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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação consiste em identificar os fatores que influenciam na escolha dos 

establishment mode choice - escolha entre ingressar no exterior por meio de aquisições e  

investimentos greenfield.  Para o alcance deste objetivo foi elaborado um modelo analítico 

multinível, que buscou identificar a influência dos fatores associados à firma, à indústria e ao 

país-anfitrião nesse processo de escolha estratégica. A elaboração do modelo analítico teve 

como base a adoção de conceitos pertencentes à Teoria dos Custos de Transação e à Teoria 

Institucional. Como metodologia de pesquisa adotou-se a abordagem quantitativa-descritiva, 

de caráter exploratório. Os dados do estudo foram coletados através de diversas fontes 

secundárias e analisados através da técnica estatística multivariada de regressão binomial 

logística. A amostra do estudo foi composta por 129 subsidiárias de empresas brasileiras 

presentes em 30 países. Os resultados da investigação indicam que as instituições formais e 

informais poderiam estar relacionadas, de diferentes formas, com o modo de entrada 

escolhido pelas multinacionais brasileiras. Além disso, sugerem que existiria uma possível 

associação entre a entrada por meio de aquisição e os fatores relacionados à firma e às 

instituições formais. E, que os investimentos greenfield estariam associados às instituições 

informais e ao setor de atuação da firma. 

 

Palavras-chave: Modo de entrada. Aquisição. Investimento greenfield. Multinacionais 

brasileiras. 

  



 

 

 

  

ABSTRACT 

 

The purpose of this master thesis is to identify the factors influencing  Brazilian 

multinationals enterprises‟ choice between acquisition and Greenfield investment - 

establishment mode choice. To reach this goal, we proposed a multilevel framework to 

investigate the relationship of firm, industry and host country (formal and informal 

institutions) factors  on the establishment mode choice. The concepts behind the framework 

come from the Transaction Cost Theory and Institutional Theory. The methodology adopted 

is quantitative with an exploratory approach. Different sources of information are used to 

compose the database.  For the analysis, we used the multivariate technique of binomial 

logistic regression. The sample of the study is composed of 129 Brazilians subsidiaries in 30 

countries. The results show that formal and informal institutions have a different relationship 

regarding the entry mode strategy. Moreover, the results suggest a possible association 

between entry by acquisition, and factors related to the firm-level and formal institution. The 

Greenfield investments should be related with informal institution and the industry-level 

factors. 

 

Keywords: Establishment Mode Choice. Acquisition. Greenfield Investment. Brazilian 

Multinationals. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de internacionalização das empresas brasileiras ocorreu de forma lenta e 

tardia, com quase meio século de atraso, quando comparado ao de firmas oriundas de 

economias consideradas desenvolvidas (ROCHA et al., 2007). Não obstante, nos últimos 

anos, observa-se o aumento do número de multinacionais brasileiras com operações em 

mercados estrangeiros (FLEURY et al., 2007; BCG, 2009; FDC, 2009; FLEURY, 2010). De 

acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior - MDIC (2009), 

o Investimento Externo Brasileiro tem sido impulsionado principalmente pelo movimento 

mundial de fusões e aquisições, intensificado após o ano de 1980. Chama a atenção o fato de, 

após três décadas, em 2008, ter sido registrada a maior participação histórica de investimentos 

de países em desenvolvimento no exterior, a qual alcançou um índice total mundial de 19% 

(MDIC, 2009).  

Apesar da crise mundial, os fluxos de saída de Investimento Externo Direto (IED) de 

países em desenvolvimento cresceram 4,2%, em 2008; movimento oposto ao que foi 

constatado em países desenvolvidos, os quais reduziram sua participação. Em 2010, os 

investimentos de empresas brasileiras no exterior, resultado do processo de 

internacionalização, superaram as entradas de investimentos de empresas estrangeiras no 

Brasil, representando o maior retorno de Investimentos Brasileiros Diretos (IBD) em toda a 

série do Banco Central, iniciada em 1947 (SOBEET, 2010). 

A entrada de firmas em mercados estrangeiros através de Investimento Externo 

Direto ou de Entrada Baseada em Propriedade está relacionada a duas decisões estratégicas 

elementares. Primeiro, a empresa deverá optar por construir uma planta no exterior desde o 

seu início (investimento greenfield) ou adquirir uma empresa já estabelecida no mercado-alvo 

(aquisição).  Segundo, terá que decidir por realizar esse empreendimento sozinha ou através 

de parceria local. A escolha entre aquisição e investimento greenfield estaria, então, calcada 

no nível de controle, propriedade e comprometimento almejados pela firma (ZHAO et al., 

2004) e, também, na disponibilidade e necessidade de recursos para alcance dos objetivos 

estratégicos determinados pela empresa multinacional (MEYER e ESTRIN, 2001). De acordo 

com Werner (2002), a escolha do modo de entrada é um dos principais temas de estudo no 

campo acadêmico da gestão internacional. 
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Cho e Padmanabhan (1995) esclarecem que as investigações sobre os modos de 

entrada mais comprometidos dividem-se em duas vertentes de pesquisas principais: a primeira 

(Establishment Mode Choice), à qual esta pesquisa se afilia, busca levantar os fatores que 

influenciam na escolha entre a estratégia de aquisição e de investimento greenfield 

(WILSON, 1980; HENNART e PARK, 1993; ANDERSSON e SVENSSON, 1994; 

BROUTHER e BROUTHERS, 2000; HARZING, 2002; LARIMO, 2003; DIKOVA e 

WITTELOOSTUIJN, 2007; LEE e LIBERMAN, 2010); a segunda vertente (Entry Mode 

Choice) procura analisar a decisão de se compartilhar ou não o controle das operações no 

estrangeiro, através do estabelecimento de subsidiárias próprias ou por meio de parcerias 

estratégicas, como International Joint Venture (BROUTHERS et al., 1998; PAN e TSE, 

2000; LUO, 2001; YIU e MAKINO, 2002).  

Apesar dos desenvolvimentos teóricos ocorridos ao longo dos últimos 30 anos, 

Slangen e Hennart (2007) apontam para a necessidade de construção de teorias que procurem 

explicar os fatores determinantes dos Establishment Mode Choice. Buscando colaborar com 

esse esforço, os pesquisadores do campo se inspiram em diferentes abordagens teóricas, 

principalmente na Teoria dos Custos de Transação (TCT). Eles buscam propor frameworks 

integrativos, que considerem diferentes níveis de análise e abordagens teóricas distintas, para 

levantarem os fatores que influenciam nessa importante escolha estratégica (LEE e 

LIEBERMAN, 2010).  Dikova e Witterloostuijn (2007) e Berry et al. (2010) argumentam que 

vários trabalhos desse campo de estudos se dedicam exclusivamente a identificar a influência 

dos fatores associados à firma ou à indústria. Desta maneira, existiria uma lacuna, a ser 

coberta pela realização de investigações que procurem analisar a influência do ambiente 

institucional do país-anfitrião na escolha do estabelecimento dos modos de entrada 

(establishment mode choice). 

Levando em consideração o debate em curso no campo, esta pesquisa procura 

contribuir para o aumento do conhecimento teórico e aplicado na área de internacionalização 

de empresas, principalmente no que se refere ao desenvolvimento de estudos que levam em 

consideração a realidade de países considerados emergentes (KHANNA e PALEPU, 1997; 

BARTLETT e GOSHAL, 2000; RAMAMURTI, 2004; FLEURY e FLEURY, 2006; 

MATHEWS, 2006; FILATOTCHEV et al., 2007; CUERVO-CAZURRA, 2008; 

RAMAMURTI e SINGH, 2009; FLEURY, 2010), a partir da identificação dos fatores que 
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influenciam na escolha dos modos de entrada das multinacionais brasileiras no exterior. Além 

disso, busca-se contribuir com os esforços voltados para a ampliação da Teoria dos Custos de 

Transação, através da adoção de perspectivas teóricas complementares, como a Teoria 

Institucional. Para alcance do objetivo proposto, foi elaborado um modelo analítico 

multinível, que considera fatores associados à firma, à indústria e ao país-anfitrião.  

Acredita-se, após a realização de amplo levantamento bibliográfico nos principais 

periódicos acadêmicos nacionais, internacionais, em teses e dissertações, que este seja o 

primeiro estudo de caráter quantitativo a investigar a entrada de multinacionais brasileiras em 

vários países, com foco na escolha entre aquisição e investimento greenfield (ANDRADE, 

2008; SLAGEN e HENNART, 2007). Tal fato contribui para a ampliação dos esforços 

realizados por pesquisadores de outros países, a partir da adaptação e teste de variáveis de 

pesquisa no contexto de países emergentes, como o Brasil.  

Deste modo, tem-se como objetivo geral desta investigação: identificar os fatores que 

influenciaram na escolha entre aquisição e investimento greenfield das multinacionais 

brasileiras que expandiram suas operações para o exterior. 

O objetivo acima proposto desdobra-se em sete objetivos específicos, os quais 

refletem os três níveis de análise do estudo: país-anfitrião, firma e indústria. São eles: 

(a) Identificar a influência da distância institucional na escolha entre aquisição e 

investimento greenfield das multinacionais brasileiras; 

(b) Verificar a associação entre o tamanho da subsidiária e a escolha entre aquisição 

e investimento greenfield das multinacionais brasileiras; 

(c) Analisar como a autonomia está associada à escolha entre aquisição e 

investimento greenfield das multinacionais brasileiras; 

(d) Identificar a influência da experiência da matriz na escolha entre aquisição e 

investimento greenfield das multinacionais brasileiras; 
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(e) Averiguar a associação entre o crescimento de mercado do país-anfitrião e a 

escolha entre aquisição e investimento greenfield das multinacionais brasileiras; 

(f) Apurar a influência da intensidade tecnológica da firma na escolha entre aquisição 

e investimento greenfield das multinacionais brasileiras; 

(g) Investigar a associação entre o setor de atuação da firma e a escolha entre 

aquisição e investimento greenfield das multinacionais brasileiras.  

Os resultados da investigação procuram contribuir para a discussão em curso no 

campo acadêmico dos estudos acerca dos modos de entradas. Primeiramente, pelo ineditismo 

da proposta, visto que não foram encontrados estudos que analisam os establishment mode 

choice a partir da realidade brasileira ou que utilizam as dimensões propostas pelo projeto 

GLOBE. Também são poucas as pesquisas que abordam os três níveis de análise 

simultaneamente. 

Outra contribuição esperada se deve à relação entre o modo de entrada e a distância 

institucional. Observou-se que a estratégia de aquisição teria maior associação com as 

instituições formais, representadas pela distância demográfica, financeira e política, e com as 

variáveis que compõem o nível de análise firma, como tamanho e autonomia da subsidiária. 

Já os investimentos greenfield estariam associados às instituições informais, como distância 

cultural de práticas e distância econômica, que, segundo JAVIDAN et al. (2006), teria 

correlação com a distância cultural.  

Para alcance dos objetivos propostos, este projeto de dissertação está estruturado em 

seis seções principais. Após esta introdução, a seção seguinte apresenta a revisão teórica sobre 

o tema, abordando aspectos relacionados aos modos de entrada, Teoria dos Custos de 

Transação e Teoria Institucional. Na terceira seção, são propostas as hipóteses de pesquisa e o 

modelo analítico a ser aplicado nesse estudo. Em seguida, é evidenciada a metodologia de 

pesquisa utilizada, os resultados da pesquisa, assim como a discussão e as conclusões da 

investigação. Por último, apresentam-se as contribuições do estudo, suas limitações, sugestões 

para pesquisas futuras e as referências bibliográficas que subsidiaram este projeto de 

pesquisa.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Modos de entrada em mercados estrangeiros 

Root (1994) descreve os modos de entrada como arranjos institucionais que 

possibilitam a organização e condução de transações em âmbito internacional. Esses arranjos 

poderiam ser categorizados em três grupos, os quais refletiriam o grau de comprometimento, 

de aversão ao risco e de disponibilidade de recursos de uma firma (ZHAO et al., 2004). 

Seriam eles: (i) os modos de exportação; (ii) os modos de entrada contratuais - sem 

participação de capital (non-equity investments) -, como franquias, contratos de 

licenciamento, subcontratação da produção, acordos técnicos; e (iii) os modos de entrada de 

investimento (equity investments), como aquisições, investimentos greenfield e international 

joint venture (ROOT, 1994).   

Cada umas dessas estratégias de entrada ofereceria vantagens e desvantagens, 

demandando da firma diferentes níveis de recursos financeiros e gerenciais. Os modos de 

entrada sem participação de propriedade exigiriam da organização um menor grau de 

comprometimento e alocação de recursos. Já as estratégias baseadas em propriedade 

demandariam maior envolvimento da empresa.  

Acredita-se que alguns fatores influenciariam no nível de comprometimento da 

organização em operações no estrangeiro, tais como: os objetivos e metas da empresa, como 

nível de lucratividade desejado; os recursos e capacidades financeiras, organizacionais e 

tecnológicas disponíveis; o ambiente institucional do país anfitrião; os riscos inerentes a cada 

um dos modos de entrada; a concorrência internacional; as características do produto ou 

serviço (PAN e TSE, 2000; CAVUSGIL et al., 2010).   

A figura 1 apresenta os diferentes modos de entrada. Note-se que o primeiro eixo da 

figura é composto por estratégias de produção no mercado doméstico para venda no exterior. 

O segundo refere-se a estratégias de produção em mercados estrangeiros, as quais denotam 

maior nível de comprometimento e de propriedade por parte da empresa investidora, além de 

um maior grau de complexidade gerencial. Esse tipo de investimento é denominado na 

literatura como Investimento Externo Direto (IED), foco da presente pesquisa. 
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Figura 1: Estratégias de entrada no mercado internacional 

Fonte: Peng (2008) 

 

Para Peng (2008), a distinção entre o modo de entrada com participação e sem 

participação de capital definiria a empresa multinacional: esse tipo de firma ingressaria no 

exterior por meio de métodos com participação de capital - investimentos externos diretos, 

que se referem ao controle e à administração de atividades no exterior sem intermediários. De 

acordo com Hennart e Park (1993), o processo de Investimento Externo Direto (IED) teria 

como essência a expansão transfronteiriça de uma firma através da internalização de 

mercados. Seria necessário, então, o atendimento de dois pré-requisitos para que esse tipo de 

operação acontecesse: (i) a implementação de uma planta produtiva fora de seu país de 

origem ser mais eficiente do que a exportação e (ii) a firma gerir e ter a posse de uma 

operação no exterior. 
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Do ponto de vista acadêmico, as razões que levam uma firma a atuar no exterior 

poderiam ter origem em duas abordagens elementares, a econômica e a não econômica. As 

motivações econômicas se devem, principalmente, ao objetivo de crescimento e maximização 

dos lucros a partir de economias de escala e escopo. De acordo com Cavusgil et al. (2010), as 

empresas buscariam: (i) situar a produção de bens e/ou serviços próximo aos clientes, 

reduzindo o custo de transporte e melhorando o atendimento; (ii) seguir clientes quando eles 

se internacionalizam - assim a empresa fornecedora se antecipa aos demais competidores 

globais; (iii) dar uma resposta estratégica para enfraquecer um concorrente em seu mercado 

local; (iv) reduzir custos de produção; (v) buscar incentivos governamentais; (vi) evitar 

barreiras comerciais; entre outros.  

Segundo a visão não econômica, defendida por acadêmicos como Boddewyn e 

Brewe (1994), a decisão de entrada em mercados estrangeiros poderia ser motivada por 

elementos não financeiros, como os aspectos políticos, arraigados no poder das relações 

existentes entre os atores sociais. Como exemplo, cita-se o caso de entrada da Volkswagen na 

China, influenciada em grande parte pela rede de relacionamento de um dos executivos-

chefes do grupo com poderosos políticos chineses, fato que originou a primeira joint venture 

da indústria automobilística na China, suportada por fortes incentivos fiscais, econômicos, 

entre outros.   

Para Meyer e Estrin (2001), a escolha de entrada de firmas em países estrangeiros 

está relacionada à necessidade e à disponibilidade de recursos para o alcance de objetivos 

estratégicos. Esses recursos poderiam (i) estar na posse das empresas locais - tecnologia, 

poder de mercado, barreiras de entrada; (ii) na posse da empresa adquirente - capital, 

conhecimento e competência gerencial; ou (iii) estar disponíveis no mercado - local para o 

investimento, acesso a serviços, mão de obra. A firma, na busca por esses recursos, poderia, 

então, adotar a estratégia de expansão externa (aquisição/IJV) ou a estratégia de expansão 

interna (investimento greenfield). A figura 2 mostra as principais formas de entrada baseadas 

em propriedade, também denominadas como IED. 

 

 



9 

 

 

  

 

     Modo de Entrada 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Subsidiárias baseadas em propriedade (Ownership Based Entry) 

Fonte: Adaptado a partir de Meyer e Estrin (2001) 

A seguir, é feita uma descrição das principais estratégias de entradas baseadas em 

propriedade.  

2.1.2 Aquisição convencional  

O movimento de aquisições internacionais passa a ter representatividade após o ano 

de 1960, intensificando-se ao longo das últimas décadas. Em 1981 o número de aquisições 

ocorridas nos Estados Unidos correspondeu a 79% do IED mundial (KOGUT e SINGH, 

1988). Na década seguinte, o número de aquisições superou o número de investimentos 

greenfield, e novos países passaram a ser alvo de aquisições. Tal fato ocorreu, também, 

devido a mudanças ocorridas na legislação de vários países e ao aumento do número de 

potenciais candidatos à aquisição, os quais, em geral, se localizavam em países desenvolvidos 

e possuíam expertise tecnológica e gerencial (ANDERSSON e SVENSSON, 1994; ZEJAN, 

1990).  

Wilson (1980) explica que as aquisições fazem parte de um modelo estratégico 

defensivo, que contribui para a manutenção do equilíbrio de mercado. Deste modo, em setores 

oligopolizados, elas seriam uma forma de resposta rápida aos concorrentes (TERPSTRA e 

YU, 1988). Por outro lado, segundo Meyer e Estrin (2001), a estratégia de aquisição estaria 
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relacionada à velocidade de entrada em novos mercados e ao acesso a recursos como 

equipamentos, mão de obra, canais de distribuição, reputação. Aquisições combinariam os 

recursos da empresa adquirida aos recursos e competências gerenciais da firma adquirente, 

proporcionado o acesso às novas tecnologias de produção, canais de marketing e de 

distribuição, conhecimento do mercado local, reputação de marca, expertise gerencial local. 

Além disso, aquisições poderiam transformar um concorrente pequeno em grande, rompendo 

as barreiras à mobilidade (CAVES e PORTER, 1977). 

Cabe evidenciar os diferentes tipos de aquisições. Como explana YIP (1982), duas 

características essenciais distinguem as aquisições convencionais das aquisições de portfólio. 

São elas: (i) o propósito do negócio adquirido: ele poderia ser base de expansão para um novo 

mercado ou apenas uma forma de diversificação de investimento financeiro; e (ii) o desejo 

por se explorar sinergias entre os negócios da matriz e os das subsidiárias adquiridas.  

Contudo, apesar de se observarem vantagens inerentes a essa forma de entrada, 

existiriam dificuldades advindas de sua adoção, como o custo de adaptação e de integração 

das operações; a necessidade de habilidade para o gerenciamento do período pós-aquisição -  

inspirando sinergia e confiança entre as partes envolvidas; o ajustamento entre culturas 

organizacionais oriundas de contextos nacionais distintos; entre outras. Assim, acredita-se  

que a gestão de empresas adquiridas poderia ser mais complexa do que o estabelecimento de 

subsidiárias próprias (investimento greenfield), principalmente no que tange ao período pós-

aquisição - denominado como organizational fit - (KOGUT e SINGH, 1988; TANURE et al., 

2009; TANURE e CANÇADO, 2005). Outro ponto relevante consiste na assimetria de 

informação presente no processo de negociação para aquisição de firmas localizadas em um 

ambiente de negócios diferente daquele de costume (AKERLOF, 1970).  

Estrin et al. (1997) reforçam o argumento anterior, sugerindo que as aquisições 

remetem a um maior nível de incerteza interna, o que poderia gerar surpresas e problemas no 

período pós-aquisição, como uma intensa reestruturação das operações, a qual acarretaria um 

custo elevado para a empresa adquirente. Por outro lado, presume-se que as empresas últimas 

entrantes (late movers) optariam pela estratégia de aquisição, para reduzir suas desvantagens 

competitivas, buscando acesso a um novo conhecimento tecnológico ou conhecimento do 
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mercado local e visando manter o equilíbrio da indústria em que pretende ingressar 

(KNICKERBOCKER, 1973; DUBIN, 1976; CAVES e MEHRA, 1986).  

No campo das estratégias de entrada, a perspectiva de mainstream considera que as 

aquisições apresentariam menor risco do que investimentos greenfield, devido ao menor nível 

de incerteza externa. Contudo, elas apresentariam taxas de retorno menores (ANDERSSON e 

SVENSSON, 1994). O menor risco se deve ao fato de que a firma adquirida já estaria 

instalada no mercado-alvo e, por isso, possuiria um percentual deste mercado - market-share. 

Além disso, nesse tipo de operação, a firma compraria competências de produção, equipe 

gerencial com conhecimento doméstico e rede de distribuição. Portanto, a taxa de retorno 

menor poderia ser justificada a partir da ideia de que firmas já estabelecidas no mercado 

poderiam determinar o lucro potencial de seu setor de atuação (ZEJAN, 1990).  

Por último, vale destacar que as aquisições tornariam possível para os novos 

entrantes estrangeiros adquirir marcas locais, combinando-as com as competências gerenciais, 

de marketing e de produção, da empresa matriz (HENNART e PARK, 1993; CHENG e 

ZENG, 2004). Acredita-se que uma marca de abrangência local não seria reconhecida em um 

mercado estrangeiro, logo a melhor opção estratégica poderia ser adquiri-la a desenvolvê-la. 

2.1.3 Aquisição brownfield 

As aquisições brownfield, de acordo com Meyer e Estrin (2001), consistem em uma 

forma híbrida de entrada no exterior, na qual os recursos e competências da firma adquirida 

são rapidamente substituídos pelos da empresa adquirente. Deste modo, o investidor 

estrangeiro, após adquirir uma empresa local, passa a realizar um forte processo de 

reestruturação da operação, que dura, em média, dois anos, substituindo os equipamentos, os 

trabalhadores e as linhas de produto da subsidiária (empresa adquirida) pela da matriz 

(empresa adquirente). Esse método propiciaria um elevado nível de controle, tornando-se 

atrativo quando existissem impedimentos de ordem legal ou barreiras relacionadas ao 

ambiente institucional do país anfitrião, quando fossem necessários recursos locais, que não 

estivessem ao alcance das empresas novas entrantes, ou, ainda, quando os custos de transação 

fossem elevados, inibindo as formas de entrada tradicionais.  
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À guisa de exemplo, Meyer e Estrin (2001) citam o caso da empresa alemã Scholler 

Lebensmittel, firma de médio porte, manufatureira, fabricante de comidas congeladas, que 

adquiriu parte majoritária de uma empresa húngara fabricante de sorvetes. Após a aquisição, a 

Scholler reestruturou a fábrica adquirida, mudando toda a linha de produção, os depósitos 

para armazenamento de produtos e as câmaras frigoríficas. Além disso, a marca local, que era 

percebida como de baixa qualidade, foi descontinuada, sendo substituída pela marca 

internacional da matriz. A motivação por trás desse modo de entrada consistiu na busca de 

acesso rápido ao mercado-alvo e na participação de mercado da empresa adquirida (market-

share). Chama a atenção o fato de a definição brownfield ter sido elaborada a partir de 

investigações realizadas em empresas situadas no leste europeu, ou seja, empresas 

pertencentes a economias emergentes, as quais sofrem forte influência do ambiente 

institucional em que estão inseridas (MEYER e ESTRIN, 2001).  

2.1.4 International Joint Venture 

Para Buckley e Casson (1998), a literatura sobre International Joint Ventures (IJV) é 

vasta e traz preciosas contribuições para a teoria dos negócios internacionais. O foco principal 

desses estudos consiste no entendimento dos procedimentos de seleção de parceiros 

estratégicos, na análise das estratégias de gestão e na mensuração do desempenho desses 

arranjos organizativos. Os autores observaram que a opção de entrada através de IJV poderia 

ser influenciada por três condições básicas: (i) pelas oportunidades de coligação; (ii) pelo 

acesso a recursos complementares; e (iii) pelas barreiras à integração total – econômica, 

financeira, política e legal.  

A estratégia de IJV poderia ser adotada quando o investidor não tivesse a posse de 

conhecimento sobre o mercado em que pretende atuar e, também, quando buscasse evitar os 

custos e problemas decorrentes de um processo de pós-aquisição (HENNART e REDDY, 

1997). Alguns estudos consideram que as IJV são um modo de entrada substituto à aquisição 

(KOGUT e SINGH, 1988). Sendo assim, na presente investigação, para fins investigativos, 

compartilha-se dessa visão, e delimita-se o escopo do estudo ao entendimento dos fatores 

associados à escolha de entrada, através de aquisições ou investimentos greenfield - 

establishment mode choice (WERNER, 2002; SLANGEN e HENNART, 2007). 
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2.1.5 Investimento greenfield 

A estratégia de entrada conhecida como investimento greenfield consiste na 

construção de uma subsidiária produtiva desde o seu início, utilizando-se os recursos e 

conhecimento do investidor. Ou seja, ele deverá se preocupar com a compra do local das 

futuras instalações, a contratação e treinamento dos empregados, utilizando a expertise 

gerencial da empresa matriz. Além disso, deverá transferir tecnologias de produção, 

conhecimento e capital (BROUTHERS e BROUTHERS, 2000). A entrada por meio de 

investimento greenfield garantiria ao investidor um elevado grau de controle sobre suas 

operações, facilitando a transferência das vantagens competitivas da empresa matriz para suas 

subsidiárias no exterior (BARKEMA et al., 1996). Além disso, permitiria a replicação do 

modelo de gestão da matriz de forma mais eficiente (HARZING, 2002).  

Apesar de os investimentos greenfield evitarem os custos relacionados à integração 

dos negócios, eles seriam mais sensíveis ao custo de transferência de recursos, como os custos 

decorrentes da expatriação de funcionários, de treinamento e de outros fatores relacionados à 

transferência de competências (PADMANABHAN e CHO, 1999). Estudos como os de 

Larimo (2003) apontam que as firmas com forte vantagem competitiva tendem a optar por 

investimentos greenfield em setores em que existe grande necessidade de transferência de 

conhecimento tecnológico. Ademais, investimentos greenfield poderiam evitar os custos 

relacionados à integração de negócios e os conflitos decorrentes da divisão de 

propriedade/imposição de estilo gerencial (BARKEMA e FREEK, 1998; HARZING, 2002).   

Apesar de essa estratégia propiciar o controle total de propriedade, ela poderia 

apresentar como desvantagem o incremento da capacidade produtiva de um setor industrial, 

levando à redução de preços e perda de receita, caso não ocorresse o crescimento da demanda 

(ZEJAN, 1990). Além disso, o tempo necessário para montar a operação no exterior passaria 

a ser maior, quando comparado à entrada via aquisição. Deste modo, as firmas deveriam 

considerar o custo de oportunidade de ingresso em um determinado mercado estrangeiro na 

hora de optar por realizar um investimento greenfield (HENNART e PARK, 1993).  
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2.2 Teoria dos Custos de Transação e os modos de entrada 

A Teoria dos Custos de Transação (TCT), que se insere na linha de pesquisa das 

Estruturas de Governança, busca, sob um enfoque microanalítico, compreender as instituições 

a partir das transações (COASE, 1937; WILLIAMSON, 1975; 1985). Para o alcance desse 

objetivo, ela combinaria elementos da Organização Industrial, da Teoria Organizacional e da 

Teoria Geral dos Contratos, buscando ponderar os trade-offs existentes no processo de 

integração vertical (FIANI, 2002).   

No campo dos Negócios Internacionais, a perspectiva dos custos de transação 

ganhou expressão a partir das adaptações realizadas por Buckley e Casson (1976), Rugman 

(1981) e Hennart (1982), intitulada como Teoria de Internalização – abordagem mais usual na 

área (ZHAO et al., 2004). Grande parte dos estudos sobre investimentos baseados em 

propriedade entende que a escolha do modo de entrada no exterior consiste em uma decisão 

de natureza econômica. Portanto, a empresa multinacional elegeria a estrutura de governança 

mais eficiente em função da análise do risco e retorno envolvidos nesse processo 

(ANDERSON e GATIGNON, 1986). Essa escolha seria feita, também, com base na 

comparação entre os custos associados à exploração ou obtenção de insumos intermediários - 

como tecnologia, recursos humanos, conhecimento sobre como operar no país-anfitrião -, 

através de aquisições ou investimento greenfield (ANDERSEN, 1997; BROUTHERS e 

BROUTHERS, 2000). 

Slagen e Hennart (2007) esclarecem que, diferentemente de Willianson - que 

centraliza seus esforços no entendimento de como a especificidade de ativos e a incerteza 

determinam a escolha entre realizar transações através de mercados ou hierarquias -, a Teoria 

de Internalização enfatizaria a questão de como a racionalidade limitada dos atores reduziria a 

eficiência dos mercados em transacionar determinados tipos de insumos, forçando as 

empresas multinacionais, em determinados casos, a internalizarem esses mercados. Por 

exemplo, se um insumo possui como componente principal conhecimento tácito, um potencial 

comprador estrangeiro, dotado de racionalidade limitada, seria incapaz de determinar as 

características exatas desse insumo e, portanto, estaria disposto a pagar o preço máximo por 

ele. Entretanto, caso o vendedor revelasse essas características idiossincráticas para o 

comprador, visando conseguir um preço justo, esse último obteria esse conhecimento de graça 
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e, através de comportamento oportunista, poderia não estar mais disposto a pagar um preço 

alto por ele. Esse problema poderia ser evitado através do alinhamento dos incentivos entre 

comprador e vendedor, por meio da internalização de mercado pela empresa multinacional 

(HENNART, 2000).  

Embora esse enfoque tenha sido usado originalmente para a compreensão da escolha 

entre transacionar insumos através de arranjos de mercado - como a estratégia de 

licenciamento - ou internalizar mercados para obtenção desses insumos, através de IED, 

vertentes investigativas mais recentes buscam entender como a decisão entre aquisição e 

investimento greenfield, ambas baseadas em propriedade integral, poderia ser influenciada 

pelos custos relacionados à exploração ou obtenção de insumos intermediários (SLAGEN e 

HENNART, 2007). Um possível exemplo seria o caso de uma empresa ter a posse de um 

conhecimento tecnológico específico, arraigado em conhecimento tácito. Nesse caso, seria 

mais custoso transacioná-lo via mercado do que internalizá-lo. Portanto, acredita-se que as 

empresas multinacionais que têm a posse de conhecimento tecnológico singular buscariam 

economias de escala e escopo em P&D e produção através da exploração dessa vantagem 

competitiva em mercados estrangeiros (HENNART e PARK, 1993).  

Os custos de transação associados à exploração de conhecimento tecnológico por 

meio de investimento greenfield seriam menores quando comparados ao de aquisições; já que 

os investimentos greenfield propiciariam maior controle da matriz, a qual poderia escolher os 

recursos humanos necessários para a operação, pois, ao contrário do que ocorreria em uma 

empresa adquirida, haveria menor resistência à apropriação de tecnologias e práticas 

gerenciais oriundas da empresa matriz (BROUTHERS e HENNART, 2007). Por outro lado, 

empresas que não possuem conhecimento tecnológico buscariam incrementar sua 

competitividade internacional através de entradas por aquisições, pois desenvolver 

conhecimento tecnológico seria custoso e de difícil realização em curto prazo (KOGUT e 

ZANDER, 1993).   

Contudo, não seria o conhecimento tecnológico o único a fazer parte das 

preocupações da empresa multinacional. O conhecimento sobre como atuar em mercados 

estrangeiros (HYMER, 1960; JOHANSON e VAHLNE, 1977), também compreendido como 

tácito, poderia influenciar na escolha do modo de entrada. Multinacionais com pouca 
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experiência internacional ou que desconhecem o ambiente institucional do país-anfitrião, 

visando reduzir o grau de incerteza e maximizar a eficiência da operação, poderiam optar por 

adquirir esse tipo de conhecimento ingressando no exterior por meio de aquisições 

(LARIMO, 2003).  

Outra questão relacionada aos custos de transação e sua relação com o país-alvo de 

investimento consiste na distância cultural (HOFSTEDE, 1980). Acredita-se que quanto 

maior fosse a distância entre os países, maiores seriam os custos relacionados à transferência 

de tecnologia e de práticas gerenciais. Deste modo, aquisições poderiam incrementar esses 

custos, visto que a subsidiária traria como herança as práticas gerenciais e os empregados do 

grupo adquirido (HENNART e PARK, 1993; CHO e PADMABHAN, 1995; LARIMO, 2003; 

LEE e LIBERMAN, 2010).  

Em suma, pode-se dizer que o modo de entrada mais eficiente consistiria em uma 

função do trade-off entre controle, custo e comprometimento de recursos e na maximização 

da eficiência a longo prazo (ANDERSON e GATIGNON, 1986). A identificação dos trade-

offs envolvidos na escolha dos modos de entrada é de difícil avaliação e, ainda, pouco 

compreendida. Esse fato justificaria o aumento dos estudos acerca dos fatores determinantes 

dos modos de entrada, os quais, em grande parte, enfatizam a questão dos custos de transação 

(SLAGEN e HENNART, 2007).  

Por sua vez, os custos de transação podem ser entendidos como os custos com que os 

agentes se defrontam toda vez que necessitam recorrer ao mercado. Em outras palavras, 

seriam os custos de se negociar, redigir e garantir que um contrato seja cumprido (FIANI, 

2002). Pode-se classificar os custos de transação em duas categorias, os custos ex-ante – 

decorrentes do planejamento, negociação e adoção de salvaguardas de um acordo; e os custos 

ex-post – relacionados ao cumprimento dos contratos, por exemplo: custos ocasionados pelo 

desvio de conduta, custos de barganha, custos de organização. Tem-se como premissa o fato 

de que os dois tipos de custos são interdependentes e determinados simultaneamente.  

Para Brouthers e Brouthers (2000), no âmbito das estratégias internacionais, os 

custos de transação consistiriam nos custos em que a empresa incorre ao operar no exterior e 

naqueles decorrentes da escolha da forma organizacional mais eficiente para esse fim. No 
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entanto, como essa decisão é tomada ex-ante, os custos ex-post podem ser de difícil 

mensuração, conferindo à escolha entre aquisição e investimento greenfield um caráter 

estratégico.  

Para Anderson e Gatignon (1986) a eficiência da escolha do modo de entrada 

dependeria: (i) da especificidade dos ativos (físicos ou humanos); (ii) da incerteza externa; e 

(iii) da incerteza interna (inabilidade para determinar o desempenho do agente). A propósito, 

vale contextualizar esses elementos, a partir da conceituação de controle no âmbito das 

empresas multinacionais. 

O controle pode ser definido como a habilidade da empresa matriz de influenciar os 

sistemas, métodos e decisões de suas subsidiárias (LUO, 2001). Sem mecanismos de controle, 

a firma encontraria dificuldades em coordenar ações, implementar e monitorar estratégias, 

mediar conflitos de interesse. Na literatura sobre internacionalização de empresas, o controle 

é o determinante mais importante dos modos de entrada, pois teria relação direta com o grau 

de retorno e risco da operação (HARZING, 2002). Acredita-se que um maior nível de 

controle esteja relacionado a um custo maior. Entretanto, um maior nível de controle poderia 

ocasionar maior retorno financeiro.  

Note-se que o controle e a estratégia de integração estariam fortemente relacionados, 

visto que uma maior integração entre as operações conferiria à firma maior legitimidade 

interna. Além disso, o controle poderia contribuir para a redução do risco de oportunismo, 

como a perda de reputação, degradação de imagem e problemas de gerenciamento. Por outro 

lado, a flexibilidade - habilidade de mudar sistemas e métodos gerenciais rapidamente e a 

baixo custo - seria particularmente relevante no contexto de mercados estrangeiros pouco 

conhecidos (ANDERSON e GATIGNON, 1986).  

A especificidade de ativos, nas pesquisas sobre os modos de entrada, recebe especial 

atenção, devido a sua forte associação com a manutenção de altos índices de vantagem 

competitiva. A especificidade de ativos caracteriza-se como a posse de recursos 

idiossincráticos, como marca, design, tecnologia, conhecimento, os quais refletem a 

habilidade de uma firma para se diferenciar em termos de estratégia e produtos. Ativos 

intangíveis gerariam vantagens monopolísticas, mas poderiam incorrer em maior custo de 
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transação. Quanto maior o nível de especialização da firma, maior o grau de integração e 

controle. A especificidade de capital humano surgiria a partir das relações de trabalho, através 

de processos de aprendizagem learning-by-doing, o qual teria como origem o conhecimento 

tácito obtido no dia-a-dia (ANDERSON e GATIGNON, 1986).  

A incerteza caracteriza-se como um pressuposto ambiental que toma parte no 

processo de formação de expectativas dos agentes e no arranjo da produção. Deste modo, a 

incerteza surgiria a partir do oportunismo individual – “incerteza comportamental” – e de 

eventos não previstos relacionados ao ambiente institucional – “incerteza ambiental”. Quanto 

menor a incerteza, menor o controle e a rigidez dos contratos.  

Embora um alto grau de incerteza seja prejudicial a todas as formas de organização, a 

escolha entre as opções de organização, hierarquias ou mercados, dependeria principalmente 

do grau de especificidade do ativo em questão. Em um ambiente de incerteza, os agentes não 

conseguiriam prever os acontecimentos futuros, aumentando o espaço para renegociação e, 

consequentemente, ampliando as possibilidades de perdas derivadas do comportamento 

oportunista das partes (PESALLI, 1998). 

Para Brouthers e Brouthers (2000), a aversão à incerteza poderia influenciar no custo 

de gerenciamento de operações no exterior; visto que gerentes poderiam não estar preparados 

psicologicamente para lidar com as diferenças culturais e com os empregados, que, em países 

com alta aversão à incerteza, estariam menos aptos a aceitar mudanças. A partir dessa 

perspectiva, em ambientes com alta incerteza, a entrada por meio de investimento greenfield 

seria mais indicada. Alto nível de incerteza também demandaria maior grau de controle, pois 

se buscaria garantir uma maior eficiência da forma de governança adotada (ANDERSON e 

GATIGNON, 1986). 

Por último, vale abordar os dois tipos de pressupostos comportamentais que 

influenciam os modos de entrada (WILLIAMSON, 1996): (i) a racionalidade limitada 

(SIMON, 1956) e o (ii) oportunismo. A racionalidade limitada considera que os agentes 

pretendem ser racionais, no sentido maximizador, mas só conseguem sê-lo “parcialmente”, 

devido a sua capacidade cognitiva e ao tempo para tomada de decisões. Em condições de 

complexidade e incerteza, o risco de tomada de decisões aumenta, podendo incorrer em 
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custos maiores. Além disso, ambientes complexos poderiam gerar maior assimetria de 

informações, afetando as transações. O oportunismo poderia, então, ser definido como a 

característica humana que indica a procura do interesse próprio. Pode ser caracterizado, 

também, pela transmissão de informações seletivas, distorcidas, e por promessas sobre o 

comportamento futuro do próprio agente. Como não se pode distinguir ex-ante a sinceridade 

dos atores, ocorrem problemas de execução dos contratos. Racionalidade limitada, ambiente 

complexo e incerteza criam condições adequadas para iniciativas oportunistas, que também 

são intensificadas pela assimetria de informações e pela especificidade de ativos. 

Apesar de a Teoria dos Custos de Transação (TCT) apresentar um alto potencial 

explicativo, ela considera o ambiente institucional no qual as transações estão inseridas como 

dado no momento de análise (BARNEY e HERTERLY, 1999). Buscando contribuir para a 

resolução desta lacuna, alguns pesquisadores sugerem que sejam acrescentadas nas pesquisas 

sobre modos de entrada variáveis relacionadas ao contexto institucional (KOGUT e SINGH, 

1988). O contexto institucional poderia contribuir para o entendimento de fatores relacionados 

à propriedade e a riscos inerentes ao ambiente institucional do país estrangeiro e ao contexto 

cultural, que poderiam complementar a TCT, auxiliando na compreensão dos custos 

relacionados à gestão de operações no exterior e à percepção de incertezas por parte da 

empresa estrangeira (BROUTHERS, 2002).  

2.3 Teoria Institucional e o conceito de distância nos estudos sobre internacionalização   

A literatura acerca das estratégias de internacionalização de empresas, em grande 

parte, tem como base conceitual os pressupostos da economia, cujo nível de análise reside no 

desempenho econômico, nos estudos de organização industrial e na visão da empresa baseada 

em recursos (CAVES e PORTER, 1977; BUCKLEY e CASSON, 1986; BARNEY, 2001; 

MCGAHAN e PORTER, 2007). Tais perspectivas entendem que as instituições representam 

o contexto em que as transações se dão. Deste modo, elas negligenciariam o papel das 

instituições formais e informais (NORTH, 1990; SCOTT, 1995; PENG et al, 2008), no 

processo de elaboração e implementação de estratégias (OLIVER, 1997; KIRSHBAUM e 

GUARIDO FILHO, 2010).  
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Nos últimos anos, acadêmicos da área de negócios internacionais buscaram o diálogo 

entre a perspectiva econômica e a sociológica, para uma melhor compreensão dos fenômenos 

que ocorrem no campo, por acreditarem que as instituições provêm a estrutura necessária para 

as transações (NORTH, 1990; PENG et al. 2009). 

Portanto, para um melhor entendimento acerca das instituições, é interessante 

conceituá-las a partir de dois pontos de vista complementares, o econômico e o sociológico. 

North (1990), representante da vertente econômica, afirma que as instituições são um 

conjunto formal e informal de regras de conduta que facilitam a coordenação ou o governo 

das relações entre os indivíduos. Desse modo, instituições seriam as regras do jogo em uma 

sociedade ou, mais formalmente, seriam as restrições criadas pelo homem que dão forma às 

interações humanas. Elas reduziriam a incerteza fornecendo uma estrutura para a vida 

cotidiana. 

Do ponto de vista sociológico, Greenwood et al. (2008) entendem que as instituições 

são um comportamento social repetitivo, mais ou menos tomado como certo, que é sustentado 

por normas e entendimentos cognitivos que fornecem significado às trocas sociais e que 

permitem a reprodução da ordem social. Note-se que tal definição vai ao encontro do conceito 

de isomorfismo (MEYER e ROWAN, 1977; DIMAGGIO e POWELL, 1983), com base no 

qual as organizações adotariam estruturas e práticas similares, em resposta ao ambiente 

institucional em que estão inseridas, buscando, assim, legitimidade.  

O ambiente institucional, por sua vez, sob o olhar da sociologia, é sustentado por três 

pilares (SCOTT, 1995): (i) o regulativo/coercitivo - o qual reflete as leis e as normas do 

ambiente nacional, que estimularão determinados padrões de conduta e restringirão outros -; 

(ii) o cognitivo - que representa os frames e representações compartilhadas por indivíduos de 

um determinado país; e (iii) o normativo - que representa os valores e normas sociais 

internalizados por indivíduos pertencentes a um mesmo ambiente institucional. 

No quadro 1, observa-se que ambas as perspectivas, de certa forma, compreendem as 

instituições de modo similar. A variável que modera essa associação seria o grau de 

formalismo das instituições, o qual, para North (1990), varia de formal a informal e, para 
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Scott (1995), se sustenta a partir de três pilares elementares, que variam, em sua forma, de 

explícita a tácita. 

Nível de formalismo

(NORTH, 1990)

Pilares

(SCOTT, 1995) 
Exemplos

Instituições formais Regulatório (coercitivo) Leis

Regulamentações

Regras

Instituições informais Normativo Normas

Cognitivo Cultura

Ética  

Quadro 1: Dimensões institucionais 

Fonte: Peng et al. (2009) 

 

Devido às diferenças de pontos de vista sobre o que são instituições – econômico vs. 

sociológico -, Peng et al. (2008) propõem o diálogo entre as duas disciplinas, definindo-o 

como visão da empresa baseada nas instituições - Institutional-Based View. Essa perspectiva 

teórica teria como base o novo institucionalismo, complementado pela visão da indústria e da 

Resouce-based view. A junção desses três níveis de análise passa então a ser intitulado pelos 

autores como Strategy Tripod.   

O estudo acerca da distância institucional tem como origem os esforços de Johanson 

e Vahlne (1977), Hofstede (1980), Robbins (1987) e Kogut e Singh (1988), os quais buscaram 

entender como o nível de desenvolvimento econômico, educacional, de idioma e de valores 

culturais influenciava a estratégia de internacionalização das firmas. Entretanto, a perspectiva 

institucional em si ganha ênfase a partir da investigação de Kostova (1996), a qual procurava 

compreender como o ambiente institucional do país investidor e anfitrião influenciavam na 

legitimidade das transferências de práticas gerenciais entre matriz e subsidiárias, vistas as 

múltiplas pressões exercidas pelo ambiente interno e externo. Após a publicação do estudo de 

Kostova, surgem várias investigações inspiradas nessa perspectiva, motivadas principalmente 

pelo estudo do papel das instituições no contexto do processo de internacionalização em 

economias emergentes (DIKOVA e WITTLOOSTUJN, 2007; PENG et al., 2009). 
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Antes de se aprofundar o constructo distância institucional, apontado anteriormente, 

vale posicionar o conceito de distância cultural no âmbito das investigações em negócios 

internacionais (HALL, 1976; JOHANSON e VAHLNE, 1977; KOGUT e SINGH, 1988; 

BARKENA et al., 1996; HENNART e LARIMO, 1998; GHEMAWAT, 2001; DIKOVA e 

WITTLOOSTUJN, 2007). A distância cultural poderia ser compreendida como as diferenças 

entre as culturas do país da matriz e das suas subsidiárias. Ela teria associação com a 

incerteza, que possuiria a capacidade de restringir o fluxo de informações e conhecimentos 

entre países, aumentando o custo de se fazer negócios no exterior.  

Visando mensurar a distância cultural entre países, Kogut e Singh (1988) criaram 

uma metodologia de medição que viria se tornar a mais usual na área. Essa medida buscou 

integrar quatro dimensões propostas por Hofstede (1980): (i) aversão à incerteza, (ii) distância 

do poder, (iii) masculinidade/feminilidade e (iv) individualismo/coletivismo. Essas dimensões 

foram definidas a partir de uma investigação realizada junto aos gerentes da IBM, situados em 

40 países, na década de 1970. Em edições posteriores, Hofstede ampliou o número de países 

disponíveis em sua base de dados para 68 e acrescentou uma nova dimensão, intitulada 

“orientação para o futuro”.  

Apesar de grande parte das investigações adotarem as dimensões propostas por 

Hofstede (1980) e Kogut e Singh (1988), algumas críticas podem ser tecidas em relação a 

suas restrições (DROGENDIJK e SLANGEN, 2006): os dados disponíveis se referem apenas 

a 1/3 dos países existentes no mundo (BERRY et al., 2010);  a proxy usada para analisar as 

diferenças entre países tem como origem a cultura organizacional da IBM - falácia ecológica. 

Além disso, as diferenças entre países são reduzidas a uma única dimensão, cujo caráter é 

estático – não muda ao longo do tempo. Sabe-se, por exemplo, que fatores políticos e 

econômicos podem mudar rapidamente (SHENKAR, 2001; 2012). Talvez, devido a essas 

limitações, os resultados empíricos encontrados no campo das estratégias de entrada, 

relacionado à distância cultural, sejam ambíguos e contraditórios (SLAGEN e HENNART, 

2007).  

Como opção à abordagem de Hofstede (1980), criaram-se metodologias alternativas 

e/ou complementares para medição da distância cultural. Destacam-se, assim, os estudos de 

Schwartz (1992, 1994) e o projeto GLOBE (HOUSE et al., 2004). O esforço mais consistente, 
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de acordo com Berry et al. (2010), seria o de Schwartz, que, a partir de extensa revisão de 

literatura e da realização de estudos empíricos com estudantes e professores, em diversas 

partes do mundo, criou um modelo analítico para compreensão dos valores culturais. Por sua 

vez, o projeto GLOBE (HOUSE et al., 2004) surgiu como um esforço coletivo de 160 

pesquisadores, em 62 países, para compreensão das relações entre as dimensões da cultura - 

do ponto de vista da sociedade -, da cultura organizacional de distintas instituições, dos 

processos de liderança e do comportamento organizacional. Entende-se que esse esforço seria 

uma extensão do trabalho de Hofstede (2006), em que se acrescentam novas dimensões ao 

constructo da distância cultural, como orientação para o desempenho, assertividade, 

orientação humanista.  

Cabe ressaltar, também, que o projeto GLOBE propõe duas categorias analíticas 

fundamentais: (i) as práticas culturais - percepções dos indivíduos sobre sua própria cultura - 

e (ii) os valores culturais – forma como os indivíduos acreditam que sua cultura deveria ser. 

Uma breve descrição dos constructos propostos pelo projeto GLOBE é apresentada no quadro 

2. 
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Dimensão Conceito

Orientação para o desempenho Nível de incentivo e reconhecimento de esforços 

para o alcance de objetivos estratégicos e 

operacionais.

Orientação humanista Nível de incentivo proporcionado pela organização 

para que as pessoas se comportem de maneira justa, 

gentil, amigável, cuidadosa, generosa com os outros.

Orientação para o futuro Crenças e práticas da organização que valorizam os 

comportamentos dos indivíduos para planejamento a 

longo prazo, fixação de metas futuras e  atualização 

constante.

Assertividade Nível de passividade e agressividade nas relações 

entre os indivíduos, como a adoção de 

comportamento assertivo, defesa de interesse 

próprio e propensão para gerar ou evitar conflitos.

Distância do poder Nível de distribuição e reconhecimento de 

autoridade por uma comunidade. Níveis de 

hierarquia na estrutura organizacional e acesso a 

pessoas em cargos hierarquicos mais altos.

Igualdade de gênero Crenças, normas e práticas referentes as diferenças 

entre homens e mulheres, como discriminação, 

atribuição de tarefas e ocupação de cargos 

gerenciais.

Coletivismo institucional Nível em que as práticas sociais encorajam  ações 

coletivas e a distribuição de recursos em um grupo.

Coletivismo de grupo Nível de reconhecimento a um grupo social, como 

orgulho e fidelidade de pertencer a uma organização.

Aversão à incerteza Nível que os indivíduos toleram e lidam com 

situações ambíguas e inusitadas. 

 

Quadro 2: Dimensões Culturais do Project Globe  

Fonte: House et al. (2004)  
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A vantagem em se utilizar as dimensões apresentadas no projeto GLOBE reside no 

fato de sua base de dados ser mais recente, se comparada à de Hofstede e à dos estudos de 

Schwartz, e no fato de ele apresentar mais dimensões, que poderiam ser desagregadas para 

fins de análise. Tais diferenças foram discutidas em edição especial do Journal of 

International Bussiness Studies, em 2010, e nos artigos de Javidan et al. (2006), Magnusson 

et al. (2008) e Shenkar (2012). Vale ressaltar que, mesmo existindo diferentes metodologias 

para levantamento de diferenças entre países, todas apresentam o mesmo problema, a 

unidimensionalidade, por enfatizarem apenas os aspectos culturais. 

Procurando estender o escopo explanatório do conceito de distância cultural, Hennart 

e Larimo (1998) propuseram o constructo da distância institucional, o qual buscava observar 

o impacto das questões relacionadas às diferenças culturais no processo de 

internacionalização, sob a ótica da teoria dos custos de transação - diferentemente de Hofstede 

(1980). Entretanto, entende-se que os verdadeiros responsáveis por estender os aspectos 

relacionados às diferenças de atuação em mercados estrangeiros são Kostova (1996), Kostava 

e Zaheer (1999), que definem a distância institucional como as similaridades e diferenças 

entre os pilares regulatórios, cognitivos e normativos existentes entre os países.  

Ghemawat (2001) também contribuiu com tal problematização, propondo que 

existiriam várias distâncias, as quais influenciariam na atuação de firmas no exterior, como: 

(i) Distância cultural – diferenças de idiomas, religiões, raças, normas e valores sociais; (ii) 

Distância geográfica – distância física, tamanho do país-anfitrião; (iii) Distância institucional 

– heranças coloniais, sistemas políticos,  instituições;  e (iv) Distância econômica – 

disponibilidade de recursos naturais, humanos e financeiros, poder aquisitivo, infraestrutura, 

acesso a insumos e conhecimentos. 

Inicialmente, a distância institucional era vista apenas como uma alternativa para se 

explicar o comportamento das EMNs (Empresas Multinacionais), sendo relacionada, em 

geral, com dois aspectos, a legitimidade em relação ao país-anfitrião e a eficiência do 

processo de transferência de práticas organizacionais (XU e SHENKAR, 2002). Sendo assim, 

Xu e Shenkar (2002) se propuseram a ampliar o escopo desse conceito, buscando maior 

entendimento do processo de seleção do país de entrada e da estratégia de atuação das firmas 

em mercados estrangeiros, em consonância com os esforços de Buckley e Casson (1976). 
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Como consequência, novas visões surgiram nesse campo de estudos, buscando um 

consenso sobre o tema (MORGAN et al., 2001; XU e SHENKAR, 2002; DIKOVA e 

WITTELOOSTUIJN, 2007; PENG et al., 2008; DOW e LARIMO, 2009; BERRY et al., 

2010). Propõe-se, assim, que o conceito de distância cultural seria apenas um dos elementos 

que constituem a distância institucional, que teria maior abrangência. Desta forma, os 

estudiosos procuraram aproximar o conceito de distância cultural da Teoria Institucional, 

visando integrar a diversidade de diferenças existentes entre países. Tem-se como premissa o 

fato de os diferentes tipos de distância poderem afetar, de diversas formas, as decisões 

estratégicas da firma. 

Visando contribuir com essa discussão, Berry et al. (2010) dividiram o construto de 

distância institucional em um conjunto de medidas multidimensionais baseadas na Teoria 

Institucional. Desse modo, eles procuraram suprir uma lacuna da área, a partir da estruturação 

de um modelo analítico integrativo das distâncias institucionais, dividindo-as em nove tipos 

de distância, listados no quadro 3. 
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Dimensão Conceito

Distância econômica diferenças nos níveis de desenvolvimento 

econômico e características macroeconômicas

Distância  financeira diferenças no nível de desenvolvimento do setor 

financeiro

Distância política diferenças em relação a estabilidade política, 

democrácia e acordos comerciais 

Distância administrativa diferenças de laços coloniais, idioma, religião e 

sistema jurídico

Distância cultural diferenças nas atitudes em relação à autoridade, 

confiança, individualismo e importância do 

trabalho e família

Distância demográfica diferenças de características demográficas

Distância de conhecimento diferenças entre patentes e produção científica

Distância de acesso diferenças no turismo e acesso à internet

Distância geográfica distância entre países

 

Quadro 3: Dimensões de distâncias entre países  

Fonte: Berry et al. (2010)  

 

As distâncias apontadas por Berry et al. (2010) teriam diversas implicações na 

escolha dos modos de entrada. Por exemplo, a distância econômica estaria relacionada com o 

poder de compra dos consumidores e suas preferências, com a estabilidade macroeconômica 

do país foco de investimento e com o nível de abertura para o ingresso de capital estrangeiro. 

Por sua vez, a distância financeira refletiria os diferentes sistemas financeiros dos países, os 

quais influenciariam na maneira como uma firma e seus competidores financiariam suas 

operações – a partir do mercado financeiro ou por outros meios. Já a distância política, 
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relacionada às diferenças entre os sistemas políticos, analisaria o impacto de diferentes 

regimes de governo, como o democrático e o autocrático, a existência de acordos comerciais 

internacionais e a influência do governo na economia. 

A distância administrativa poderia ser entendida como as diferenças nos padrões 

burocráticos arraigados na herança colonial, no idioma, na religião e no sistema legal - os 

quais podem ser conceituados como instituições formais e informais. A distância demográfica 

teria associação com a atratividade do mercado-alvo e seu potencial de crescimento. A 

capacidade de geração de conhecimento e de inovação, que poderia influenciar na localização 

de um investimento e no modo de entrada, é conceituada como distância de conhecimento, 

medida pelo número de patentes de um país e artigos científicos per capita.  Por último, a 

distância geográfica teria um efeito sobre o comércio entre países, nos investimentos diretos e 

outros tipos de atividades econômicas entre países, como custo de transporte e comunicação. 

O indicador de distância de acesso não foi usado nesta pesquisa, visto que a base de 

dados disponível para essa dimensão limita-se a informações armazenadas a partir do ano de 

1995. Assim, optou-se por não se utilizar essa variável no modelo, já que a amostra utilizada 

possui observações que se iniciaram no ano de 1965. Contudo, vale mencionar que a distância 

de acesso corresponde à habilidade de uma firma e de indivíduos pertencentes a determinado 

país em se comunicar com o resto do mundo para obter e difundir informações.  
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3. HIPÓTESES 

Neste capítulo, busca-se detalhar brevemente os fatores associados à escolha da 

estratégia de entrada de firmas em mercados estrangeiros através de aquisições ou 

investimento greenfield. Para atingir esse objetivo, foi apresentada revisão da literatura sobre 

o tema, que subsidiou a elaboração das hipóteses de pesquisa. Vale ressaltar que a revisão de 

literatura sobre os Establishment Mode Choice (escolha entre adquirir ou realizar um 

investimento desde o início) se deu a partir de estudos bibliométricos, que indicavam as 

principais referências no campo (MALHOTRA et al., 2003; SLAGEN e HENNART, 2007; 

CANABAL e WHITE, 2008; MORSCHETT et al., 2010).  

A partir da revisão de literatura, foram elencadas as variáveis de pesquisa mais 

recorrentes nos estudos sobre modos de entrada (apresentadas no quadro 8 – Apêndice). Após 

a fase de elaboração dessa lista de possíveis variáveis de pesquisa, optou-se por usar variáveis 

às quais o pesquisador teria acesso, através de fontes secundárias. Deste modo, foi possível 

elaborar oito hipóteses de pesquisa, categorizadas em diferentes níveis de análise. 

Para a categorização das variáveis de pesquisa, foram definidos três grandes grupos: 

(i) fatores associados ao país anfitrião; (ii) fatores associados à firma multinacional - matriz, 

subsidiária e estratégia da firma; (iii) fatores associados à indústria. Note-se que algumas 

variáveis poderiam ser enquadradas em mais de um grupo, como a variável intensidade 

tecnológica, que poderia estar relacionada à firma ou ao setor. Na presente pesquisa, 

considera-se que essa variável tende a ser uma característica do setor, de acordo com os 

princípios da Teoria Econômica. A seguir, são apresentados o modelo analítico e as hipóteses 

usadas nesta investigação. 
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3 (-) 
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6 (-) 
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7 (-) 

H

9 (-) 

3.1 Modelo de análise 

 

Figura 3: Modelo de análise 

Fonte: O autor 
 

Legenda: 

(-) propensão de entrada por meio de aquisição. 

(+) propensão de entrada por meio de investimento greenfield. 

 

 

 

H1 (+) H2 (-) 

H3 (-) 

H4 (+) H5 (+) 

H6 (-) 

H7 (-) 

H8 (+) 

H9 (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distância Institucional 

Tamanho da firma 

Experiência internacional 

Autonomia 

Crescimento de mercado 

Intensidade tecnológica 

 
Setor de atuação 
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3.2 Fatores associados ao país-anfitrião 

3.2.1 Distância Institucional 

O pressuposto adotado na maior parte das pesquisas é o de que as diferenças entre 

países poderiam influenciar o desempenho da firma, custos de entrada, processo de 

transferência de práticas gerenciais, potencial de lucro e risco de se operar em países distantes 

(KOGUT e SINGH, 1988; BARTLETT e GHOSHAL, 1989; BROUTHERS e 

BROUTHERS, 2000). Tal fato justifica-se pelas diferenças existentes entre os ambientes 

institucionais do país investidor e do país anfitrião. 

Acredita-se, então, que o ambiente institucional determine a estrutura na qual os 

custos de transação são gerados, sendo ela constituída pelo conjunto de leis, normas e 

instituições a que a empresa multinacional se submete ao ingressar no estrangeiro. O nível de 

desenvolvimento institucional estaria, assim, associado a elementos como estabilidade 

política, eficiência dos governos, políticas regulatórias, leis, nível de corrupção, cultura, ou 

seja, estaria relacionado às instituições formais e informais de cada país. Portanto, espera-se 

que quanto maior for a distância entre o país de origem da matriz e o de suas subsidiárias 

estrangeiras, maiores seriam os custos para se operar no exterior e maior seria o nível de 

incerteza.  

A incerteza poderia influenciar no custo de gerenciamento das operações, pois os 

gerentes poderiam não estar preparados psicologicamente para lidar com as diferenças 

culturais e com os empregados, que, em países com alta aversão à incerteza, estariam menos 

aptos a aceitarem mudanças. Um alto nível de incerteza também demandaria maior grau de 

controle por parte da matriz, que buscaria garantir maior eficiência da forma de governança 

adotada, através da redução da assimetria de informações e do risco de oportunismo 

(ANDERSON e GATIGNON, 1986). 

Em relação aos custos de transação, entende-se que as aquisições poderiam 

incrementá-los, uma vez que a subsidiária traria como herança práticas gerenciais e 

empregados do grupo adquirido. Portanto, seria necessário maior investimento no período 

pós-integração (HENNART e PARK, 1993; CHO e PADMABHAN, 1995; LARIMO, 2003; 

LEE e LIEBERMAN, 2010).  
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Os investimentos greenfield, por sua vez, permitiriam à matriz transferir suas práticas 

gerenciais e sua cultura organizacional de forma mais eficiente, uma vez que ela poderia 

moldar a subsidiária de acordo com as suas práticas gerenciais, possibilitando a maximização 

de suas vantagens específicas e uma maior legitimidade interna (LARIMO, 2003). Por outro 

lado, as aquisições, por se tratarem de empresas já constituídas, apresentariam maiores 

dificuldades para assimilar as práticas produtivas e gerenciais e a cultura organizacional 

oriunda da matriz, principalmente em países culturalmente mais distantes (ERRAMILLI e 

RAO, 1993; LARIMO, 2003).  

Sob o enfoque da perspectiva institucional (PENG et al., 2009), a opção estratégica 

de entrada por aquisições não focaria apenas a transferência de ativos específicos. Ela poderia 

contribuir para a redução do impacto da incerteza ambiental, já que as empresas adquiridas 

estariam mais familiarizadas com o ambiente institucional do país-alvo de investimento. 

Assim, as aquisições poderiam servir como veículo para a aquisição de conhecimentos sobre 

o país anfitrião, conhecimento sobre o gerenciamento de relações com o governo local, laços 

com fornecedores e outros tipos de recursos intangíveis relacionados ao país anfitrião. 

Também, poderiam propiciar acesso a recursos tangíveis que sofreriam com as leis e normas 

do país alvo, como local físico para a operação, acesso à matéria-prima, acesso a 

financiamento local (DIKOVA e WITTLOOSTUJN, 2007; MEYER et al, 2009). A aquisição 

desses recursos tangíveis e intangíveis contribuiria, portanto, para a redução da incerteza 

externa (relacionadas às instituições formais) e, consequentemente, dos custos de transação. 

Logo: 

H1: As distâncias relacionadas às instituições informais entre o país anfitrião e o país 

investidor estariam associadas à entrada no exterior por meio de investimento greenfield. 

H2: As distâncias relacionadas às instituições formais entre o país anfitrião e o país 

investidor estariam associadas à entrada no exterior por meio de aquisição. 
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3.3 Fatores associados à firma multinacional 

A associação entre os fatores organizacionais e os modos de entrada foi amplamente 

investigada, com base em conceitos pertencentes a perspectivas teóricas diversas, como a 

Teoria dos Custos de Transação - abordagem mais usada no campo; Teoria Institucional; 

teorias sobre aprendizagem internacional; teorias do crescimento da firma; e, mais 

recentemente, teorias centradas na visão da firma baseada em recursos. Nessas pesquisas, 

buscou-se o entendimento de como os fatores internos à firma, como idade, tamanho, 

experiência internacional, entre outros, poderiam influenciar nas estratégias de entrada e, 

consequentemente, no desempenho das operações. 

3.3.1 Tamanho da Firma  

De acordo com Brouthers e Brouthers (2000), a Teoria dos Custos de Transação, 

inicialmente, preocupa-se em compreender como as capacidades da firma poderiam ser 

exploradas em âmbito internacional. Acredita-se que as empresas de maior porte, por 

possuírem recursos financeiros e gerenciais em maior quantidade, estariam mais aptas a 

ingressarem no exterior através de investimentos greenfield (PENROSE, 1959). Por outro 

lado, empresas menores, que não têm a posse desses recursos, poderiam obtê-los, 

externamente, ao entrarem em mercados estrangeiros através de aquisições (CAVES e 

MEHRA, 1986; HENNART e PARK, 1993).  

Tan (2009) argumenta que a estratégia de aquisição de recursos relaciona-se à 

procura de recursos tangíveis e intangíveis. A aquisição de recursos intangíveis poderia seguir 

duas lógicas diferentes, que impactaria na escolha por aquisição ou investimento greenfield. 

Seriam elas: (i) recursos intangíveis, como a capacidade gerencial de uma firma; por ser um 

recurso elástico, não limitaria a entrada por meio de investimento greenfield, pois poderia ser 

obtido externamente por meio de consultorias, contratação de gerentes de empresas 

concorrentes etc.; (ii) recursos intangíveis, arraigados nas capacidades das subsidiárias 

estrangeiras, como a posse de um conhecimento tecnológico específico, a habilidade de 

identificar oportunidades locais, o network local; considerados inelásticos e de difícil 

obtenção, por constituírem um conhecimento tácito, poderiam ser obtidos apenas através de 
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aquisições - apesar de elas oferecerem menor potencial de crescimento do que os 

investimentos greenfield.  

Os resultados das pesquisas desse campo de estudos apontam que firmas de grande 

porte teriam predileção pela entrada por meio de aquisição (ANDERSSON e SVENSSON, 

1994; CHO e PADMANABHAN, 1995; BARKEMA e VERMEULEN, 1998; LARIMO, 

2003), pois possuiriam maior disponibilidade de recursos e de capital, quando comparadas a 

empresas de menor porte, e porque existiria uma taxa limite para que uma firma recrute e 

treine gerentes (PENROSE, 1959). Desta maneira, supõe-se que o tamanho da matriz possa 

limitar a entrada por meio de investimentos greenfield, logo: 

H3: O tamanho do investimento no exterior está associado à entrada através de 

aquisição. 

3.3.2 Experiência Internacional 

Quando uma firma decide ingressar no exterior, se depara com um ambiente 

institucional distinto daquele do seu país de origem ou diferente dos países nos quais já possui 

operações. Essa falta de experiência em negócios internacionais poderia servir como uma 

barreira à expansão externa da firma (JOHANSON e WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; 

JOHANSON e VALHNE, 1977), pois os custos de se operar em mercados estrangeiros 

poderiam estar relacionados ao conhecimento da empresa sobre como gerir uma subsidiária 

estrangeira e aos níveis de incerteza interna e externa (LARIMO, 2003).  

Uma forma de reduzir a vulnerabilidade às incertezas ambientais seriam as 

aquisições, pois, ao adquirir empresas locais, a empresa multinacional estaria “comprando” o 

conhecimento necessário para operar no país hospedeiro, caracterizado como conhecimento 

tácito (ANDERSSON e SVENSSON, 1994; HENNART e PARK, 1993). Entretanto, 

empresas que já possuem experiência no país anfitrião poderiam optar por investimento 

greenfield, visto que, provavelmente, desenvolveram maior compreensão do ambiente de 

negócios local.  
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Ao optar por investimento greenfield, firmas poderiam evitar os riscos relacionados à 

assimetria de informações e ao processo de pós-integração (AGARWAL e RAMASWANI; 

1992). Além disso, o maior conhecimento sobre o país anfitrião poderia funcionar como 

ferramenta de identificação e avaliação de possíveis empresas a serem adquiridas (LARIMO, 

2003).  

Acredita-se, portanto, que firmas com maior experiência internacional apresentariam 

maior relutância em realizar aquisições, pois buscariam maiores retornos, e que o risco da 

operação no exterior decresceria à medida que aumentasse a experiência internacional 

(ZEJAN, 1990).  

Tem-se como pressuposto o fato de que a experiência internacional poderia ser 

adquirida de diferentes formas: por meio do aprendizado obtido através de exportações 

(WILSON, 1980), que ajudariam os gestores a se familiarizarem com o contexto institucional 

do país-anfitrião; por meio do aprendizado sobre como gerir aquisições ou investimentos 

greenfield, obtido por entradas anteriores (PADMANABHAN e CHO, 1999) ou, até mesmo, 

pela experiência da matriz no mercado interno, em que ela desenvolve práticas de gestão, as 

quais poderiam ser transferidas para o exterior. Desta forma, o investimento greenfield 

facilitaria a transferência de conhecimento. Por outro lado, firmas mais novas, que carecem de 

rotinas e práticas gerenciais bem estabelecidas, prefeririam ingressar em mercados 

estrangeiros via aquisições (CHO e PADMANABHAN, 1995). Assim, tem-se como 

hipóteses: 

H4: Empresas com maior experiência internacional prefeririam ingressar no exterior 

por meio de investimento greenfield. 

H5: Empresas com maior experiência no mercado interno prefeririam entrar em 

mercados estrangeiros através de investimento greenfield. 
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3.3.3 Autonomia 

A autonomia da subsidiária está relacionada com a liberdade que a unidade tem para 

tomar decisões sem a intervenção da matriz (ROTH; MORRISON, 1992). Pode-se então 

dividir essa autonomia de tomada de decisões com base em dois aspectos essenciais: o 

administrativo e o operacional (BIRKINSHAW e NOBEL, 1998). A autonomia 

administrativa diz respeito a fatores como contratação de altos executivos e aprovação do 

orçamento anual. Já a autonomia de operações está relacionada às atividades de mercado, 

como alteração no design de produtos, introdução de novos produtos, entrada em novos 

mercados, mudanças organizacionais e em processos de produção. Deste modo, a matriz 

poderia optar por centralizar ou descentralizar o processo de gestão, a partir da adoção de 

duas estratégias antagônicas: a estratégia global ou a multidoméstica (BARTLETT e 

GHOSHAL, 1992).  

A decisão sobre qual tipo de estratégia adotar está relacionada às vantagens 

específicas de propriedade, localização e às pressões por legitimidade interna e externa, que 

moldam o comportamento da firma multinacional (DUNNING, 1994; HARZING, 2002; 

DIKOVA e WITTELOOSTUIJN, 2007; KOSTOVA e ROTH, 2002). A estratégia global teria 

como foco a busca da eficiência das operações por meio da padronização de processos e 

metodologias gerenciais, visando a eficiência, através de economias de escala e escopo.  

Já a estratégia multidoméstica buscaria adequar o negócio da subsidiária às 

demandas específicas do país anfitrião.  Harzing (2002) observou que os investimentos 

greenfield ofereceriam maior nível de controle das subsidiárias estrangeiras e que as 

aquisições apresentariam maior grau de responsividade ao ambiente local. Assim, a estratégia 

global, cuja maior aderência se daria com a estratégia de entrada através de investimento 

greenfield, proporcionaria maior controle por parte da matriz e, consequentemente, maior 

eficiência da operação. A estratégia de aquisição, alinhada com a orientação multidoméstica, 

propiciaria maior conhecimento do mercado local e maior autonomia das subsidiárias para 

adaptação de produtos, práticas gerenciais, desenvolvimento de competências distintivas e 

inovações (BARTLETT e GOSHAL, 1992; KIM e KWANG, 1992; NOHRIA e GHOSHAL, 

1998; HARZING; 2002). Deste modo, acredita-se que: 
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H6: O maior grau de autonomia concedido à subsidiária estrangeira está associado à 

entrada por meio de aquisição.  

3.4 Fatores associados à indústria 

3.4.1 Crescimento de Mercado  

A associação entre o crescimento de mercado e a decisão pelo modo de entrada pode 

ser analisada através de dois pontos de vista (HENNART e PARK, 1993). O primeiro 

considera que os mercados com elevado índice de crescimento são mais oportunos para os 

investimentos greenfield, já que permitiriam a entrada de novos competidores sem prejudicar 

a dinâmica da indústria.  

Mercados com baixo índice de crescimento seriam mais propícios a aquisições, visto 

que tal estratégia contribuiria para a manutenção do número de competidores na indústria, 

para a redução de propensão às retaliações por parte dos concorrentes e para o não incremento 

da capacidade produtiva da indústria (HENNART e PARK, 1993; CAVES e MEHRA, 1986).  

O segundo ponto de vista apoia-se no conceito de custo de oportunidade, tendo como 

pressuposto o fato de que firmas deveriam ingressar em mercados com altos índices de 

crescimento através de aquisições para obterem rápida participação de mercado (BROUTHER 

e BROUTHERS, 2000; LEE e LIEBERMAN, 2010). Além disso, mercados maiores 

apresentariam maior número de empresas disponíveis para aquisição (WILSON, 1980).  

Aquisições poderiam, então, propiciar recursos financeiros através da troca de 

capital, diferentemente dos investimentos greenfield, que gerariam fundos internamente. 

Além disso, as aquisições seriam mais propicias para entrada em setores com maior volume 

de investimentos (YIP, 1982). Elas também teriam maiores chances de ocorrer em mercados 

com alto índice de concentração de concorrentes, crescimento lento e demanda elástica 

(ZEJAN, 1990). Como observado anteriormente, nota-se que o constructo crescimento de 
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mercado apresenta comportamento curvilíneo, assim, baseando-se em evidências teóricas e 

empíricas (LARIMO, 2003), tem-se que: 

H7: O menor crescimento de mercado do país anfitrião está associado à entrada por 

meio de aquisições. 

3.4.2 Intensidade Tecnológica  

A intensidade tecnológica de um setor industrial pode ser considerada como uma 

barreira às firmas novas entrantes. Assim, aquisições poderiam possibilitar acesso a 

conhecimento complementar e reduzir os custos de transferência de recursos, como o custo de 

expatriação de funcionários e os custos de treinamento (BARKEMA e VERMEULEN, 1998; 

BROUTHERS e BROUTHERS, 2000).  

Hennart e Park (1993) observaram que as empresas japonesas que apresentavam 

baixa vantagem competitiva optaram pela estratégia de aquisição ao ingressarem no mercado 

norte-americano. Elas buscavam a complementaridade de recursos, conhecimento de como 

gerir uma subsidiária estrangeira e conhecimento sobre o mercado local. Por outro lado, 

acredita-se que um maior nível de controle seria necessário em negócios cuja complexidade 

tecnológica fosse mais alta (ANDERSON e GAGTINON, 1987; ZHAO et al, 2004).  

Uma empresa poderia, assim, explorar em outros países, a custo marginal menor, 

uma competência tecnológica desenvolvida no seu país de origem. Para isso, poderia 

ingressar em mercados estrangeiros por meio de investimento greenfield, sendo essa a 

estratégia a mais adequada para firmas com elevado nível de intensidade tecnológica (YIP, 

1982). Esse tipo de investimento permitiria à empresa transferir tecnologia de forma mais 

eficiente, principalmente conhecimento tácito, que exige maior nível de controle por parte da 

matriz, com vistas a reduzir o risco de oportunismo dos considerados free-ridings  (CHO e 

PADMANABHAN, 1995; BROUTHER e BROUTHERS, 2000; HARZING, 2002).  

Portanto: 

H8: A maior intensidade tecnológica de um setor competitivo está associada à 

entrada através de investimento greenfield. 
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3.4.3 Setor de Atuação 

Wilson (1980), em sua investigação, analisa a associação entre o setor manufatureiro 

e o modo de entrada, constatando que as empresas pertencentes ao setor de manufatura de 

bens de consumo, no qual é necessário o entendimento dos hábitos e costumes do mercado 

local, foram motivadas a optar pela entrada em países estrangeiros por meio de aquisições.  

Por outro lado, em setores nos quais a intensidade tecnológica é mais alta, os 

investimentos greenfield seriam mais vantajosos, já que ajudariam a evitar o risco de 

oportunismo (ERRAMILLI e RAO, 1993; HENNART e PARK, 1993; BROUTHERS e 

DIKOVA, 2010). Os investimentos greenfield teriam associação, por exemplo, com os setores 

químico e de maquinário (KOGUT e SINGH, 1988), nos quais a intensidade tecnológica é 

maior, levando as empresas a protegerem suas vantagens competitivas em propriedade 

(DUNNING, 1977). 

Para Caves e Mehra (1986), aquisições seriam mais frequentes no setor 

primário/extrativista e de serviços financeiros, pois as firmas oriundas desses setores seriam 

resource-seeking (DUNNING, 1994), ou seja, adotariam a estratégia de explorar a custos 

menores recursos naturais disponíveis em países estrangeiros. Sendo assim, entende-se que: 

H9: O ingresso no exterior de empresas pertencentes ao setor primário/extrativista 

está associado à entrada por meio de aquisições. 
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

4.1 Caracterização da pesquisa 

Este estudo filia-se aos esforços, realizados por pesquisadores locais, voltados à 

compreensão do processo de internacionalização das empresas brasileiras. Busca-se, por meio 

dele, elencar os fatores que influenciam na escolha da estratégia de entrada dessas firmas em 

mercados estrangeiros. Para o alcance do objetivo proposto, optou-se por utilizar o método de 

pesquisa descritivo-quantitativo.  

De acordo com Lakatos e Marconi (2004), a pesquisa descritiva tem como intuito a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, buscando estabelecer 

relações entre as variáveis. No entanto, certas pesquisas neste âmbito tendem a ser uma 

pesquisa explanatória ou exploratória. Explanatória, quando vai além da simples identificação 

de relações entre variáveis, procurando determinar a natureza das relações entre elas, e 

exploratória, quando proporciona uma nova visão de um fenômeno.  

A coleta de dados foi realizada a partir de diversas fontes secundárias, descritas a 

seguir. A escolha por esse método justifica-se pelo fato de existirem estudos em que são 

apresentadas as informações necessárias para realização desta investigação e, também, por 

serem estas fontes consideradas mais seguras. Além disso, justifica-se tal escolha pela 

dificuldade e dispêndio de tempo mandatório para realização de surveys em multinacionais 

brasileiras. 

4.2 Coleta de dados 

O processo de coleta de dados contou com múltiplas fontes de evidência. 

Inicialmente, o grupo GINEBRA cedeu, gentilmente, parte de sua base de dados com a 

relação e informações de multinacionais brasileiras inseridas em um estágio de 

internacionalização mais avançado. Essas empresas se caracterizavam pela posse de 

investimentos no exterior, sendo eles adquiridos ou constituídos desde o início (investimento 

greenfield), por pertencerem ao setor primário, manufatureiro e de prestação de serviços de 

base tecnológica.  
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O estudo foi realizado no ano de 2007 e replicado em 2010. Vale esclarecer que o 

projeto GINEBRA - Gestão Empresarial para a Internacionalização de Empresas Brasileiras - 

foi um projeto temático, patrocinado pela FAPESP, o qual, em sua primeira versão, realizou 

um levantamento de campo, do tipo survey, com 46 multinacionais brasileiras (FLEURY; 

FLEURY; OLIVEIRA JR.; BORINI, 2007). 

As informações cedidas pelo grupo foram complementadas a partir de fontes de 

dados secundárias, pertencentes a institutos internacionais de pesquisa de renome. Optou-se 

por tal estratégia visto que o objetivo desta investigação consiste em avaliar a influência de 

diferentes níveis de análise nas estratégias de entrada das empresas brasileiras no exterior, 

sendo os dados do estudo GINEBRA referentes, somente, ao nível da firma. Deste modo, as 

fontes secundárias serviram para subsidiar a análise dos níveis intitulados indústria e país 

anfitrião. A metodologia de construção das variáveis independentes será detalhada no final 

deste capítulo, assim como as fontes de dados utilizadas.  O quadro 4 apresenta o nome e o 

setor das matrizes que constituem esse estudo. 
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Empresa Setor Empresa Setor

1 Agrale                           automotivo 29 Metalfrio                                                               motores

2 Alparagatas                                                             calçadista 30 Natura                                                                  cosmético

4 Ambev                                                                   bebidas 31 Oxiteno                                                                 química

5 Artecola                                                                química 32 Petrobrás                                                               petroquímica

6 Bematech                                                                equipamentos eletrônicos 33 Sabo                                                                    componentes automotivos

7 Braskem                                                                 petroquímica 34 Santista textil (Tavex)                                                 textil

8 Calçados Azaleia (vulcabras)                                            calçadista 35 Smar                                                                    componentes automotivos

9 Camargo Correa Cimentos                                            cimento 36 Tigre                                                                   construção civil

10 Cia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM)                         metalurgia/mineração 37 Tupy S. A.                                                              metalugia/mineração

12 Companhia Providencia                  textil 38 Vale                                                                    metalugia/mineração

13 CSN                                                                     metalurgia/mineração 39 Votorantim   cimentos                                                           cimento

14 DHB componentes automotivos 40 Votorantim metais                           metalugia/mineração

15 Embraco                                                                 motores 41 Weg                                     motores

16 Embraer                                                                 aviação 42 Alusa Engenharia                                                        engenharia civil

17 Eucatex        chapas de madeira 43 Atech                                                                   tecnologia da informação

18 Forjas Taurus                            metalurgia 44 CI&T                                                                tecnologia da informação

19 Gerdau                                                                  metalugia/mineração 45 Iochpe-Maxion                          tecnologia da informação

20 Griaule Technology                                    equipamentos eletrônicos 46 Itautec                                                tecnologia da informação

21 Guerra                                                                  implementos rodoviários 47 IBOPE                                                                   inteligência de mercado

22 Inplac NA                                                               petroquímica 48 Politec                                                tecnologia da informação

23 Ipiranga                                                                petroquímica 49 PromonLogicalis                                                         tecnologia da informação

25 JBS                                               alimentos 50 Odebrecht  Construtora                                                             engenharia civil

26 Marcopolo                                                               automotivo 51 Construtora Andrade Gutierrez S.A.                                      engenharia civil

27 Metalcorte                                                              motores 52 Contrutora Camargo Correa  Engenharia                                                        engenharia civil  
 

Quadro 4: Empresas que compõem a amostra 

Fonte: O autor  

 

 

4.3 Procedimentos de análise dos dados 

Os dados coletados foram transcritos para uma planilha de Excel e, posteriormente, 

analisados através de técnicas de estatística descritiva e multivariada, a partir do software 

SPSS 17. O procedimento para análise dos dados foi desenvolvido em três etapas, descritas a 

seguir. 

Primeiramente, foram utilizadas técnicas de estatística descritiva, como análise das 

médias, desvios padrões, análise de variância, entre outras medidas usuais na fase 

exploratória, para verificar o comportamento da amostra e qual técnica estatística 

multivariada poderia ser adotada. Nessa fase, também foram gerados gráficos e tabelas que 
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deram base à análise descritiva das empresas que compõem a amostra. Além disso, foram 

usados alguns testes estatísticos para verificar a confiabilidade dos dados. 

Em seguida, foi elaborada a matriz de correlação das variáveis do estudo, com o 

intuito de verificarem-se problemas relacionados à multicolinearidade. 

Por último, foram utilizadas técnicas de estatística multivariada de dependência, 

visto que são as que melhor atendem aos objetivos propostos pelo estudo. Essas técnicas 

relacionam um conjunto de variáveis independentes com uma variável dependente categórica 

(Hair et al., 2005). Para tanto, o método de regressão logística foi adotado, já que essa técnica 

demonstra ser mais robusta quando se trabalha com variáveis não métricas e distribuições não 

normais, como ocorre com a amostra deste estudo (Hair et al., 2005). 

De acordo com Hair et al. (2005), a regressão logística é a técnica mais apropriada 

quando existe uma variável dependente categórica e diversas variáveis independentes 

categóricas, métricas ou não métricas. Torna-se, assim, uma alternativa atraente à análise de 

discriminante, uma vez que ela é menos afetada pelas desigualdades de covariância, ao longo 

dos grupos, e mais robusta quando o pressuposto da normalidade das variáveis não é atingido. 

Como pré-requisito para a análise através da técnica de regressão logística, o tamanho da 

amostra deveria apresentar no mínimo cinco observações por variável independente e número 

de casos do menor grupo superior ao número de variáveis independentes. 

Os autores ainda explicam que a regressão logística é estimada de maneira análoga à 

regressão múltipla, pois um modelo base é primeiramente estimado, para fornecer um padrão 

para comparação. A média é utilizada para estabelecer o valor do logaritmo de 

verossimilhança. A partir desse modelo, podem ser estabelecidas as correlações parciais para 

cada variável e a variável mais discriminante pode ser escolhida de acordo com os critérios de 

seleção, que incluem: maior redução no valor do logaritmo da verossimilhança; maior 

coeficiente de Wald; ou maior probabilidade condicional. De forma similar ao que acontece 

na análise discriminante, a estimação do modelo pode ser feita passo a passo (stepwise), 

incluindo-se (forward) ou retirando-se (backward) uma variável a cada etapa, ou pode ser 

feita em uma única vez, modelo completo (enter), considerando-se todas as variáveis 

simultaneamente. 
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5. DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE PESQUISA 

5.1 Variável dependente 

5.1.1 Modo de Entrada (establishment mode choice) 

Neste estudo, tem-se como variável dependente a escolha estratégica da empresa 

multinacional por ingressar em mercados estrangeiros através de aquisição ou de investimento 

greenfield. Esta variável foi definida com base em um survey realizado pelo grupo GINEBRA 

nos anos de 2007 e 2010. Desta maneira, foi criada uma variável dummy, codificada da 

seguinte forma: (0) para aquisição e (1) para investimento greenfield. Entende-se que 

aquisições são caracterizadas pela compra de propriedades estabelecidas no exterior. Também 

consideraram-se, de acordo com Kogut e Singh (1988), as International Joint Ventures como 

uma forma de aquisição. Entende-se por investimentos greenfield a implementação de uma 

operação no estrangeiro desde o seu início. Tal metodologia vai ao encontro de várias 

investigações sobre os establishment mode choice (HENNART e PARK, 1993; 

PADMANABHAN e CHO, 1995; BARKEMA e VERMEULEN, 1998; LARIMO, 2003; 

DIKOVA e WITTELOOSTUIJN, 2007; TAN, 2009). 

 

5.2 Variáveis independentes  

5.2.1 Distância Institucional 

O efeito da distância institucional sobre a decisão do modo de entrada foi 

desagregado em oito diferentes tipos de distâncias, seguindo-se as recomendações de Berry et 

al. (2010). Elas foram mensuradas por meio de diferentes métricas. Inicialmente, foram 

coletados os dados disponíveis no website do CIBER - Center for International Business 

Education and Research da Universidade de Wharton -, referentes ao cálculo dessas 

distâncias a partir do método de Mahalanobis, considerado pelos autores como mais 

consistente do que a medida Euclidiana – tradicionalmente usada no campo. Berry at al. 

(2010) usaram diferentes fontes de dados para criar as dimensões propostas em seu estudo. As 

distâncias econômica, financeira e demográfica, por exemplo, foram calculadas a partir de 

dados macroeconômicos, obtidos a partir da base de dados do World Development Indicator – 
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WDI. A distância política foi levantada através de fontes como Political Constraint Index – 

POLCONV –; Freedom House; World Development Indicator; World Trade Organization - 

WTO. A distância administrativa teve como base os dados disponíveis no estudo de La Porta 

et al. (1998) e do CIA Factbook. O cálculo da distância geográfica também teve como base os 

dados fornecidos pelo CIA Factbook. Ainda foram usadas fontes como USPTO - United 

States Patent and Trademark Office - e ISI - Information Sciences Institute - para se medir a 

distância de conhecimento. 

Em relação à distância cultural, considerada nesta investigação como uma das 

dimensões que compõem a distância institucional (PENG et al., 2009), diferentemente de 

Berry et al. (2010), optou-se por usar como fonte os dados coletados pelo projeto GLOBE 

(House et al., 2004), e não pelo World Values Survey, como fazem os referidos autores, ou 

pelas dimensões propostas Hofstede (1980). Esta escolha justifica-se pelo fato de o World 

Values Survey seguir a mesma lógica do estudo de Hofstede. Já o projeto GLOBE buscou 

ampliar os esforços de Hofstede, mensurando a distância cultural a partir de nove dimensões, 

sendo essa medida ainda pouco explorada no campo, se comparada ao estudo original de 

Hosftede (ver discussão na edição especial do JIBS, 2010). Deste modo, o cálculo da distância 

cultural foi realizado a partir da metodologia disseminada por Kogut e Singh (1988), que 

consiste na elaboração de um índice composto baseado nas dimensões culturais, o qual busca 

calcular a diferença entre o país investidor e o país anfitrião. Abaixo, apresenta-se a fórmula 

usada para o cálculo da distância cultural: 

 

           9 

DCj =   ∑ 
 
  {(Iij – Iin)

2
 / Vi} 

            i =1                     9 

 

Sendo:  

DCj = distância cultural do país receptor ( j ) face ao país investidor;  

Iij = índice da dimensão cultural ( i ) para o país receptor ( j );  

Iin = índice da dimensão cultural ( i ) para o país investidor (n);  

Vi = variância do índice da dimensão cultural ( i ). 
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Vale ressaltar que o projeto GLOBE prevê dois tipos de constructos, o GLOBE 

práticas e GLOBE valores. Sendo assim, foi calculado um índice composto para cada um dos 

constructos mencionados. Além disso, visando-se validar a ideia de que a distância 

institucional poderia ser desagregada em diversos tipos de distâncias, realizou-se a análise 

fatorial de todas essas variáveis. Os resultados indicaram que as variáveis usadas não têm 

relação entre si.  

5.2.2 Tamanho da firma 

O constructo tamanho da firma, que representa o tamanho do investimento no 

exterior, foi mensurado a partir do número de funcionários presentes na subsidiária 

estrangeira no ano fiscal que antecedia a aplicação do questionário (LARIMO, 2003). Essa 

informação foi levantada com base nos estudos realizados pelo grupo GINEBRA em 2007 e 

2010, mensurada através de escala Likert, que variava de 1 a 5. 

5.2.3 Idade da matriz 

A idade da matriz foi calculada com base na diferença entre o ano de fundação da 

empresa e o ano de 2011. A informação sobre o ano de fundação foi levantada através de 

pesquisa realizada no website das empresas matrizes (HARZING, 2002).  

5.2.4 Experiência internacional  

A experiência internacional da matriz foi medida a partir do número de anos em que 

a subsidiária está presente no exterior (CHO e PADMANABHAN, 1995; ERRAMILLI, 

1991). Optou-se por essa proxy por dois motivos: (i) pela disponibilidade e confiabilidade do 

dado – originário do survey realizado pelo grupo GINEBRA em 2007 e 2010 –; e (ii) por se 

tratar de uma métrica recomendada por Slagen e Hennart (2007). No questionário, 

perguntava-se o ano de início da operação da subsidiária. A partir desse dado, foi realizado o 

cálculo da diferença entre a data de entrada no exterior e o ano de 2011. 
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5.2.5 Autonomia 

Para elaboração deste constructo de pesquisa, foi considerada a resposta do survey 

aplicado pelo grupo GINEBRA nos anos de 2007 e 2010. A autonomia foi medida por meio 

da metodologia recomendada por Birkinshaw e Nobel (1998), através de escala likert de 1 a 5 

pontos, sendo o constructo composto pela média de quatro variáveis, que apresentaram alfa 

de Cronbach de 0,692. As perguntas do questionário que subsidiaram o constructo foram: 

Qual a autoridade que sua subsidiária tem para realizar: 

Alteração do design dos produtos/serviços oferecidos; 

Entrada em novos mercados dentro do país; 

Introdução de novos produtos/serviços; 

Alterações no processo de produção? 

5.2.6 Intensidade tecnológica  

O constructo intensidade tecnológica foi obtido através da classificação dos códigos 

ISIC - International Standard Industrial Classification - fornecidos pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OECD (Manufacturing Industry Classification), 

a qual classifica as indústrias manufatureiras em segmentos de alta tecnologia, média-alta 

tecnologia, média tecnologia e baixa tecnologia. Para cada uma dessas classificações foi 

alocado um código que variava de 0 a 3, conforme nível de intensidade tecnológica. As 

empresas de prestação de serviço em TI, por se tratar de operações baseadas em capital 

intensivo, foram classificadas como de alta tecnologia. A adoção dessa proxy está alinhada a 

diversos estudos sobre o tema (HENNART e PARK, 1993; BROUTHERS e BROUTHERS, 

2000; LARIMO, 2003).   

5.2.7 Crescimento de Mercado 

O índice de crescimento de mercado foi calculado a partir da diferença entre a 

variação percentual do PIB do país foco de investimento e a variação percentual do PIB 

mundial, entre os anos de 1990 e 2006. Esses números foram acrescidos do menor valor para 

se tornarem positivos. Optou-se por usar essa metodologia visto que, usualmente, é utilizada a 
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média do PIB em dado período, medida considerada como frágil para o cálculo do 

crescimento de mercado de um determinado país (SLAGEN e HENNART, 2007). Deste 

modo, acredita-se que esta metodologia, usualmente adotada em estudos econômicos, seria 

mais consistente.  

5.2.8 Setor 

Para classificação do setor foi criada uma variável dummy, seguindo a seguinte 

codificação: (0) para setor manufatureiro e (1) para setor de prestação de serviços em TI.  

 

A seguir, apresenta-se um quadro esquemático contendo uma síntese dos constructos 

de pesquisa e as variáveis que os compõem, fonte de coleta de dados, período de abrangência 

dos dados e número de países disponíveis.  
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Quadro 5: Constructos da pesquisa 

Fonte: O autor 

  

Constructo Variáveis Descrição Fonte Ano Países

Distância econômica Renda PIB per capita (2000 US$) Berry et al . (2010) apud WDI 1960-2005 179

Inflação Deflator do PIB (%PIB) Berry et al . (2010) apud WDI 1960-2005 157

Exportações Exportações de bens e serviços (% PIB) Berry et al . (2010) apud WDI 1960-2005 165

Importações Importações de bens e serviços (% PIB) Berry et al . (2010) apud WDI 1960-2005 165

Distância financeira Crédito privado Crédito doméstico para o setor privado (%PIB) Berry et al . (2010) apud WDI 1960-2005 122

Mercados de capitais Capitalização de mercado de companhias listadas (% PIB) Berry et al . (2010) apud WDI 1988-2005 122

Companhias listadas Número de empresas listadas na bolsa (por milhão de hab.) Berry et al . (2010) apud WDI 1988-2005 122

Distância política Incerteza política Medida de estabilidade política considerando atores institucionais 

independentes como poder de veto

Berry et al.  (2010) apud POLCONV 1960-2005 155

Regime democrático Pontuação de democracia Berry et al.  (2010) apud Freedom House 1960-2003 151

Tamanho do Estado Consumo do governo (%PIB) Berry et al. (2010) apud WDI 1960-2005 155

Membro da WTO Membros da WTO (GATT antes de 1993) Berry et al.  (2010) apud WTO 1960-2005 133

Blocos econômicos Participação em díade no mesmo bloco econômico Berry et al.  (2010) apud WTO 1960-2005 133

Distância administrativa Laço colonial Se a díade compartilha de laços coloniais Berry et al.  (2010) apud CIA Factbook Constante 198

Idioma comum % da população que fala o mesmo idioma na díade Berry et al.  (2010) apud CIA Factbook Constante 198

Religião comum % da população que compartilha a mesma religião na díade Berry et al.  (2010) apud CIA Factbook Constante 198

Sistema jurídico Se a díade compartilha os mesmo sistema jurídico Berry et al. (2010) apud La Porta et al., 1998 Constante 198

Distância demográfica Expectativa de vida Anos de expectativa de vida após o nascimento Berry et al.  (2010) apud WDI 1960-2004 202

Taxa de natalidade Taxa de nascimento bruta (por 1000 habitantes) Berry et al.  (2010) apud WDI 1960-2004 202

População abaixo de 14 anos População com idade entre 0 e 14 anos (% do total) Berry et al.  (2010) apud WDI 1960-2005 203

População abaixo de 65 anos População com idade inferior a 65 anos (% do total) Berry et al.  (2010) apud WDI 1960-2005 203

Distância de conhecimento Patentes Número de patentes por milhões de habitantes Berry et al.  (2010) apud USPTO 1977-2005 166

Artigos acadêmicos Número de artigos acadêmicos  por milhões de habitantes Berry et al.  (2010) apud WDI e ISI 1960-2003 110

Distância geográfica Círculos de distância Círculos de distâncias entre países de acordo com coordenadas 

geográficas

Berry et al.  (2010) apud CIA Factbook Constante 196

Distância cultural Globe práticas Índice composto seguindo metodologia de Kogut e Singh (1988) GLOBE Project Website 2004 62

Globe valores Índice composto seguindo metodologia de Kogut e Singh (1988) GLOBE Project Website 2004 62

Tamanho da firma Empregados Número de empregados na subsidiária GINEBRA 2007; 2010

Idade da matriz Anos de fundação Diferença entre ano de fundação e o ano de 2011 Website das empresas matrizes

Experiência internacional Anos no exterior Anos de atuação da subsidiária no exterior GINEBRA 2007; 2010

Autonomia Nível de autonomia Nível de autonomia para alterar processos e tomada de decisões (likert  de 

1 a 5)

GINEBRA 2007; 2010

Intensidade tecnológica Código ISIC Classificação do código ISIC OECD Constante

Crescimento de mercado Variação PIB Diferença entre a variação percentual do PIB do país hospedeiro e 

variação percentual do PIB mundial entre 1990 e 2006.

Conference Board 1980-2014 110

Setor Setor de atuação Setor em que a empresa atua: extrativista/primário; manufatura ou serviços
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6. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

6.1 Análise descritiva dos resultados 

Esta pesquisa é composta por uma amostra de 129 subsidiárias de empresas 

brasileiras com operações no exterior, oriundas de 52 empresas matrizes. Os setores de 

atuação dessas firmas foram classificados em três grandes grupos: (i) setor 

manufatureiro (58%), (ii) escritórios de prestação de serviços de tecnologia da 

informação (24%); e (iii) setor primário/extrativista (18%) – caracterizado por empresas 

da área de exploração de recursos naturais, como petróleo, cimento, minério de ferro, 

entre outros. Além disso, compõem esse grupo as empresas da área de abate de animais 

vivos, como frango e gado. O gráfico 1 apresenta o setor de atuação das subsidiárias que 

integram a amostra deste estudo. 

 

 

Gráfico 1: Setor de atuação 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao modo de entrada no exterior, observou-se que a estratégia de 

aquisição corresponde a 56% e o investimento greenfield a 44% dos casos analisados. 

Esses dados apontam para um bom nível de homogeneidade da amostra. Observou-se, 

ainda, que algumas empresas pertencentes a determinados setores competitivos 

demonstraram predileção pela entrada por aquisição. Por exemplo, as empresas 

pertencentes ao setor primário/extrativista, em 87% dos casos, operam no exterior por 

Manufatura

58%
Serviços TI

24%

Primário

18%
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meio de aquisições. Já as empresas da área de prestação de serviços de tecnologia da 

informação, em grande parte, adotaram a estratégia de entrada por meio de investimento 

greenfield, o que corresponde a 65% das observações. Quando analisado o setor de 

manufatura, percebeu-se certo equilíbrio em termos de escolha da estratégia de entrada: 

55% das empresas optaram por ingressar no exterior através de aquisições e 45% por 

meio de investimento greenfield.  

 

Gráfico 2: Estratégia de entrada 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O período de análise dessa investigação caracteriza-se por entradas de 

empresas brasileiras no exterior entre os anos de 1965 e 2010. Assim, verificou-se que 

58% das empresas analisadas ingressaram em mercados estrangeiros após o ano 2000, 

com destaque para os anos 2005, 2006 e 2008; 27% delas, na década de 1990, 

principalmente em 1997; e 15%, antes de 1990, com maior incidência em 1985.  

  

Aquisição

56%

Greenfield
44%
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Gráfico 3: Ano de entrada 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quando analisada a associação entre o ano e o modo de entrada escolhido pelas 

empresas brasileiras com atuação no exterior que constituem a amostra, constatou-se 

que, até o ano de 1990, a estratégia de investimento greenfield foi a mais usada para se 

operar em mercados estrangeiros. Entretanto, após o ano 2000, a estratégia de aquisição 

passa a ser predominante, representando 64% dos casos. Em termos absolutos, de 1965 

a 2010, as aquisições representaram 56% dos casos. Ressaltam-se as entradas na 

Argentina, onde 61% delas se deu por meio de aquisições, e nos Estados Unidos, em 

que 36% das entradas foram por meio de aquisições. 

 

Gráfico 4: Modo de entrada e ano  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em termos de experiência em mercados estrangeiros, observou-se que 71% das 

subsidiárias das empresas brasileiras que compõem a amostra atuam no exterior há 

menos de 15 anos; que apenas 16% dos casos apresentam mais de 20 anos de operação 

em mercados estrangeiros; e que a subsidiária mais experiente, na amostra, está no 

exterior há 46 anos e a menos experiente há 1 ano. 

 

 

Gráfico 5: Atuação no exterior  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que se refere à escolha do país de entrada, verificou-se que as empresas 

brasileiras possuem operações em diversos países, com maior ou menor proximidade 

geográfica e cultural do Brasil. No montante, observaram-se entradas em 30 países, nos 

cinco continentes do mundo: África, América, Ásia, Europa e Oceania. Destaca-se o 

caso dos Estados Unidos, onde se concentraram 21,71% das entradas, e da Argentina, 

que concentra 17,83% dos casos observados. Quando analisado o aspecto da divisão 

geopolítica, notou-se que 40,31% das subsidiárias localizam-se na América Latina e 

América Central, 29,46% na América do Norte (Canadá, Estados Unidos e México) e 

13,18% em países situados no continente europeu. A tabela 1 apresenta o nome, a 

frequência e o percentual dos países que integram essa investigação: 

 

1 a 5 anos

27%

6 a 15 anos

44%

16 a 20 anos
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+ de 20 anos

16%



54 

 

 

 

País Frequência Percentual

África do Sul 1 0,78%

Alemanha 1 0,78%

Angola 2 1,55%

Argentina 23 17,83%

Austrália 1 0,78%

Bolívia 2 1,55%

Canadá 5 3,88%

Chile 3 2,33%

China 4 3,10%

Colômbia 9 6,98%

Egito 1 0,78%

Emirados Árabes Unidos 2 1,55%

Equador 2 1,55%

Eslováquia 1 0,78%

Espanha 2 1,55%

Estados Unidos 28 21,71%

França 3 2,33%

Índia 1 0,78%

Itália 2 1,55%

Japão 1 0,78%

México 5 3,88%

Moçambique 1 0,78%

Panamá 1 0,78%

Paraguai 3 2,33%

Peru 7 5,43%

Portugal 7 5,43%

Reino Unido 1 0,78%

Tailândia 1 0,78%

Uruguai 5 3,88%

Venezuela 4 3,10%  

Tabela 1: Países de entrada  

Fonte: Dados da pesquisa 

Em relação ao tamanho das subsidiárias, medido a partir do número de 

funcionários no exterior, constatou-se que, de modo geral, as operações das empresas 

brasileiras em mercados estrangeiros, em termos de recursos humanos, são de pequeno 

porte, visto que 69% das subsidiárias que compõem a amostra possuem menos de 500 

empregados.  
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Tamanho (empregados) Frequência Percentual

Até 19 27 20,93%

De 20 a 99 29 22,48%

De 100 a 499 34 26,36%

De 500 a 2.000 13 10,08%

De 2.000 a 10.000 13 10,08%

Acima de 10.000 6 4,65%

Total 122  

Tabela 2: Tamanho   

Fonte: Dados da pesquisa 

Quando analisada a variável autonomia, notou-se que as empresas brasileiras 

delegam pouca autonomia a suas subsidiárias no exterior; 82% delas possuem entre 

baixa e média autonomia para alterar o design dos produtos/serviços oferecidos, criar 

novos produtos/serviços, ingressar em novos mercados dentro do país em que atua e 

para alterar os processos produtivos. 

Autonomia Frequência Percentual

Baixa 66 51,16%

Média 40 31,01%

Alta 18 13,95%

Total 124   

Tabela 3: Autonomia 

Fonte: Dados da pesquisa 

Em relação à atratividade dos mercados em que as subsidiárias de matrizes 

brasileiras operam, observou-se que existe certo equilíbrio na escolha destes mercados. 

Quando observada a questão do crescimento de mercado, constatou-se que 54% das 

subsidiárias operam em mercados com média-alta e alta taxa de crescimento e 46%, em 

mercados com baixa e média-baixa taxa de crescimento. 
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Crescimento de mercado Frequência Percentual

Baixo 29 22,48%

Médio-baixo 29 22,48%

Médio-alto 57 44,19%

Alto 13 10,08%

Total 128

 

Tabela 4: Crescimento de mercado 

Fonte: Dados da pesquisa 

A seguir, serão apresentados dados exploratórios das matrizes que originam as 

subsidiárias presentes na amostra desse estudo. Justifica-se a exposição de tais dados, 

buscando-se o entendimento das características dos grupos empresarias que decidem 

pelo modo de entrada no exterior. 

A primeira informação sobre as matrizes deve-se ao ano de sua fundação. 43% 

delas surgiram antes do ano de 1950, ou seja, apresentam idade atual superior a 60 anos.  

Apenas 11% das empresas matrizes possuem idade inferior a 30 anos. E, 46% têm idade 

entre 29 e 59 anos. A empresa da amostra mais antiga em termos de idade tem 126 anos 

de existência e a com menor tempo de fundação 9 anos.  

 

Gráfico 6: Ano de fundação da matriz  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Outra informação importante refere-se à naturalidade das empresas matrizes. 

43% delas são oriundas do estado de São Paulo, 34% são originárias do Sul do país 

(Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul) e o restante, que apresenta menor 

representatividade, é originário dos estados do Rio de Janeiro (8%), Bahia (5%), Goiás 

(5%) e Minas Gerais (5%). 

 
 

 

 

Gráfico 7: Naturalidade das matrizes  

Fonte: Dados da pesquisa 

Quando analisada a constituição do capital, ou seja, as firmas listadas na Bolsa 

de Valores de São Paulo, no ano de 2011, verificou-se que apenas 41% das empresas 

que compõem a amostra possuem ações listadas na Bovespa. O restante, 59% das 

empresas analisadas, não possui capital aberto. 
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Gráfico 8: Ações em bolsa 

Fonte: Dados da pesquisa 

Por último, vale destacar o nível de intensidade tecnológica do setor de atuação 

das empresas matrizes. Como demonstra a tabela 5, apenas 8,53% das empresas 

brasileiras que compõem a amostra atuam em segmentos competitivos com alta 

intensidade tecnológica. Tal número justifica-se, em parte, pelo fato de que as empresas 

de prestação de serviços na área de tecnologia da informação estão classificadas nesse 

segmento. Porém, por outro lado, observa-se que 58% das empresas que integram esse 

estudo atuam em segmentos com baixa e média-baixa intensidade tecnológica.  

Intensidade tecnológica Frequência Percentual

Alta 11 8,53%

Média-alta 43 33,33%

Média-baixa 41 31,78%

Baixa 34 26,36%

Total 129  

Tabela 5: Intensidade tecnológica 

Fonte: Dados da pesquisa 
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6.2 Análise multivariada da amostra  

6.2.1 Nível país-anfitrião  

Matriz de correlação 

A seguir, apresenta-se a matriz de correlação das variáveis independentes que 

integram o nível de análise denominado país anfitrião. Antes da elaboração de tal 

matriz, foi realizado um teste de normalidade para se verificar o tipo de distribuição das 

variáveis. Observou-se que a amostra segue uma distribuição não normal, fato que 

determinou o tipo de correlação adotada. 

   Variável 1 2 3 4 5 6 7 8

1.Distância geográfica 1,000

2.Distância demográfica 0,366
** 1,000

3.Distância econômica 0,640
**

0,613
** 1,000

4.Distância financeira 0,339
**

0,442
**

0,610
** 1,000

5.Distância política 0,724
**

0,292
**

0,680
**

0,406
** 1,000

6.Distância conhecimento 0,445
**

0,395
**

0,694
**

0,532
**

0,616
** 1,000

7.Globe práticas 0,141 0,144 0,050 0,231
* -0,033 0,033 1,000

8.Globe valores 0,518
**

0,276
**

0,646
**

0,518
**

0,613
**

0,523
**

0,426
** 1,000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 
Tabela 6: Matriz de correlação – nível país anfitrião 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os resultados da correlação de Spearman demonstraram que existe uma 

correlação forte e significante entre as variáveis: Distância política e Distância 

geográfica (0,724**). Além disso, chamaram a atenção correlações moderadas e 

significantes, como as existentes entre as variáveis: Distância econômica e Distância 

geográfica (0,640**); Distância conhecimento e Distância geográfica (0,445**); Globe 

Valores e Distância geográfica (0,518**); Distância econômica e Distância demográfica 

(0,613**); Distância financeira e Distância econômica (0,610); Distância econômica e 

Distância conhecimento (0,694**); entre outras.  
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Apesar da presença de correlações com intensidade média/alta e significante, 

de acordo com os critério de exclusão definidos por Hair et al. (2005), entende-se que as 

variáveis não apresentam grau de correlação que caracterize multicolinearidade, não 

sendo necessária a adoção de um critério de exclusão para a realização da regressão 

logística.  

Regressão Logística (modelo enter)  

Abaixo, apresenta-se uma tabela com a síntese das principais estatísticas 

usadas para a avaliação das variáveis que compõe o modelo adotado neste estudo. Nesse 

modelo, optou-se, inicialmente, por testar a associação entre a variável dependente 

(modo de entrada) e as variáveis independentes que compõem o nível de análise país 

anfitrião. Desse modo, foi usado o método enter - modelo com todas as variáveis que 

caracterizam o nível de análise país anfitrião. Optou-se pela exclusão de três casos de 

outliers, os quais influenciavam o comportamento do modelo, e pela padronização dos 

dados.

   Variável B S.E. Wald Sig. Exp(B)

1.Distância geográfica 0,644 0,543 1,403 0,236 1,903

2.Distância demográfica -1,629 0,623 6,828 0,010 0,196

3.Distância econômica 6,050 1,899 10,151 0,010 423,916

4.Distância financeira -1,702 0,642 10,151 0,080 0,182

5.Distância política -2,047 0,715 8,201 0,040 0,129

6.Distância conhecimento -1,661 1,144 2,105 0,147 0,190

7.Globe práticas 2,170 0,833 6,790 0,090 8,755

8.Globe valores -2,619 1,018 6,619 0,100 0,073

Constant -0,875 0,294 8,882 0,003 0,417

Qui-quadrado 34,185

-2LL 93,687

R de Cox & Snell 0,302

R de Nagelkerke 0,409

Percentual de classificação 70,50%

 

Tabela 7: Resultados da regressão logística – nível país anfitrião 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Como observado na tabela 7, o modelo de regressão, com a constante e as oito 

variáveis independentes, apresenta valor do Logaritmo de verossimilhança (-2LL) de 

93,687, com distribuição qui-quadrado de 34,185, sendo o modelo proposto 

significativo a 0,05, apresentando ajustamento aos dados. 

De acordo com o teste de Nagelkerke, o modelo proposto tem poder 

explicativo de aproximadamente 0,409. Quando analisado o percentual de classificação 

do modelo usando-se o método enter - interação entre todas as variáveis que integram o 

modelo - nota-se um índice de acertos, ou percentual de classificação, de 70,5%. 

Outro elemento que deve ser observado na regressão logística é o índice de 

Exp(B), o qual determina o peso de cada variável no modelo. Chamam a atenção as 

variáveis Distância econômica, com Exp (B) de 423,91; Globe práticas, com Exp(B) de 

8,755; e Distância geográfica, com Exp(B) de 1,903.  

Observa-se por meio do sinal do Beta que as variáveis Distância demográfica, 

Distância financeira, Distância política, Distância conhecimento e Globe valores 

apresentam associação com a estratégia de aquisição. Apenas as variáveis Distância 

geográfica, Distância econômica e Globe valores indicam propensão para investimentos 

greenfield.  

Por último, vale ressaltar as variáveis que apresentaram significância no 

modelo, ao nível de 0,05. São elas: (i) Distância demográfica (0,010); (ii) Distância 

econômica (0,010); (iii) Distância política (0,040). A um índice de significância de 0,10, 

apresentaram-se as variáveis: (iv) Distância financeira (0,080); (v) Globe práticas 

(0,090); e (vi) Globe valores (0,100); que passam a ser significativas.  
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6.2.2 Nível firma 

Matriz de correlação  

A seguir, apresenta-se a matriz de correlação do nível de análise denominado 

firma: 

   Variável 1 2 3 4

1.Tamanho da firma 1,000

2. Idade da matriz 0,097 1,000

3. Experiência Internacional 0,171 0,097 1,000

4. Autonomia 0,119 -0,123 0,114 1,000
 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Tabela 8: Matriz de correlação - nível firma 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir da apreciação dos dados, nota-se a ausência de correlações fortes e 

moderadas, assim como significantes. Desta forma, segundo os critérios mencionados 

por Hair et al. (2005), não existe a presença de multicolinearidade entre as variáveis que 

integram esse nível de análise. 

Regressão Logística (modelo enter)  

Realizou-se a regressão com todas as observações, excluindo-se oito casos de 

outliers. Abaixo, são apresentados os resultados do modelo, composto por 122 

observações: 
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Tabela 9: Resultados da regressão logística – nível firma 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir da observação destes dados, infere-se que o modelo de regressão que 

representa o nível firma, composto por quatro variáveis independentes, tem valor -2LL 

(Logaritmo de verossimilhança) de 87,932, distribuição qui-quadrado de 41,854, sendo 

significativo a 0,05. 

Os valores do R de Cox e Snell são de 0,345 e o do R de Nagelkerke é de 

0,472. Quanto ao poder preditivo do modelo, observa-se que seu percentual de 

classificação é de 75,8. Ainda vale destacar, a partir da análise do sinal do Beta, que 

todas as variáveis presentes nesse nível indicam associação com a estratégia de 

investimento greenfield.  Por meio do coeficiente Exp(B), observa-se que o peso das 

variáveis no modelo é equilibrado, destacando-se a variável Experiência internacional 

(0,999), com maior peso. 

Em relação à significância das variáveis, nota-se que duas delas são 

significativas ao nível de 0,05, quais sejam: Tamanho (0,005) e Autonomia (0,040). 

 

   Variável B S.E. Wald Sig. Exp(B) 

1.Tamanho -1,307 0,300 18,941 0,000 0,271 

2.Idade matriz -0,007 0,013 0,356 0,551 0,993 

3.Experiência internacional -0,010 0,029 0,113 0,737 0,990 

4.Autonomia -0,571 0,249 5,249 0,022 0,565 

Constant 4,827 1,373 12,358 0,000 124,851 

      
      

      Qui-quadrado 41,854 
    -2LL 87,932 
    R de Cox & Snell 0,345 
    R de Nagelkerke 0,472 
    Percentual de classificação 75,8         
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6.2.3 Nível indústria 

Matriz de correlação 

Os resultados da correlação de Spearman realizada com as variáveis 

independentes que integram o nível de análise denominado indústria podem ser 

observados na tabela abaixo: 

   Variável 1 2 3 4 5

1.Intensidade tecnológica 1,000

2.Manufatura -0,297
** 1,000

3.Serviços 0,732
**

-0,663
** 1,000

4.Primário -0,435
**

-0,549
**

-0,262
** 1,000

5.Crescimento de mercado 0,142 -0,135 0,054 0,114 1,000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tabela 10: Matriz de correlação – nível indústria 

Fonte: Dados da pesquisa 

Constatou-se que, de modo geral, as correlações apresentadas são fracas e 

moderadas. Vale destacar algumas correlações significantes, como as existentes entre as 

variáveis Serviços e Intensidade tecnológica (0,732**); Serviços e Manufatura                 

(-0,663**); Primário e Manufatura (-0,549). Entretanto, com base nos resultados, 

acredita-se que a probabilidade de multicolinearidade seja baixa. Desse modo, optou-se 

pela não exclusão de variáveis no modelo de regressão logística, apresentado na 

sequência.  

Regressão Logística (modelo enter)  

O modelo de regressão logística apresentado a seguir utilizou como critério 

inicial o método enter, optando-se pela exclusão de três casos de outliers. Desta forma, 

a amostra foi composta por 123 casos. 
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Tabela 11: Resultados da regressão logística – nível indústria 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os resultados obtidos mostram que o modelo apresenta um Logaritmo de 

Verossimilhança (-2LL) de 149,60 e distribuição qui-quadrado de 22,492. As 

estatísticas de teste, R de Cox & Snell e R de Nagelkerke, são de 0,129 e 0,173, 

respectivamente.  

O percentual de classificação do modelo de regressão logística apresenta 67,9% 

de acertos. As variáveis que estão ao nível de 0,05 são estatisticamente significativas. 

São elas: Manufatura (0,008) e Serviços (0,003).  

Em relação ao sinal do Beta, nota-se que todas as variáveis independentes, 

exceto a Intensidade tecnológica, estão relacionadas com a estratégia de entrada através 

de aquisição. Quando analisado o impacto de cada variável no modelo, constata-se que 

as variáveis relacionadas ao setor são as que têm maior influência, de acordo com a 

análise do Exp(B).   

 

 

   Variável B S.E. Wald Sig. Exp(B) 

1.Intensidade tecnológica -0,070 0,301 0,054 0,815 0,932 

2.Manufatura 2,860 1,070 7,138 0,008 17,460 

3.Serviços 3,746 1,254 8,926 0,003 42,356 

4.Crescimento mercado 0,144 0,210 0,468 0,494 1,155 

Constant -2,886 1,177 6,013 0,014 0,056 

      
      

      Qui-quadrado 22,492 
    -2LL 149,600 
    R de Cox & Snell 0,163 
    R de Nagelkerke 0,219 
    Percentual de classificação 61,9         

 



66 

 

 

 

Modelo Final  

Depois de aplicado um modelo de regressão logística para cada um dos níveis 

de análise, país anfitrião, firma e indústria, foi elaborado um modelo final, contendo 

apenas as variáveis que mostraram-se significantes nos modelos anteriores. A seguir, 

apresenta-se o modelo final, com os três níveis de análise simultaneamente.  

   Variável B S.E. Wald Sig. Exp(B)

1.Distância demográfica -1,285 0,591 4,727 0,030 0,277

2.Distância econômica 3,167 1,31 5,847 0,016 23,73

3.Distância financeira -0,187 0,88 0,045 0,832 0,829

4.Distância política -1,763 0,893 3,901 0,048 0,172

5.Globe práticas 3,244 1,076 9,092 0,003 25,623

6.Globe valores -2,647 0,953 7,724 0,005 0,071

7.Tamanho -1,515 0,457 11,004 0,001 0,22

8.Autonomia -0,594 0,312 3,634 0,050 0,552

9.Manufatura 1,088 1,386 0,617 0,432 2,969

10.Serviços 2,717 1,549 3,078 0,079 15,133

Constant 3,077 2,006 2,353 0,125 21,688

Qui-quadrado 58,757

-2LL 53,804

R de Cox & Snell 0,503

R de Nagelkerke 0,682

Percentual de classificação 83,3  

Tabela 12:Resultados da regressão logística – modelo final 

Fonte: Dados da pesquisa 

A partir dos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o modelo 

proposto a partir da interação dos diferentes níveis de análise, composto por dez 

variáveis independentes, apresenta valor do Logaritmo de verossimilhança de 53,804, 

com distribuição qui-quadrado de 58,757, sendo este modelo significativo a 0,05, 

apresentando ajustamento aos dados. 
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No que se refere à capacidade de explicação do modelo, nota-se que o mesmo 

possui um coeficiente do R de Nagelkerke de 0,682. De acordo com Hair et al. (2005), 

tal índice pode ser considerado como representativo no campo das ciências sociais. O 

percentual de classificação do modelo também apresenta um índice mais do que 

satisfatório, de 83,3. Observa-se que tais valores apresentam melhora, se comparados 

com cada um dos níveis, de forma isolada.  

Quanto à significância das variáveis, observa-se que apenas duas delas 

deixaram de ser significantes no modelo multinível, quais sejam: Distância financeira e 

Manufatura – referente ao setor de atuação das subsidiárias. Já a variável Serviços, 

também relacionada ao setor competitivo, sofre mudança, passando a ser significativa 

ao nível de 0,10. Além disso, vale salientar o peso de cada uma das variáveis no 

modelo. Assim, chamam a atenção as variáveis Globe práticas (25,623), Distância 

econômica (23,73) e Serviços (15,133). As variáveis relacionadas ao nível firma 

apresentam menor peso, se comparadas com as citadas anteriormente, que representam 

o nível país-anfitrião e indústria. 

Finalmente, a partir da análise do sinal do Beta, cabe destacar as variáveis que 

apresentaram associação com a estratégia de entrada através de aquisições. São elas: 

Distância econômica, Globe práticas, Manufatura e Serviços. As demais variáveis 

demonstraram associação com a estratégia de investimento greenfield. 

Síntese das hipóteses de pesquisa e resultados 

A análise da regressão logística teve como base a elaboração de quatro 

modelos. O modelo 1 incluiu variáveis relacionadas ao nível de análise país anfitrião; o 

modelo 2 procurou estimar os efeitos dos fatores relacionadas a firma na escolha da 

forma de entrada; o modelo 3 se concentrou na influência do nível da indústria no modo 

de entrada; e, por último, o modelo 4 considerou a interação entre os três níveis 

anteriormente mencionados. Limitou-se a discussão dos resultados às hipóteses que 

obtiveram significância no estudo. 

Os resultados do modelo binomial logístico multinível suportam grande parte 

das hipóteses da pesquisa. O poder explanatório do modelo pode ser considerado 
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significantemente alto (P<0,05). A capacidade de predição do modelo, obtida pela 

fórmula b
2
+(1-2)

2
, onde “ b”, representa a proporção de entrada através de aquisição, 

que é de 83,3%, apresentando índice maior do que grande parte dos estudos analisados. 

O modelo tende a supervalorizar a variável aquisição e a menosprezar a variável 

investimento greenfield.  

A seguir, apresenta-se uma tabela com a síntese dos modelos propostos e um 

quadro sintético com as hipóteses e os achados empíricos: 

Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Constante -0,875 4,827 -2,886 3,077

Distância geográfica 0,644 - - --x--

Distância demográfica -1,629** - - -1,285*

Distância econômica 6,05** - - 3,167*

Distância financeira -1,702! - - -0,187

Distância política -2,047* - - -1,763*

Distância conhecimento -1,661 - - --x--

Globe práticas 2,17! - - 3,244**

Globe valores -2,619 - - -2,647**

Tamanho - -1,307** - -1,515**

Idade matriz - -0,007 - --x--

Experiência internacional - -0,01 - --x--

Autonomia - -0,571* - -0,594*

Intensidade tecnológica - - -0,07 --x--

Manufatura - - 2,86** 1,088

Serviços - - 3,746** 2,717!

Crescimento mercado - - 0,144 --x--

Qui-quadrado 34,185 41,854 22,492 58,757

-2LL 93,687 87,932 149,6 53,804

R de Cox & Snell 0,302 0,345 0,163 0,503

R de Nagelkerke 0,409 0,472 0,219 0,682

Percentual de classificação 70,50% 75,8 61,9 83,3

N = 129

 

Tabela 13: Modelos logísticos 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Hipótese de pesquisa Resultado esperado Confirmado

H1: As distâncias relacionadas às instituições informais entre o país

anfitrião e país investidor estariam associadas à entrada no exterior por

meio de investimento greenfield .

GF Sim

H2: As distâncias relacionadas às instituições formais entre o país

anfitrião e país investidor estariam associadas à entrada no exterior por

meio de aquisição .

AQ Sim

H3: O tamanho do investimento no exterior está associado à entrada

através de aquisição.
AQ Sim

H4: Empresas com maior experiência internacional prefeririam ingressar

no exterior por meio de investimento greenfield.
GF Não significante

H5: Empresa mais experientes no mercado interno prefeririam entrar em

mercados estrangeiros através de investimento greenfield .
GF Não significante

H6: O maior grau de autonomia concedido à subsidiária estrangeira está

associado à entrada por meio de aquisição. 
AQ Sim

H7: O menor crescimento de mercado do país anfitrião está associado à

entrada por  meio de aquisições.
AQ Não significante

H8: A maior intensidade tecnológica de um setor competitivo está

associada à entrada através de investimento greenfield.
GF Não significante

H9: O ingresso no exterior de empresas pertencentes ao setor

primário/extrativista está associado à entrada por meio de aquisições.
AQ Sim

 

Quadro 6: Achados do estudo 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Depois de apresentados os resultados da estatística descritiva da amostra e do 

teste de hipóteses do modelo analítico proposto, busca-se, neste capítulo, discutir os 

resultados do estudo. Optou-se por abordar apenas as variáveis que demonstraram 

significância estatística. Visando-se criar uma linha mestra de raciocínio, inicia-se a 

análise pelos aspectos ligados à firma, que complementam e iluminam a análise do nível 

país-anfitrião.   

7.1 Fatores associados à firma 

Inicialmente, é importante abordar-se a questão da escolha do modo de entrada 

e o tamanho da firma. Condizente com os resultados de investigações anteriores 

(CAVES e MEHRA, 1986; HENNART e PARK, 1993; PADMANABHAN e CHO, 

1995; BROUTHERS e BROUTHES; 2000; LARIMO, 2003), a variável tamanho 

demonstrou associação positiva com a entrada no exterior por meio de aquisições. 

Como hipótese de pesquisa, esperava-se que firmas de maior porte, por possuírem maior 

disponibilidade de recursos gerenciais e financeiros, teriam maior probabilidade de 

ingressarem em mercados estrangeiros através de aquisições.  

Apesar de os resultados corroborarem com as teorias desenvolvidas no 

contexto de países considerados desenvolvidos, chama a atenção o caso brasileiro, visto 

que, de acordo com a estatística descritiva da amostra, 60% das firmas analisadas no 

estudo não possuem ações em bolsa - forma mais usada por empresas estrangeiras para 

levantarem fundos para se internacionalizar. Assim sendo, questiona-se: como as 

empresas brasileiras alavancam capital para esse fim?  

Especula-se que a entrada em mercados estrangeiros através de aquisições 

poderia, então, ser respaldada por fatores como: (i) valorização cambial; (ii) subsídios 

financeiros por parte do governo brasileiro; (iii) supercapitalização - devido ao potencial 

do mercado interno e/ou (iv) busca de capital mais barato no exterior.    

Quando observado o tamanho da subsidiária no estrangeiro, em termos de 

recursos humanos, nota-se que as operações das empresas brasileiras são de pequeno 
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porte, sendo que 69% das subsidiárias da amostra possuem menos de 500 empregados. 

Deste modo, surgem dúvidas em relação à escolha da estratégia de aquisição, uma vez 

que, de acordo com as investigações realizadas no campo, a escolha de entrada via 

aquisição auxiliaria na obtenção de pessoal.  

Um esforço investigativo recente, empreendido por TAN (2009), poderia 

ajudar na compreensão desse fato, já que, segundo o autor, as aquisições poderiam 

servir como meio para angariar recursos intangíveis relacionados às capacidades das 

subsidiárias estrangeiras, como a posse de conhecimento tecnológico, network local e 

outras formas de conhecimento tácito, que poderiam colaborar no desenvolvimento de 

vantagens competitivas de empresas consideradas últimas entrantes, como as brasileiras.  

O constructo autonomia também mostrou-se significante. Tinha-se, 

inicialmente, a hipótese de que o maior grau de autonomia concedido à subsidiária 

estrangeira estaria associado à entrada por meio de aquisição. Os resultados da 

regressão logística suportam essa hipótese, coerente com o estudo de Kim e Hwang 

(1992) e Harzing (2002). Provavelmente, as empresas brasileiras delegam maior 

autonomia a suas subsidiárias estrangeiras, buscando incrementar a eficiência de suas 

operações no exterior. Para isso, delegariam a elas atividades relacionadas à adaptação 

de produtos, visando atender às demandas específicas do país anfitrião. Além disso, tal 

orientação estratégica poderia contribuir para a absorção de conhecimento do mercado 

local e para o desenvolvimento de competências distintivas, fato que reforça a análise 

anterior, relacionada à aquisição de recursos intangíveis, como network local.  

Tal fato poderia sinalizar uma diferença no processo de internacionalização de 

firmas situadas em economias emergentes. Acredita-se que as firmas oriundas de 

economias desenvolvidas optariam por aquisições internacionais, buscando criar 

conhecimento global para inovação de produtos e processos. Entretanto, as empresas 

brasileiras não buscariam se diferenciar por inovações competitivas, e, sim, escolheriam 

a estratégia de aquisição, para ter acesso a recursos já escassos nos países 

desenvolvidos, alvo de entrada. Como exemplo, pode-se citar o caso da empresa 

Coteminas, pertencente ao segmento têxtil, que adquiriu uma das maiores empresas 
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norte-americanas desse setor, visando ter acesso ao seu canal de distribuição 

privilegiado.  

Por outro lado, quando observada a entrada de empresas brasileiras em 

economias também consideradas emergentes, como a Argentina, presume-se que a 

estratégia de aquisição seja escolhida devido ao fato de os preços dos ativos serem mais 

baixos nesses países. Os dados descritivos indicam que 61% das entradas na Argentina 

se deram através de aquisições. Deste modo, nesse contexto, a autonomia serviria como 

ferramenta para aumentar a responsividade local e o aprendizado sobre como gerir 

operações no exterior. Vale salientar que, a partir dessa análise, torna-se interessante 

distinguir o processo de entrada em países desenvolvidos do processo de entrada em 

países emergentes (SHENKAR, 2012).    

7.2 Fatores associados à indústria 

O nível de análise indústria apresentou apenas um resultado estatisticamente 

significante. O setor competitivo demonstrou ser relevante na escolha do modo de 

entrada das empresas brasileiras no exterior; resultado este que condiz com o dos 

estudos de Brouthers (2002) e Brouthers e Dikova (2010). Como hipótese de pesquisa 

considerou-se que o ingresso no exterior de empresas pertencentes ao setor 

primário/extrativista estaria associado à entrada por meio de aquisições. Os resultados 

encontrados corroboram esta hipótese, sugerindo que o setor extrativista/primário teria 

associação com o ingresso no exterior através de aquisições. Tal fato poderia ser visto 

como uma característica dessa indústria, já que o principal negócio das firmas 

pertencentes a esse segmento de atividades seria a exploração de recursos naturais, os 

quais poderiam sofrer forte influência de regulamentações governamentais e/ou estar na 

posse de empresas locais.  

Por outro lado, as firmas pertencentes ao setor de prestação de serviços de 

tecnologia de informação, conforme demonstrou o teste de hipóteses, teriam predileção 

por ingressarem no exterior através de investimentos greenfield. Tal fato poderia ser 

justificado pela ideia de que, nesse setor, a intensidade tecnológica mais alta levaria a 

empresa a proteger seu diferencial competitivo, evitando, assim, o risco de oportunismo. 

Para tanto, a entrada por meio de investimento greenfield seria mais apropriada.  
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Tal argumento está de acordo com as investigações de Hennart e Park (1993), 

que apontam que as empresas japonesas com vantagens competitivas mais fortes 

entraram no mercado americano por meio de investimento greenfield, buscando 

proteger os seus ativos idiossincráticos. As empresas brasileiras, aliás, poderiam optar 

por essa estratégia, por não existir mão de obra disponível no exterior, no segmento de 

tecnologia da informação, o que restringiria a entrada por aquisição. 

7.3 Fatores associados ao país-anfitrião 

Nos últimos anos, os pesquisadores do campo dos negócios internacionais 

intensificaram os seus esforços de compreensão da influência do ambiente institucional 

no processo de internacionalização das firmas. Um dos constructos que se destaca 

nesses estudos é a incerteza, elemento fortemente presente nas estratégias de 

investimento direto no exterior (SHENKAR, 2012). Visando contribuir com essa 

questão, no âmbito desta investigação, foram geradas diferentes hipóteses relacionadas à 

distância institucional, a qual foi segmentada em dimensões distintas, tais como 

distância política, econômica, financeira, demográfica, geográfica, de conhecimento, 

administrativa e cultural.  

A análise dessas distâncias levou à divisão da incerteza em duas categorias 

principais: a incerteza externa, que estaria relacionada com as instituições formais, e a 

incerteza interna, cuja ênfase recai sobre as instituições informais. Sendo assim, duas 

hipóteses de pesquisa principais foram elaboradas, quais sejam: 

As distâncias relacionadas às instituições informais entre o país anfitrião e o 

país investidor estariam associadas à entrada no exterior por meio de investimento 

greenfield. 

As distâncias relacionadas às instituições formais entre o país anfitrião e o 

país investidor estariam associadas à entrada no exterior por meio de aquisição. 

A incerteza externa poderia ser representada por dois constructos de pesquisa 

que demonstraram ser significantes. O primeiro se deve à distância econômica, que 

enfatiza a diferença entre os níveis de desenvolvimento econômico dos países, como a 
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estabilidade macroeconômica. Tem-se como hipótese o fato de que quanto maior fosse a 

distância entre os países, maior seria o custo e a incerteza envolvidos no processo de 

internacionalização. Portanto, a empresa buscaria aumentar sua eficiência no processo 

de transferência de ativos específicos por meio de investimento greenfield. Além disso, 

a entrada por meio de investimentos greenfield poderia ser condicionada por instituições 

fracas, que estariam relacionadas às restrições governamentais para a compra de 

empresas. A incerteza externa também poderia influenciar no aumento da assimetria de 

informações sobre potenciais candidatos à aquisição. Vale salientar que Javidan et al. 

(2006) encontraram correlação positiva entre o desenvolvimento econômico dos países 

e a distância cultural das práticas, ou seja, a distância econômica estaria correlacionada 

com a distância cultural de práticas. 

A distância cultural foi analisada a partir da diferenciação entre práticas e 

valores, conforme metodologia desenvolvida por House et al. (2004). Observou-se que 

ambos os constructos possuem significância, mas apresentam correlação negativa entre 

eles. Este fato vai ao encontro dos resultados empíricos alcançados pelo projeto GLOBE 

(JAVIDAN et al., 2006), em que sete das nove variáveis propostas apresentavam esse 

tipo de comportamento. A explicação para essa correlação se dá a partir da ideia de que 

as práticas seriam a representação do que realmente ocorre na sociedade/empresa e de 

que, em muitos casos, os valores poderiam ir contra a essas práticas, aspirando-se 

mudanças.  

Deste modo, quando analisada a distância cultural de práticas, categoria mais 

relacionada ao nível da firma, tem-se, como resultado, que as empresas brasileiras 

ingressariam em países culturalmente mais distantes através de investimentos 

greenfield. Esses resultados são condizentes com os estudos de Kogut e Singh (1988); 

Hennart et al. (1995); Harzing (2002) e outros que se filiam à Teoria dos Custos de 

Transação, a qual defende que uma maior distância entre países poderia causar maior 

incerteza no processo de gestão pós-aquisições e de transferência de práticas gerenciais, 

repercutindo no incremento dos custos e na minimização da eficiência das operações.  

Além disso, vale argumentar que a distância cultural de práticas apresentou 

correlação positiva com o constructo distância econômica, assim como no estudo de 
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Javidan et al. (2006). Considerando-se a correlação negativa, entende-se que a distância 

cultural de valores não é relevante para se explicar a decisão de entrada. Entretanto, essa 

informação reforça a validade do resultado da pesquisa, uma vez que se obteve a mesma 

correlação no estudo original (HOUSE et al. 2004). 

Os resultados relacionados à distância financeira e à distância política sugerem 

que as empresas brasileiras teriam predileção por realizar aquisições em países com 

maiores índices de incerteza política e maiores diferenças em relação à obtenção de 

crédito privado e acesso aos mercados de capitais. Desta forma, é interessante notar que 

a distância financeira reforça a especulação, tecida anteriormente, sobre a questão de 

acesso a recursos para a expansão internacional. Supõe-se que as empresas brasileiras 

poderiam optar por ingressarem no exterior através de aquisições, para obter recursos 

financeiros mais baratos do que no Brasil. É importante ressaltar que a presente 

investigação apresenta o resultado de casos de entrada em diferentes anos, fato que pode 

influenciar a interpretação da informação relacionada ao acesso ao crédito, visto que, 

nos últimos anos, ocorreram diversas crises econômicas.  

Já a distância política apresenta comportamento oposto ao da distância 

econômica. Como explicar essa correlação negativa? Tem-se como hipótese o fato de 

que a distância econômica estaria relacionada às instituições informais, sendo o PIB, 

variável usada para mensurar esse constructo, uma boa proxy de desenvolvimento 

humano, a qual estaria associada às questões culturais, que, por sua vez, pressionariam 

as firmas à obterem maior legitimidade interna. Tal argumento encontra respaldo no 

estudo de Javidan et al. (2006).  

Por outro lado, as questões políticas teriam maior associação com as 

instituições formais, sendo elas representadas principalmente pelas incertezas políticas e 

pelo regime democrático do país alvo. Deste modo, quando observada a distância 

política e sua relação com o modo de entrada, o argumento defendido pela Teoria dos 

Custos de Transação perderia força. Portanto, a relação entre incerteza e eficiência 

poderia ser justificada a partir da Teoria Institucional, que defende que, em países com 

altos índices de incerteza política, as empresas poderiam obter maior eficiência através 

da compra de conhecimento sobre como se operar em países com alto risco. Tal 
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estratégia também poderia ser usada para se ter acesso a recursos regulados pelos 

governos, como matéria-prima, local para operação etc. Tal visão é defendida em 

estudos recentes, como os de Brouthers e Dikova (2010), Meyer et al.(2009) e Dikova e 

Wittloostujn (2007). 

Por último, expõem-se os resultados relacionados à distância demográfica, 

dimensão chave para o entendimento das diferenças entre os países, medida pelo índice 

de expectativa de vida, idade e outros fatores relacionados à população. Na visão de 

Berry et al. (2010), esses fatores indicam a atratividade de um mercado e o seu 

potencial de crescimento. Desta maneira, as empresas brasileiras que ingressam em 

novos mercados por meio de aquisições poderiam estar interessadas no aprendizado 

sobre como atuar nestes mercados, principalmente em países emergentes, os quais 

correspondem a 62% dos casos observados. Tal hipótese está alicerçada na ideia de que 

as empresas brasileiras, por possuírem pouca experiência internacional e serem últimas 

entrantes, buscariam ter acesso a esse tipo de conhecimento através de aquisições. 

Diferentemente da variável crescimento de mercado, que buscava analisar o 

crescimento de mercado a partir de proxies relacionadas à variação percentual do PIB, 

que consideram dados passados ou projeções futuras, a Distância demográfica baseia-se 

em aspectos que indicam potencial de consumo futuro. Talvez a diferença de 

metodologias utilizadas para se mensurar esses constructos colabore para elucidar a 

razão de se ter obtido significância estatística em apenas um dos casos – distância 

demográfica.    
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8. CONCLUSÕES 

O objetivo desta dissertação consistiu em identificar os fatores que influenciam 

na escolha do establishment mode choice, ou seja, na decisão entre ingressar no exterior 

por meio de aquisições ou de investimentos greenfield. Para o alcance desse objetivo, 

foi elaborado um modelo analítico multinível, que buscou identificar a influência dos 

fatores associados à firma, à indústria e ao país-anfitrião nesse processo de escolha 

estratégica.  

Os resultados da investigação contribuem de diferentes formas para a discussão 

em curso no campo acadêmico dos estudos acerca dos modos de entradas. 

Primeiramente, pelo ineditismo da proposta, visto que não foram encontrados estudos 

que analisam os establishment mode choice a partir da realidade brasileira ou que 

utilizam as dimensões propostas pelo projeto GLOBE. Também são poucas as pesquisas 

que abordam os três níveis de análise simultaneamente. 

Outra contribuição se deve ao achado relacionado à associação do modo de 

entrada com o ambiente institucional do país anfitrião. Os resultados da investigação 

apontaram que poderia existir uma relação entre a estratégia de entrada e as instituições 

formais e informais do país anfitrião. Observou-se que a estratégia de aquisição teria 

maior associação com as instituições formais, representadas pela distância demográfica, 

financeira e política, e com as variáveis que compõem o nível de análise firma, como 

tamanho e autonomia da subsidiária. Já os investimentos greenfield estariam associados 

às instituições informais, como distância cultural de práticas e distância econômica, que, 

segundo JAVIDAN et al. (2006), teria correlação com a distância cultural.  
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Nível de formalismo

(NORTH, 1990)

Pilares

(SCOTT, 1995) 
Exemplos Modo de Entrada

Instituições formais Regulatório (coercitivo) Leis

Regulamentações Aquisição

Regras

Instituições informais Normativo Normas Investimento

Cognitivo Cultura greenfield

Ética  
 

Quadro 7: Dimensões institucionais e modos de entrada 

Fonte: Adaptado de Peng et al. (2009) 

Deste modo, as evidências levantadas reforçam o argumento de Berry et al. 

(2010) sobre a necessidade de se desagregar o constructo distância institucional em 

diversas variáveis, para melhor entendimento da influência das instituições formais e 

informais no processo de internacionalização das firmas. No que tange à Teoria dos 

Custos de Transação, principal perspectiva teórica adotada na área, notou-se que ela está 

em conformidade com os achados da presente pesquisa, principalmente no que diz 

respeito ao entendimento dos investimentos greenfield, que serviriam como estratégia 

para resguardar as firmas de incertezas que as tornariam menos eficientes no processo 

de transferência de ativos específicos, altamente dependentes das instituições informais. 

Entretanto, quando analisada a entrada por meio de aquisições, a Teoria dos 

Custos de Transação perderia poder explicativo, na medida em que teria fragilidade para 

explicar como as instituições formais pressionam as firmas a serem mais responsivas ao 

ambiente institucional do país anfitrião. Como alternativa à Teoria Institucional, 

poderiam contribuir para o entendimento dessa questão novas possibilidades de 

interpretação, principalmente no âmbito de países emergentes, em relação ao processo 

de internacionalização de empresas últimas entrantes, as quais podem carecer de 

vantagens competitivas baseadas em ativos específicos, quando comparadas a empresas 

oriundas de economias desenvolvidas.  

Também chama a atenção a associação encontrada entre o tamanho da 

subsidiária e o modo de entrada. Notou-se que as empresas brasileiras que compõem a 
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amostra, apesar de possuírem operações de pequeno porte no exterior, no momento de 

se internacionalizarem, optaram por aquisições. Tal fato não condiz com os 

pressupostos teóricos tradicionais, os quais postulam que aquisições seriam mais 

adequadas para operações de grande porte no exterior. Tal achado poderia, assim, 

apontar para a necessidade da elaboração de teorias voltadas à realidade de firmas 

situadas em economias emergentes, como o Brasil. 

Além disso, seria interessante analisar o papel da autonomia concedida às 

subsidiárias brasileiras no exterior, pois, antes de ser realizado este estudo, acreditava-se 

que as empresas brasileiras, por estarem inseridas em um contexto cultural paternalista, 

ao se internacionalizarem, buscariam maior controle das operações em mercados 

estrangeiros - orientação gerencial etnocêntrica. O resultado oposto, aqui obtido, talvez 

indique a necessidade de se estudar a autonomia a partir de diferentes prismas, como a 

autonomia de produto e a administrativa, entre outras. 

Como contribuição gerencial, acredita-se que os gestores de empresas brasileiras 

poderiam usar as variáveis adotadas nesta investigação como critério de identificação de 

fatores que influenciariam na estratégia de entrada no exterior, ponderando o impacto 

das variáveis relacionadas à firma, indústria e país-anfitrião na escolha entre adquirir ou 

realizar um investimento desde o início. Outra possível contribuição diz respeito ao 

âmbito governamental e de políticas públicas, pois os resultados do estudo evidenciam o 

peso das instituições formais no processo de entrada de firmas em países estrangeiros. 

Como principais limitações desta investigação, considera-se a carência de dados 

relacionados às firmas brasileiras e às indústrias em que elas competem e o tamanho da 

amostra, uma vez que, devido à complexidade do tema e à diversidade de variáveis e 

medidas, seria necessário maior número de observações para elaboração de possíveis 

generalizações. Além disso, considera-se como limitação o uso de diferentes 

metodologias de cálculo de distâncias entre os países, como a Euclidiana e a 

Mahalanobis. Ainda, entende-se que, em termos teóricos, seria interessante não utilizar 

apenas a Teoria dos Custos de Transação e a Teoria Institucional, mas complementá-las 

a partir da Visão da Empresa baseada em Recursos, o que não foi possível devido à 

indisponibilidade de dados aderentes a essa perspectiva teórica. 
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Em pesquisas futuras, sugere-se que sejam testadas novamente as hipóteses e 

métricas propostas no âmbito desta investigação, principalmente em estudos voltados à 

realidade de países emergentes. Além disso, acredita-se que a Nova Teoria Institucional 

– NEI – poderia contribuir significativamente para a análise do fenômeno em questão, 

sobretudo pelo fato de ela integrar conceitos relacionados às disciplinas Economia e 

Sociologia Econômica. Outro esforço poderia ser empreendido no sentido de se 

aprofundar o papel das pressões exercidas pelas instituições formais e informais em 

cada um dos níveis de análise propostos. Ainda devido aos achados inconsistentes para 

o campo e à diversidade de metodologias usadas, poder-se-iam realizar investigações de 

base qualitativa, a fim de se buscar entender tal problemática a partir da percepção dos 

gestores responsáveis pela escolha entre aquisição e investimento greenfield. 
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Quadro 8: Estudo exploratório 
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