relação causal entre investimentos externos e o 
crescimento da economia do país de destino. O índice é calculado a partir de 10 sub-
índices associados aos passos necessários para se estabelecer um negócio: (i) abrir uma 
empresa; (ii) construir instalações; (iii) contratar empregados; (iv) pagar impostos; (v) 
registrar propriedades; (vi) obter créditos; (vii) proteger investidores; (viii) fazer 
operações de comércio exterior; (ix) exercer direitos contratuais; (x) encerrar o negócio.  

Além do “Ease of Doing Business”, o Banco Mundial tem outro projeto mais 
diretamente relacionado aos investimentos diretos no exterior, chamado “Investing 
Across Borders”. Trata-se de uma iniciativa que define indicadores quantitativos 
atrelados às leis, regulamentos e procedimentos de diferentes países, que afetam as 
decisões de investimento das multinacionais interessadas em ali instalar os seus 
negócios. Entre os indicadores, incluem-se restrições ao controle de empresas por 
capital estrangeiro, tanto para projetos greenfield como para aquisição de ações de 
firmas locais, procedimentos necessários para o estabelecimento de subsidiárias e 
facilidade de instalação de processos de arbitragem no caso de disputas comerciais.  

Por sua vez, o “Global Competitiveness Index” do Fórum Econômico Mundial está 
baseado em 12 pilares de competitividade, formando um quadro detalhado do cenário 
de competitividade dos países em vários estágios de desenvolvimento. Os pilares 
incluem instituições, infraestrutura, ambiente macroeconômico, saúde e educação 
primária, educação de nível superior e treinamento, eficiência do mercado de bens, 
eficiência do mercado de trabalho, sofisticação do mercado financeiro, preparo 
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tecnológico, tamanho do mercado, sofisticação empresarial e inovação. O Fórum 
Econômico Mundial define competitividade como “um conjunto de instituições, 
políticas e fatores que determinam o nível de produtividade de um país”. 

O “World Competitiveness Yearbook”, do IMD (International Institute for 
Management Development, renomada instituição dedicada à educação executiva, 
localizada na Suíça), conjuga dados estatísticos providos por instituições de âmbito 
nacional e internacional com dados coletados por survey realizado junto a executivos 
seniors de diferentes indústrias e países, que são solicitados a avaliar as condições 
competitivas do país onde trabalham. O survey permite que a competitividade seja 
medida a partir da maneira como ela é percebida. A metodologia congrega quatro 
blocos de fatores: desempenho econômico, eficiência do governo, eficiência do 
ambiente de negócios e infraestrutura. Cada bloco é dividido em 5 sub-blocos, 
resultando em 20 fatores dentre os quais se incluem indicadores que não são facilmente 
quantificáveis, como estrutura institucional, legislação de negócios, estrutura social, 
mercado de trabalho, práticas gerenciais e atitudes e valores. Em 2011, a pesquisa 
compreendeu cerca de 5 mil participantes oriundos de 59 países. 
 
O projeto dos Indicadores de Governança Mundiais (Worldwide Governance Indicators 
- WGI), também divulgado pelo Banco Mundial30, contempla indicadores para seis 
dimensões de governança: i) liberdade de expressão e transparência, ou prática de 
adequada prestação de contas; ii) estabilidade política e ausência de violência; iii) 
eficácia do governo; iv) qualidade regulatória; v) grau de efetivo cumprimento das leis; 
vi) controle da corrupção. A ideia de governança simboliza o conjunto de tradições e 
instituições pelas quais a autoridade é exercida em um determinado país (Kaufmann, 
Kraay e Mastruzzi, 2010). Assim, os dois primeiros indicadores representam o processo 
pelo qual as autoridades são escolhidas ou substituídas; os dois indicadores seguintes 
procuram refletir a capacidade do governo de formular e implementar políticas; já os 
dois últimos buscam captar o respeito dos cidadãos e do próprio Estado às instituições 
que regulem as interações entre eles.  
 
Os indicadores WGI derivam de centenas de variáveis avaliadas por 31 organizações 
diferentes. Entre as fontes de dados incluem-se surveys realizados por entidades 
internacionais (p.ex. os já citados Global Competitieness Report e World 
Competitiveness Yearbook), informações de empresas de consultoria (p.ex. Political 
Risk Services), relatórios de instituições não governamentais (p.ex, Freedom House) e 
dados levantados por instituições públicas (p.ex, bancos de desenvolvimento regionais). 
 
Sucede que cada uma dessas organizações tem a sua própria metodologia e o seu 
próprio entendimento de como cada variável deve ser medida, o que exige a aplicação 
de técnicas estatísticas para padronizar os dados em unidades que se mostrem 
comparáveis, construir indicadores agregados de governança a partir de médias 
ponderadas das variáveis avaliadas e estimar as margens de erro decorrentes da 
imprecisão das medidas (Kaufmann, Kraay e Mastruzzi, 2010). Saliente-se que nas 

                                            
30

 Os indicadores WGI são elaborados no âmbito de um projeto de pesquisa coordenado por Daniel 
Kaufmann, do Brookings Institution, Massimo Mastruzzi, do World Bank Institute, e Aart Kraay do 
Development Research Group do Banco Mundial. Não é um projeto que reflita a visão oficial do Banco 
Mundial nem é utilizado por aquela instituição para fins de alocação de recursos.  
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pesquisas do Fórum Econômico Mundial / GCS e do IMD / WCY, as avaliações 
incluem surveys realizados anualmente para se coletar a opinião de executivos.  
 
A ideia de medir a qualidade dos países em termos comparativos é, em princípio, 
bastante útil, uma vez que mostra para toda a sociedade e, particularmente para os 
investidores, como os países estão se comportando, em termos relativos (Hausmann, 
Klinger e Wagner, 2008). De uma maneira geral, esses índices têm sido utilizados como 
referência para a tomada de decisão, mas não se pode perder de vista que as 
multinacionais de maior envergadura normalmente têm sua própria equipe de 
inteligência de mercado monitorando os países que, a princípio, pareçam ser 
interessantes para a expansão de seus negócios. Esses índices têm sido utilizados 
também pelos próprios formuladores de políticas públicas dos países, em seus 
diagnósticos, na busca de prover um ambiente institucional que estimule o crescimento 
econômico.
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APÊNDICE 4 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

PESQUISA SOBRE DECISÃO DE INVESTIR NO EXTERIOR 

 
D1. País em que ESTE investimento foi realizado:  _____________________ (DAQUI EM DIANTE 
DENOMINADO PAÍS X) 
D2.  Ano em que ESTE investimento foi realizado: _______________ 
 
E1. Na época em que ESTE investimento foi realizado, a empresa já tinha outros investimentos diretos (plantas, 
lojas próprias, agências, escritórios de comercialização, centros de distribuição, unidades de assistência técnica, 
etc.) no PAÍS X? 

     Sim, já tinha outro(s) investimento(s) diretos (s) no PAÍS X – Quantos? ________ investimentos 
                                                                                                                                                      diretos. 

     Não, foi o primeiro investimento direto no PAÍS X. 

E2. Na época em que ESTE investimento foi realizado, a empresa já tinha investimentos diretos em outros 
países estrangeiros que não o PAÍS X? 

     Sim, já tinha investimento(s) diretos (s) em outros países estrangeiros. 

     Não, a empresa não tinha investimento(s) diretos (s) em outros países estrangeiros. 
 

E3. Na época em que ESTE investimento foi realizado, a empresa já havia exportado bens ou serviços do Brasil 
para o PAÍS X (ou concedido licenciamentos para empresas locais)? Caso os bens ou serviços produzidos no 
Brasil não sejam exportáveis, PULE PARA A QUESTÃO II1. 

     Sim, a empresa já tinha exportado para o PAÍS X (ou licenciado empresas locais).              

             Não, a empresa não tinha exportado para o PAÍS X (nem licenciado empresas locais).  

E4. Na época em que ESTE investimento foi realizado, a empresa já tinha exportado para outros países 
estrangeiros que não o PAÍS X, (ou licenciado empresas locais)? 

      Sim, já tinha exportado para outros países (ou licenciado empresas locais).              

             Não, a empresa não tinha exportado para outros países (nem licenciado empresas locais).  
 

II1. Atividades desempenhadas inicialmente pela subsidiária constituída a partir DESTE investimento no PAÍS X 
(MARQUE TODAS QUE SE APLICAREM):  

     Pesquisa e Desenvolvimento                                                                  Serviços Intensivos em 
              Conhecimento 
     Suprimento                                                                                                 Serviços Intensivos em  

     Capital 
     Produção                                                                                                      Comercialização ou 
               Distribuição 

     Assistência Pós-Venda                                                                              Outras (Especifique) _______________ 

II2. Participação no capital votante à época que a subsidiária foi constituída no PAÍS X: 

      Subsidiária integral (de 90,1% a 100%) 

      Joint-venture majoritária (de 50,1% a 90,0%) 

      Joint-venture paritária (50%) 

      Joint-venture minoritária (de 10% a 49,9%) 

     Menos de 10% do capital votante   

II3. Estratégia de entrada no PAÍS X onde se estabeleceu a subsidiária: 

     Aquisição de empresa (ou de ativos) já existente 

     Abertura/criação de uma nova empresa  
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Pense no AMBIENTE ECONÔMICO-REGULATÓRIO DO PAÍS X na época em que a decisão de investir no PAÍS X 
foi discutida e aprovada, e então indique seu grau de concordância ou discordância com as seguintes 
afirmativas: 
 

  
                                                          
AFIRMATIVAS                                 
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R1 Em geral, as regras estabelecidas pelo governo do PAÍS X eram estáveis.       

R2 Em geral, os procedimentos aplicados pelo governo do PAÍS X eram 
transparentes.  

     

R3 Havia necessidade de aprovação prévia para investimentos estrangeiros pelo 
governo do PAÍS X.  

     

R4 O governo do PAÍS X impunha índice mínimo de conteúdo nacional ou 
necessidade de contratação de serviços locais.  

     

R5 O cumprimento dos contratos era protegido por disposições legais.      

R6 As normas trabalhistas dificultavam os negócios.      

R7 Fatores essenciais para as operações das firmas estrangeiras podiam sofrer 
restrições pelo governo do PAÍS X.  

     

R8 O controle de empresas pelo Estado no PAÍS X distorcia a concorrência.      

R9 Os investidores estrangeiros podiam adquirir o controle de companhias locais.      

R10 A formação de joint ventures podia ser negociada com parceiros estrangeiros 
sem interferência do governo do PAÍS X. 

     

R11 As leis de imigração não impediam a contratação de empregados estrangeiros.      

R12 As leis de proteção a direitos de propriedade eram adequadas.      

R13 O processo de registro para proteção de direitos de propriedade era ágil.      

R14 As regras e procedimentos que orientavam as atividades do Poder Judiciário 
eram eficientes. 

     

R15 O Poder Judiciário não estava sujeito a interferências do Executivo.      

 
Pense no PAÍS X em que sua empresa realizou ESTE investimento e no período em que a decisão de investir 
foi discutida e aprovada, e então indique qual o grau de importância dos fatores abaixo.  

 
 
IMPORTÂNCIA DE FATORES PARA AS DECISÕES DE INVESTIR NO PAÍS X 
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Qual o grau de importância das relações político-econômicas do PAÍS X com o Brasil  para as seguintes decisões tomadas 
por sua empresa: 

PE1 Definição dos tipos de atividades a serem realizadas no PAÍS X (produção, 
distribuição, desenvolvimento, serviços, etc.) 

     

PE2 Escolha entre subsidiária integral ou joint-venture      

PE3 Escolha entre aquisição de empresa existente ou abertura de nova empresa      

Qual o grau de importância das  relações político-econômicas do PAÍS X com blocos econômicos para as seguintes 
decisões tomadas por sua empresa: 

PE4 Definição dos tipos de atividades a serem realizadas no PAÍS X (produção, 
distribuição, desenvolvimento, serviços, etc.) 

     

PE5 Escolha entre subsidiária integral ou joint-venture      

PE6 Escolha entre aquisição de empresa existente ou abertura de nova empresa      
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Queremos agora saber SUA OPINIÃO e PERCEPÇÃO quanto às diferenças e semelhanças entre o BRASIL e o 
PAÍS X.  

 
 
COM RELAÇÃO A CADA UM DOS FATORES A SEGUIR, COMO O PAÍS X (ONDE ESTÁ A 
SUA SUBSIDIÁRIA) SE COMPARA COM O BRASIL? 
 
OBS: não se pretende avaliar em que medida cada fator se aplica ao PAÍS X e ao 
Brasil, separadamente; o que se solicita é a sua opinião e percepção quanto a 
diferenças entre os dois países.  M
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ATITUDES E COMPORTAMENTO DAS PESSOAS DO PAÍS X EM COMPARAÇÃO COM O BRASIL 

DN1 Grau de importância atribuído ao lazer e entretenimento na vida.      

DN2 Valorização da segurança na vida pessoal e profissional.      

DN3 Foco das pessoas no sucesso profissional.      

DN4 Crença de que as decisões tomadas individualmente são melhores que as 
tomadas pelo grupo. 

     

DN5 Crença de que a autoridade da gerência não deve ser questionada.      

DN6 Importância atribuída a trabalhar em uma empresa de prestígio.      

DN7 Crença de que ficar na mesma empresa por muito tempo é a melhor forma 
de progredir. 

     

DN8 Crença de que resultados são mais importantes que procedimentos.      

DC1 Preconceito contra profissionais estrangeiros em função do seu país de 
origem. 

     

DC2 Preferência dos compradores pelos bens ou serviços produzidos em seu 
próprio país. 

     

DC3 Preocupação com a possibilidade de empresas estrangeiras dominarem o 
mercado.  

     

PRÁTICAS DE NEGÓCIOS DAS EMPRESAS NO PAÍS X EM COMPARAÇÃO COM AS PRÁTICAS NO BRASIL 

DN9 Dificuldade na construção de confiança no ambiente profissional.       

DN10 Necessidade de criar um relacionamento profundo com o cliente para que 
ele passe a confiar na empresa. 

     

DC4 Imitação das práticas de empresas bem sucedidas no cenário internacional.      
DC5 Atenção às ações dos concorrentes locais visando à imitação de suas práticas 

de negócios. 
     

DC6 Prioridade conferida a metas financeiras ou resultados de curto prazo.      

DC7 Busca de inovação ou introdução de novas tecnologias e processos.       

DC8 Centralização das decisões nos níveis hierárquicos superiores.       

RELAÇÕES ENTRE EMPRESAS E SETOR PÚBLICO DO PAÍS X EM COMPARAÇÃO COM O BRASIL 

DN11 Existência de entraves burocráticos em diferentes níveis da administração.       
DN12 Aplicação de mais regras do que as efetivamente necessárias pelos 

funcionários responsáveis por procedimentos burocráticos.  
     

CARACTERÍSTICAS DO PAÍS X EM COMPARAÇÃO COM O BRASIL 

DC9 Idioma principal falado no PAÍS X.      

DC10 História colonial do PAÍS X.      

DC11 Nível de educação formal da classe trabalhadora no PAÍS X.      
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Pense no PAÍS X em que sua empresa realizou ESTE investimento e no período em que a decisão de investir 
foi discutida e aprovada, e então indique o nível de risco do PAÍS X para cada fator listado abaixo. 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DO RESPONDENTE 

 
Empresa:__________________________________________________________________________________ 

Nome do Respondente: ______________________________  Cargo ou Função:  ________________________ 

Telefone: ___________________________   Email: ________________________________________________ 

IE1. Principal Setor de Atividade:                    Indústria             Serviços                             Comércio 
 
IE2. Estrutura de Capital:                      capital aberto                capital fechado 

 
IE3. Sua empresa possui participação de instituições governamentais? 

    Sim  –  Em que porcentagem do capital total?   _________% 

              Não  
  
IE4. Receita Operacional Bruta Anual, considerando-se o faturamento de todo o grupo econômico, caso a 
empresa pertença a um conglomerado: 

      Menor que R$ 16 milhões 

      Entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões 

      Entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões 

              Maior que R$ 300 milhões 

IE5. Deseja receber uma cópia dos resultados da pesquisa?        Sim                             Não  

 

MUITO OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 

 
                                                                                                                                  
TIPOS DE RISCO NO PAÍS X 
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RP1 Dificuldade para converter a moeda local do PAÍS X em moeda “forte” (indique 
Muito Baixo quando o PAÍS X tiver uma moeda “forte”). 

     

RP2 Dificuldade para transferir recursos do PAÍS X para outro país.      

RP3 Risco de nacionalização ou confisco de ativos da empresa no PAÍS X.      

RP4 Risco de expropriação “gradual” (série de atos que representam expropriação, 
por exemplo, mudanças graduais no regime tributário).   

     

RP5 Risco de expropriação de fundos (por exemplo, “congelamento” de contas 
bancárias). 

     

RP6 Risco de privação de direito fundamental ou de benefício essencial para a 
viabilidade financeira do investimento. 

     

RP7 Risco de perda de ativos tangíveis em função de guerra, revolução, insurreição, 
golpe de Estado, sabotagem ou terrorismo. 

     

RP8 Risco de perda de receitas, ainda que temporária, devido a interrupção dos 
negócios. 

     

RP9 Risco de não cumprimento de contrato celebrado entre o investidor e as 
autoridades do PAÍS X. 

     

RP1
0 

Risco de não cumprimento de obrigação assumida pelo governo do PAÍS X que 
afeta o negócio do investidor. 
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 APÊNDICE 5 
MODELO DE E-MAIL CONVITE 

 
Prezado Sr. ..., 
 
Boa tarde! 
 
Estou entrando em contato para pedir o seu apoio de modo a viabilizar a participação da 
(Firma Investidora) em pesquisa sobre internacionalização de empresas associada à minha tese 
de doutorado. O objetivo é avaliar a influência dos fatores institucionais dos países que 
recebem os investimentos na estruturação dos empreendimentos. Entre outros resultados, 
espera-se que a pesquisa ofereça elementos para que a comunidade empresarial e a 
Administração Pública brasileiras possam definir ações conjuntas no sentido de assegurar a 
continuidade do processo de fortalecimento das multinacionais do país e maximizar suas 
chances de sucesso. 
 
O estudo envolve a aplicação de um questionário, mas o documento não é muito extenso (tem 
quatro páginas) e todas as perguntas são fechadas (é só marcar uma das opções). Por outro 
lado, não há nenhuma pergunta envolvendo estratégias e desempenho da empresa, uma vez 
que todas as questões giram em torno dos aspectos institucionais dos países de destino dos 
investimentos, bem como suas semelhanças e diferenças em relação ao Brasil.  
 
O que eu pediria, em especial, é que no caso da (Firma Investidora) o questionário fosse 
replicado para que tanto o (País X) como o (País Y) fizessem parte da pesquisa. Assim, cada 
questionário corresponderia a um país distinto, cabendo, portanto, preenchê-lo de acordo com 
as especificidades de cada caso. O ideal é que o questionário seja respondido por executivos 
que tenham tido envolvimento com a decisão de investir nos países.  
 
As respostas ao questionário serão consideradas confidenciais e os resultados serão 
apresentados apenas de forma agregada, sem identificar a empresa ou o respondente, 
assegurando-se ainda que as informações prestadas serão utilizadas apenas e tão somente para 
os propósitos da pesquisa. Todos os participantes poderão receber uma cópia dos resultados. 
 
A qualquer momento, estarei sempre em contato através desse e-mail ( ... ) e do meu telefone 
(...). 
 
Segue em anexo o questionário (a versão formulário pode ser respondida mais facilmente com 
o uso da tecla "tab"). Se os participantes da pesquisa quiserem responder e enviar o 
questionário pela web, basta utilizar os links abaixo: 
 
PAÍS X – … 
PAÍS Y – … 
 
Atenciosamente, 
 
Henrique de Azevedo Avila 

 

355 


