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RESUMO 

O objetivo desta dissertação é identificar qual é a associação entre o ambiente institucional do 

país de destino e as práticas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) das subsidiárias 

de multinacionais brasileiras. Utiliza-se a Teoria Institucional para sustentar as considerações 

teóricas, uma vez que ela aborda a associação entre ambiente institucional e estratégia, sendo 

a RSC aqui compreendida como um componente da estratégia de legitimação das subsidiárias 

estrangeiras de multinacionais brasileiras. Utiliza-se a regressão linear múltipla como técnica 

estatística para a análise de dados secundários. Os dados sobre as práticas de RSC versam 

sobre a adoção de certificação social e/ou ambiental pelas subsidiárias; a contratação de 

fornecedores certificados; e a realização de treinamento social e/ou ambiental, pelas 

subsidiárias, com seus fornecedores e/ou clientes. As variáveis do ambiente institucional 

analisadas são: a “ineficiência do sistema jurídico”, a “liberdade de imprensa”, o 

“compromisso com a ética”, a “estabilidade política” e a “eficiência da infraestrutura”. Os 

resultados apresentam evidências de associação positiva entre as variáveis “ineficiência do 

sistema jurídico” e “eficiência da infraestrutura” e as práticas de RSC das subsidiárias. Há 

evidências de associação negativa entre o “compromisso com a ética” e as práticas de RSC 

das subsidiárias. Conclui-se esta dissertação com o apontamento de contribuições, limitações 

e oportunidades para pesquisas futuras.  

 

Palavras-chave: Gestão Internacional. Estratégia. Ambiente Institucional. Responsabilidade 

Social Corporativa (RSC). Multinacionais Brasileiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The aim of this research is to identify what is the association between the institutional 

environment of the host country and the Corporate Social Responsibility (CSR) practices of 

the subsidiaries of Brazilian multinationals. Institutional Theory is used to support the 

theoretical considerations once it addresses the association between institutional environment 

and strategy, and CSR is understood here as a component of the legitimating strategy of the 

subsidiaries of Brazilian multinationals. Multiple linear regression is the statistical technique 

used to proceed the analysis of secondary data. The data on the CSR practices concern the 

adoption of social and/or environmental certification; the contracts with certified suppliers; 

and the conduct of social and/or environmental training, by subsidiaries, with its suppliers 

and/or customers. The variables from the institutional environment analyzed are: the 

“inefficiency of the legal system”, “press freedom”, “commitment to ethics”, “political 

stability”, and “efficiency of the infrastructure”. The results show evidence of a positive 

association between the variables “inefficiency of the legal system” and “efficiency of the 

infrastructure” with the CSR practices of subsidiaries. There is evidence of a negative 

association between the “commitment to ethics” and the CSR practices of subsidiaries. 

Concluding remarks point out to contributions, limitations, and opportunities for future 

researches.  

 

Keywords: International Management. Strategy. Institutional Environment. Corporate Social 

Responsibility (CSR). Brazilian Multinationals. 
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1 INTRODUÇÃO 

A globalização tem afetado todas as economias mundiais, alterando as formas de produção e 

comércio (DUNNING, 2006). Um número crescente de empresas tem deslocado suas 

atividades produtivas e/ou comerciais para países onde encontram vantagens para operar. 

Disseminando-se primeiro entre as empresas dos países desenvolvidos e depois entre as 

empresas dos países em desenvolvimento, a internacionalização se transformou em uma 

prerrogativa para que os países melhorassem sua inserção na economia mundial crescente, 

participassem mais ativamente desse crescimento econômico e pudessem alcançar melhores 

taxas de desenvolvimento (DUNNING, 2006).  

No princípio, a internacionalização era tida como um fenômeno gradual, que exigia das 

empresas um profundo conhecimento a respeito dos novos mercados em que desejassem 

investir (JOHANSON; VAHLNE, 1977). Os avanços nos meios de transporte e de 

comunicação facilitaram a aquisição de conhecimento sobre os mercados de interesse, 

tornando mais rápidos e abrangentes os processos de internacionalização.  

Em função de se expandirem para um número maior de países, as multinacionais ficam 

sujeitas ao risco de operar em ambientes com os quais nem sempre estão plenamente 

familiarizadas (DAHER, 2006). Nesse contexto, o sucesso no processo de internacionalização 

repousa sobre a capacidade de cada subsidiária da multinacional se adaptar ao ambiente do 

seu respectivo país de destino, esforçando-se por conquistar e manter sua legitimidade nesse 

local. É por meio da legitimação que cada subsidiária alcança sua licença para operar 

(KOSTOVA; ZAHEER, 1999) no país de destino, uma espécie de autorização concedida pela 

sociedade para que a subsidiária opere e acesse os recursos estratégicos disponíveis no país.  

Entre as multinacionais, tem se disseminado a percepção de que a Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) pode ser uma facilitadora desse processo de legitimação (DAMKE; 

SOUZA, 2005; CAMPBELL; EDEN; MILLER, 2012). A RSC contribui para que as 

empresas se apresentem à sociedade como parte da solução de problemas socioambientais e 

não somente como causadoras desses problemas (PUPPIM DE OLIVEIRA, 2008), sendo essa 

última uma percepção associada às externalidades negativas que decorrem das atividades de 

determinadas empresas (CAMPBELL, 2007).    

As empresas podem adotar diferentes práticas de RSC dependendo do ambiente institucional 

do país em que operam (MATTEN; MOON, 2008). Nesta dissertação, interessa investigar 
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qual é a associação entre o ambiente institucional do país de destino e as práticas de RSC 

adotadas pelas subsidiárias de multinacionais brasileiras.  

O estudo de multinacionais brasileiras desperta interesse, porque o Brasil está testemunhando, 

ainda que tardiamente (LUO; TUNG, 2007; FLEURY, A.; FLEURY, M. T. L., 2007; 

FLORIANI; FLEURY, 2012), a intensificação do processo de internacionalização de suas 

empresas e as multinacionais brasileiras têm enfrentado o desafio de adaptação a diferentes 

ambientes. Além disso, o tema da RSC tem atraído a atenção do empresariado brasileiro 

(BARIN-CRUZ; BOEHE, 2010).  

Os resultados desta dissertação contribuem para que as multinacionais brasileiras sejam 

capazes de identificar algumas variáveis do ambiente institucional do país de destino que 

impõem sua atuação em termos de RSC. Apresentam-se, também, contribuições para o campo 

da Teoria Institucional, que traz para o centro do debate as variáveis do ambiente 

institucional, enquanto outras teorias tratam o ambiente apenas como pano de fundo para a 

operacionalização dos negócios. Por último, do ponto de vista político, esta dissertação 

contribui para que os governantes possam identificar variáveis do ambiente institucional 

nacional que constituem brechas para que as subsidiárias brasileiras se evadam de suas 

responsabilidades. Dessa forma, os governos podem empenhar esforços para modificar essas 

instituições e substituí-las por outras que atraiam mais investimentos brasileiros socialmente 

responsáveis. 

 

1.1 Problema de pesquisa  

Nesta dissertação, adota-se a definição de multinacional proposta por Amatucci e Avrichir 

(2008), segundo a qual uma multinacional é uma empresa que se caracteriza por efetuar 

investimentos no exterior por meio da abertura de subsidiárias, que são suas filiais 

estrangeiras.  

A rápida expansão das multinacionais para diferentes mercados ao mesmo tempo sujeita essas 

empresas às dificuldades de operar em vários ambientes distintos do ambiente doméstico. Isso 

justifica o elevado destaque conferido ao ambiente institucional nos estudos de gestão 

internacional e na própria execução dos negócios (DUNNING, 2006). O impacto da 

internacionalização é particularmente sensível para as empresas que instalam subsidiárias nos 

países de destino, uma vez que nesses casos o contato com o ambiente institucional do país de 
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destino é direto e constante, o que não acontece, por exemplo, em atividades esporádicas de 

exportação.    

O sucesso no processo de internacionalização depende da capacidade das subsidiárias se 

adequarem ao ambiente institucional de cada país de destino. Essa é uma pré-condição para 

que as subsidiárias se legitimem na sociedade e conquistem sua licença para operar 

(KOSTOVA; ZAHEER, 1999). Somente mediante essa autorização da sociedade as 

subsidiárias podem explorar livremente os recursos estratégicos dos países de destino. 

Nesse cenário, a RSC tem sido utilizada como um meio de legitimação da subsidiária no país 

de destino (DAMKE; SOUZA, 2005; CAMPBELL; EDEN; MILLER, 2012), porque permite 

que ela se revele comprometida com as demandas sociais. A RSC tem se tornado uma 

demanda cada vez mais consolidada, sendo cobradas pela sociedade medidas que suplantem 

as externalidades negativas (COASE, 1960) provocadas pelas atividades de algumas 

empresas.  

Preocupadas com sua legitimação nos países em que operam, as subsidiárias adotam práticas 

de RSC levando em consideração diversas pressões que derivam das condições do ambiente 

institucional do país de destino (BOEHE; BARIN-CRUZ, 2010), por exemplo, pressões pela 

conformação a padrões legais ou exigências normativas locais. Sabendo-se disso, nesta 

dissertação, o problema que se propõe resolver é: qual é a associação entre o ambiente 

institucional do país de destino e as práticas de RSC das subsidiárias de multinacionais 

brasileiras?  

 

1.2 Objetivos de pesquisa 

O objetivo geral desta dissertação é identificar qual é a associação entre o ambiente 

institucional do país de destino e as práticas de RSC das subsidiárias de multinacionais 

brasileiras. Para alcançar esse objetivo geral, considerando-se que o ambiente institucional é 

formado por diversas variáveis, são traçados os seguintes objetivos específicos referentes às 

variáveis selecionadas:  

a) identificar a associação entre a ineficiência do sistema jurídico do país de destino e as 

práticas de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras;  
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b) identificar a associação entre a liberdade de imprensa no país de destino e as práticas de 

RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras;  

c) identificar a associação entre o compromisso com a ética no país de destino e as práticas de 

RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras;  

d) identificar a associação entre a estabilidade política no país de destino e as práticas de RSC 

das subsidiárias de multinacionais brasileiras; e  

e) identificar a associação entre a eficiência da infraestrutura do país de destino e as práticas 

de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras.  

 

1.3 Justificativa de pesquisa  

Esta dissertação se justifica por três razões: trata de um tema relevante; contribui para 

preencher gaps existentes na literatura; e tem utilidade do ponto de vista gerencial.   

O tema da RSC é relevante tanto para a sociedade quanto para as empresas. A sociedade 

deposita sobre as empresas a expectativa de que elas sejam capazes de limitar os impactos 

negativos de suas atividades (BORGER, 2009) e assumir certas responsabilidades além do 

estrito cumprimento das exigências legais, empenhando-se em promover o respeito à 

sociedade e contribuir para que sejam atendidas suas demandas (JAMALI, 2010).  

Entre as empresas, a relevância da RSC, e um dos aspectos que as motivam a adotar práticas 

de RSC, está na adoção de práticas que as auxiliem a manter sua credibilidade e sua 

legitimidade (JAMALI, 2008). Para as multinacionais, a RSC constitui uma via de 

legitimação de suas subsidiárias nos países de destino, permitindo que essas subsidiárias 

demonstrem compromisso com as demandas sociais locais (DAMKE; SOUZA, 2005; 

CAMPBELL; EDEN; MILLER, 2012). 

A questão da legitimação é particularmente relevante para as subsidiárias oriundas de países 

emergentes, que podem sofrer resistência no exterior quando forem associadas ao estereótipo 

de empresas que não assumem substancialmente responsabilidades sociais. Isso é um prejuízo 

a sua imagem e pode comprometer a aceitação de suas subsidiárias nos novos mercados. 

Espera-se que as subsidiárias oriundas de países desenvolvidos sofram menor resistência, 



5 
 

porque tradicionalmente associadas às melhores práticas de RSC (AHEN, 2012). Isso facilita 

sua legitimação.  

Quanto à literatura, é possível identificar alguns gaps. Os estudos da área de gestão 

internacional se orientam predominantemente por duas abordagens: a) abordagem da 

extensão; ou b) abordagem comparativa (GUEDES, 2010). Nos estudos orientados pela 

abordagem da extensão, os negócios no exterior são compreendidos como uma extensão dos 

negócios domésticos das empresas (GUEDES, 2010). Já nos estudos orientados pela 

abordagem comparativa, os negócios internacionais são apresentados como negócios distintos 

dos negócios domésticos das empresas e se reconhece que é necessário que as empresas 

desenvolvam métodos efetivos para lidar com as diversidades ambientais e gerenciar as 

operações em países diferentes (GUEDES, 2010).  

Orientados pela abordagem comparativa, os estudos sobre ambiente institucional se dedicam 

predominantemente a temas como a adaptação ou padronização das estratégias empresariais 

em virtude das diferenças entre os ambientes dos países de origem e de destino das empresas 

multinacionais; e as limitações e dificuldades para a operacionalização de negócios em 

ambientes culturais distintos do ambiente do país de origem das multinacionais (GUEDES, 

2010).  

Adicionalmente, predominam os autores oriundos do circuito anglo-americano de pesquisas e 

estudos que tratam preferencialmente das multinacionais de países desenvolvidos (GUEDES, 

2010). Além de abordar o tema da RSC, esta dissertação é de autoria brasileira e trata de 

multinacionais brasileiras, cumprindo com o preenchimento desses gaps.  

Autores (RODRIGUEZ et al., 2006; GUEDES, 2010; KOLK; TULDER, 2010) sugerem que 

o tema da RSC é ainda pouco explorado na área de gestão internacional. Em relação aos 

estudos em RSC, na área de gestão internacional, tem se discutido o papel das multinacionais 

na disseminação de soluções ou agravamentos para os problemas socioambientais decorrentes 

do fenômeno da globalização (KOLK; TULDER, 2010); a transposição de práticas 

irresponsáveis das matrizes para as subsidiárias, na medida em que essas subsidiárias se 

localizem em países considerados mais permissivos quanto a RSC (SURROCA; TRIBÓ; 

ZAHRA, 2013); e o fato de que estratégias de RSC podem abrir portas para as empresas 

atuem em contextos culturais e legislativos diversificados, diferentes dos de seu país de 

origem (KOLK; TULDER, 2010; BORINI, 2012).   
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Há estudos que se dedicam à associação entre o contexto institucional nacional e as 

estratégias de RSC. Entre esses estudos, predominam aqueles que analisam o ambiente 

institucional de forma agregada, ou seja, agrupando variáveis do ambiente institucional em 

um constructo único. Normalmente, essas variáveis versam sobre condições políticas e 

econômicas dos países, classificados em diferentes formas de capitalismo. Dessa forma, 

inviabiliza-se a associação clara entre variáveis específicas do ambiente institucional e 

práticas de RSC, especialmente variáveis que fujam a uma concepção político-econômica das 

formas do capitalismo (FRANSEN, 2013). Nesta dissertação, o ambiente institucional é 

tratado de forma desagregada, preenchendo-se esse gap, incluindo-se na análise do ambiente 

institucional variáveis que fogem à classificação dos países segundo critérios exclusivamente 

políticos ou econômicos.  

Faltam ainda estudos que explorem a forma como a RSC acontece na prática (MAON; 

LINDGREEN; SWAEN, 2009). Por tratar de práticas de RSC, esta dissertação também 

contribui para preencher esse gap.  

Por último, mas não menos importante, é preciso destacar que os gestores são personagens 

centrais na concepção e na adoção de práticas de RSC. Esta dissertação se justifica, também, 

por trazer contribuições para esses gestores.   

Os gestores de multinacionais sabem que as operações variam significativamente ao redor do 

mundo, porque a estrutura de cada mercado deriva de forças culturais, históricas, políticas, 

legais e econômicas particulares a cada país (GHEMAWAT, 2008; KHANNA; PALEPU; 

BULLOCK, 2010). Para conduzir as práticas de RSC em ambientes diversificados, os 

gestores precisam entender a associação entre as variáveis do ambiente e essas práticas, 

desenvolvendo estratégias para lidar com as condições ambientais. Do ponto de vista da 

gestão, esta dissertação auxilia na identificação das associações entre variáveis específicas do 

ambiente institucional e as práticas de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras. 

Dessa forma, permite-se identificar sob quais condições ambientais as subsidiárias brasileiras 

apresentam índices mais altos de práticas de RSC e em quais ambientes elas estão associadas 

a índices mais baixos de práticas de RSC. Os gestores das multinacionais brasileiras podem 

dispor dessas informações para optar em quais países investir, a depender de sua propensão e 

disponibilidade de recursos para investir em práticas de RSC.  
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1.4 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação conta com uma introdução, em que são apresentados o tema, o problema, os 

objetivos e a justificativa da pesquisa, além da estrutura da dissertação. 

No capítulo 2, são resumidas as considerações teóricas no âmbito da Teoria Institucional a 

partir de cada uma das três correntes do institucionalismo (a histórica, a econômica e a 

sociológica). No encerramento do capítulo, apresenta-se a articulação entre as três correntes, 

revelando sua complementaridade.  

No capítulo 3, são resumidas as considerações teóricas relativas ao tema da RSC. Trata-se da 

definição do conceito de RSC; das práticas de RSC (com particular ênfase à certificação 

social e/ou ambiental; à contratação de fornecedores certificados; e ao treinamento social e/ou 

ambiental com fornecedores e/ou clientes); e da associação entre a RSC, a legitimidade das 

empresas e sua estratégia, nesse caso com ênfase na legitimidade e na estratégia das 

subsidiárias de multinacionais. 

No capítulo 4, articula-se teoricamente a associação entre o ambiente institucional e as 

práticas de RSC, sendo propostas as hipóteses para a associação entre variáveis específicas do 

ambiente institucional e as práticas de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras. As 

hipóteses versam sobre as seguintes variáveis do ambiente institucional dos países de destino: 

a “ineficiência do sistema jurídico”, a “liberdade de imprensa”, o “compromisso com a ética”, 

a “estabilidade política” e a “eficiência da infraestrutura”. Além das hipóteses para as 

variáveis independentes, são apresentadas as associações esperadas entre variáveis de controle 

e as práticas de RSC, a saber: o setor de operação das subsidiárias; seu tempo de operação no 

país de destino e seu tamanho.  

No capítulo 5, apresenta-se a metodologia utilizada nesta dissertação, sendo descritos o tipo 

de pesquisa, a população e a amostra da pesquisa, a variável dependente em estudo e as 

variáveis independentes. Ao final da seção, apresenta-se o modelo teórico desta dissertação, 

revelando-se a associação esperada entre as variáveis independentes e a variável dependente.  

No capítulo 6, apresentam-se os resultados e as análises estatísticas descritivas da variável 

dependente, revelando como se dá a prática da RSC entre as subsidiárias de multinacionais 

brasileiras. Apresentam-se, também, as análises estatísticas descritivas das variáveis 

independentes, permitindo-se traçar o cenário do ambiente institucional dos países de destino 

em que atuam as multinacionais brasileiras em termos de sua eficiência jurídica, de sua 
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liberdade de imprensa, da disseminação do compromisso das empresas com a ética, da 

estabilidade política e da eficiência da infraestrutura. Indica-se, também, como foram tratados 

os outliers e os missing-values, nesta dissertação. Ademais, apresentam-se os resultados 

obtidos por meio da aplicação da técnica de regressão linear múltipla para a análise dos dados, 

revelando-se a associação entre as variáveis “ineficiência do sistema jurídico”, “compromisso 

com a ética” e “eficiência da infraestrutura” e a variável dependente, o constructo “práticas de 

RSC”. Além disso, foram encontradas evidências da associação da variável de controle 

“tamanho da subsidiária” com as práticas de RSC das subsidiárias. Para as variáveis 

“liberdade de imprensa” e “estabilidade política”, não foram encontradas evidências de 

associação estatisticamente significativa com as práticas de RSC das subsidiárias. 

No capítulo 7, discutem-se os resultados encontrados para cada uma das variáveis 

independentes. Assim, são discutidas as evidências de associação positiva entre as variáveis 

“ineficiência do sistema jurídico” e “eficiência da infraestrutura” e as práticas de RSC das 

subsidiárias, bem como as evidências de associação negativa entre o “compromisso com a 

ética” e as práticas de RSC das subsidiárias.  

No capítulo de conclusão, são apontadas as contribuições gerenciais, políticas e acadêmicas 

desta dissertação, bem como suas limitações e oportunidades para pesquisas futuras.  
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2 TEORIA INSTITUCIONAL    

A Visão Baseada em Instituições (PENG, 2002; PENG et al., 2009), a Visão Baseada em 

Recursos (BARNEY, 1991) e a Visão Baseada na Indústria (PORTER, 1980) compõem o 

tripé estratégico proposto por Peng et al. (2009). Os autores (PENG et al., 2009) salientam 

que essas são as três principais perspectivas adotadas nos estudos em administração 

estratégica.  

A Visão Baseada em Recursos (BARNEY, 1991) e a Visão Baseada na Indústria (PORTER, 

1980) não são adotadas nesta dissertação, porque consideram as variáveis do ambiente 

institucional somente como condições do background da atuação das empresas (PENG, 2002; 

PENG et al., 2009). Peng (2002) adverte que sob essas perspectivas predominam estudos que 

envolvem variáveis econômicas, como a demanda do mercado, enquanto outras variáveis não-

econômicas permanecem negligenciadas.  

A Visão Baseada em Instituições (PENG, 2002; PENG et al., 2009) supera as limitações 

anteriormente referidas ao trazer as variáveis do ambiente institucional para o centro das 

discussões dos estudos em administração estratégica (PENG et al., 2009) e incluir nesses 

estudos variáveis não-econômicas.  

Três correntes da Teoria Institucional se destacaram, a saber: o institucionalismo histórico; o 

institucionalismo econômico; e o institucionalismo sociológico (HALL; TAYLOR, 1996). 

Essas três correntes teóricas, longe de se contradizerem, complementam-se. 

O debate acerca da associação entre o ambiente institucional do país de destino e as práticas 

de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras perpassa, fundamentalmente, pelo 

estudo das contribuições centrais de cada corrente da Teoria Institucional.  

 

2.1 Institucionalismo histórico – As instituições e o poder das empresas 

No institucionalismo histórico, as instituições são definidas como os protocolos, as normas e 

as convenções que estruturam as relações de poder em uma comunidade política. Nessa 

perspectiva, o papel das instituições é mediar conflitos de poder entre grupos sociais com 

diferentes aspirações, o que é um papel predominantemente político. Em última instância, 

havendo conflito entre as próprias instituições, cabe ao Estado arbitrar qual instituição deve 

prevalecer (HALL; TAYLOR, 1996).  
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Os estudos produzidos na corrente do institucionalismo histórico apontam que as instituições 

são construídas ao longo do tempo e podem ser transformadas, de modo a privilegiarem 

determinados grupos de interesse em detrimento de outros grupos (HALL; TAYLOR, 1996). 

Algumas empresas têm poder de barganha suficiente para alterar marginalmente as 

instituições e, quando conseguem fazê-lo, tendem a exercer suas forças para perpetuar o 

sistema estabelecido que favoreça seus interesses (NORTH, 2009). As multinacionais se 

enquadram nessa condição, ou seja, têm atuação política e podem influenciar nas políticas e 

nos processos governamentais (AHEN, 2012), buscando o favorecimento de seus interesses. 

Muitas vezes, esse tipo de influência de empresas sobre as instituições nacionais, demandando 

maior representatividade de seus interesses, consiste no chamado lobby (HENISZ; ZELNER, 

2005). 

O processo de mudanças institucionais não é simples: para uma verdadeira reforma de 

qualquer instituição, é preciso mudar todo o sistema de crenças que lhe dá suporte. Esse 

processo de mudanças é lento, principalmente quando se trata de instituições informais. As 

instituições informais consistem nas convenções, normas de comportamento ou códigos de 

conduta auto-regulados que não têm caráter obrigatório, mas cujo significado está 

intimamente relacionado à cultura nacional e aos hábitos da sociedade (NORTH, 1990; 

SCOTT, 1995; NORTH, 2009), o que dificulta o processamento de mudanças nesse tipo de 

instituição. Outra dificuldade reside no fato de que os grupos interessados na alteração de 

determinadas instituições nem sempre são suficientemente organizados e/ou possuem seus 

interesses claramente definidos. Então, esses grupos de interesse tentam influenciar a forma 

como os demais grupos avaliam as instituições que pretendem alterar. Nesse caso, é preciso 

desmoralizar as instituições que se deseja alterar e demonstrar que elas são ilegítimas, tarefa 

que requer esforços de coordenação e recursos (HENISZ; ZELNER, 2005).    

 

2.2 Institucionalismo econômico – As instituições e o desempenho das empresas 

No institucionalismo econômico, as instituições são entendidas como regras formais e normas 

informais concebidas pelos indivíduos para orientar seu convívio em sociedade. Elas também 

podem funcionar como elementos que constrangem ou incentivam determinados 

comportamentos das empresas (NORTH, 1990; CAMPBELL, 2007), uma vez que essas 

empresas interagem entre si e com outras organizações no ambiente social (DAHER, 2006). 
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Embora tenha um viés voltado para a economia, o institucionalismo econômico difere das 

teorias econômicas neoclássicas, no que tange às premissas constantes no Quadro 1.  

Quadro 1 – Diferenças entre as teorias econômicas neoclássica e o institucionalismo econômico 

Teorias econômicas neoclássicas Institucionalismo econômico 

Os atores econômicos agem racionalmente. A racionalidade dos atores econômicos é limitada. 

Os mercados são perfeitos e todos os atores 

econômicos dispõem de informações simétricas em 

relação uns aos outros.  

Os mercados são imperfeitos, havendo, entre os atores 

econômicos, elevada assimetria de informações. 

Não há custos de transação. Há custos de transação. 

Os fatores políticos são irrelevantes para o 

desempenho da economia.  

Os fatores políticos são cruciais para o desempenho da 

economia. 

Nos mercados eficientes, as partes chegam 

conjuntamente a uma solução que maximiza resultados 

positivos para todos. 

Nos mercados imperfeitos, a assimetria da informação 

é constante e permeada pela subjetividade dos sujeitos, 

fazendo com que cada parte busque maximizar seus 

resultados positivos isoladamente. 

Papel das instituições: secundário (são projetadas para 

induzir os atores a adquirirem as informações 

necessárias para serem eficientes). 

Papel das instituições: central (são criadas para servir 

aos interesses daqueles grupos sociais com poder de 

barganha para criar novas regras). 

Fonte: adaptado de North (2009).    

Na corrente do institucionalismo econômico, parte-se da premissa de que os mercados são 

imperfeitos, ou seja, perpetrados pela assimetria de informações. Isso gera incertezas e custos 

de transação para as empresas. O papel das instituições é, nesse contexto, amenizar as 

incertezas nos mercados imperfeitos e reduzir os custos de transação (NABLI; NUGENT, 

1989; NORTH, 1990), aumentando a eficiência empresarial. Essa perspectiva apresenta uma 

associação positiva entre as instituições e o desempenho das empresas. 

Entretanto, no tocante ao desempenho empresarial, as instituições podem representar também 

restrições que significam reduções na eficiência empresarial (NORTH, 1990): as instituições 

podem, muitas vezes, impor custos adicionais às empresas, na medida em que algumas delas 

acabam tendo que promover adaptações para atuar em conformidade com os padrões legais e 

normas informais de certos países (NORTH, 1990). A ênfase está nas instituições formais, de 

caráter obrigatório, que são consideradas fatores de constrição, ou seja, fatores que restringem 

o escopo das ações das empresas (DAVIS, 1973; BLASCO; ZØLNER, 2010). 

Dadas as diferenças entre as instituições dos países e a possibilidade de algumas instituições 

incentivarem melhores desempenhos empresariais, enquanto outras impõem barreiras e custos 

às empresas, os governos estão constantemente tentando aumentar a atratividade de suas 
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instituições, para atrair os investimentos do exterior (MEYER; MUDAMBI; NARULA, 

2011).  

 

2.3 Institucionalismo sociológico – As instituições e a legitimidade das empresas 

No institucionalismo sociológico, as instituições são entendidas como normas, esquemas 

cognitivos e modelos morais que guiam as ações humanas (SCOTT, 1995) e impõem limites 

ao que é legítimo (PENG et al., 2009).  

Para as empresas, as instituições não servem para aumentar sua eficiência, mas para aumentar 

sua legitimidade social: as empresas adotam práticas que sejam largamente reconhecidas em 

um ambiente cultural mais amplo, ratificando seu papel social (HALL; TAYLOR, 1996). 

Nessa perspectiva, as instituições não são consideradas fatores de constrição, mas fatores de 

“enabling”: elas não impõem restrições, apenas indicam o que é apropriado fazer (BLASCO; 

ZØLNER, 2010). 

Essas considerações têm especial importância para as multinacionais que buscam legitimar 

sua operação por meio de subsidiárias em distintos países de destino. A legitimidade consiste, 

de maneira simples, na aceitação das subsidiárias pelo país de operação (MEYER; ROWAN, 

1977). Assim, um dos fatores que dão forma à legitimidade organizacional é o ambiente 

institucional do país onde a empresa opera (KOSTOVA; ZAHEER, 1999). 

As multinacionais tendem a possuir uma elevada capacidade adaptativa, característica 

essencial para que alcancem e mantenham sua legitimidade em distintos países de destino, 

superando o impacto do “estrangeirismo” (liability of foreigness, no original), em seus 

negócios (KOSTOVA; ZAHEER, 1999; DENK; KAUFMANN; ROESCH, 2012). 

Uma das formas de se adaptar ao país de destino é incorporar as exigências dos stakeholders 

locais à agenda de negócios, demonstrando compromisso social (CAMPBELL; EDEN; 

MILLER, 2012). Esse aspecto é tão relevante que boa parte da literatura em SIM (Social 

Issues in Management) está voltada para a compreensão de como as corporações entendem e 

avaliam seus stakeholders, como gerenciam suas relações com eles, como lidam com suas 

demandas e expectativas e o que podem fazer para melhorar sua influência dentro desses 

grupos de stakeholders (WOOD, 1991).  
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As três correntes da Teoria Institucional apresentam contribuições teóricas relevantes e inter-

relacionadas. Destaca-se que a corrente sociológica coloca as contribuições teóricas mais 

relevantes para esta dissertação, porque a legitimação por meio da adaptabilidade ao ambiente 

institucional nacional é uma questão latente para as multinacionais, que operam em vários 

ambientes institucionais diferentes simultaneamente.  

A corrente do institucionalismo econômico contribui destacando o papel das leis e 

mecanismos formais de regulação. O processo de legitimação perpassa fundamentalmente 

pela permissão legal para a subsidiária atuar no país de destino selecionado, o que só é 

possível se ela observar o cumprimento das exigências legais nesse país. Além disso, a 

corrente do institucionalismo econômico traz para o centro do debate os possíveis impactos 

que a adaptabilidade a esses mecanismo formais pode significar sobre o desempenho das 

subsidiárias, uma questão de importância, especialmente para as multinacionais que tiverem 

elevados custos de operação nos países de destino. Muitas vezes, tal tipo de adaptabilidade é 

manifesto por meio de formas de isomorfismo, que fazem com que as organizações 

estrangeiras busquem se assemelhar às organizações nacionais, na tentativa de se legitimar 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

A corrente histórica, por sua vez, revela que é possível às multinacionais, uma vez tendo 

instalado subsidiárias em ambientes institucionais aos quais não se adaptaram plenamente, 

exercer pressões no sentido de alterar as instituições nacionais locais e moldá-las segundo 

seus interesses. Isso só é possível com o devido apoio social conquistado no processo de 

legitimação das subsidiárias, o que lhes confere maior poder de barganha com relação a seus 

interesses. 
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3 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (RSC)   

3.1 Definição de RSC 

Não há consenso quanto à definição do conceito de RSC (MATTEN; CRANE, 2005). Wood 

(1991) realizou uma revisão da literatura em SIM (Social Issues in Management) e constatou 

a existência de múltiplos conceitos relacionados a RSC. Segundo a autora, essa multiplicidade 

de conceitos torna o âmbito da RSC vago e dificulta que ela seja colocada em prática. 

Passados 15 anos da revisão de Wood (1991), Pedersen (2006) reforça essa visão ao apontar 

que há conceitos ambíguos referentes a RSC e essas ambigüidades tornam difícil sua 

operacionalização. Matten e Moon (2008) propõem uma possível explicação para essas 

constatações: o conceito de RSC é contingente às características nacionais. Por essa razão, o 

conceito se torna dinâmico. 

Carroll e Shabana (2010) apontam a década de 1950 como o ponto de partida para a produção 

acadêmica sobre a existência de responsabilidades das empresas em relação à sociedade, 

mesmo que já houvesse algum debate sobre o tema antes dessa data. Siqueira et al. (2009) 

pontuam que as conexões entre as atividades de comércio e a comunidade já eram evidentes 

desde dois mil anos atrás. Algumas contribuições teóricas foram reunidas por Borger (2009) e 

são sintetizadas no Quadro 2.  

Quadro 2 – Contribuições teóricas acerca da RSC 

A favor da RSC Contra a RSC 

Bowen (1953)  

Argumento central: as empresas devem levar em 

consideração as demandas e os valores sociais nos 

processos de tomada de decisão.  

Levitt (1958) 

Argumento central: as preocupações com questões 

sociais cabem exclusivamente ao Estado. A única 

responsabilidade das empresas é produzir e 

comercializar os bens e serviços de que a sociedade 

necessita ou que ela deseja. 

Davis (1960) 

Argumento central: as decisões são tomadas dentro das 

empresas por motivos que vão além de seus interesses 

econômicos e técnicos. 

Friedman (1970) 

Argumento central: a única responsabilidade dos 

negócios é maximizar os lucros dos acionistas e 

promover a obediência às leis.  

Frederick (1960) 

Argumento central: as empresas devem empregar 

recursos para a consecução de metas sociais. .. 

McGuire (1963) 

Argumento central: as responsabilidades das empresas 

para com a sociedade devem ir além de seus interesses 

econômicos e obrigações legais. .. 

Fonte: elaborado pela autora, com base em Borger (2009).  
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Com opiniões contrárias e favoráveis a RSC, os anos 1950 a 1970 foram marcados 

essencialmente pelas tentativas de se definir um conceito preciso para descrever as reais 

obrigações das empresas com relação à sociedade (STOYANOVA, 2012). 

Em termos conceituais, a principal contribuição foi dada por Carroll (1979), que propôs um 

modelo conceitual que definia a RSC como um conjunto de responsabilidades dentro dos 

domínios econômico, legal, ético e filantrópico. O modelo de Carroll (1979) construiu uma 

espécie de visão estrutural de RSC (BORGER, 2009). 

Entre os anos 1980 e 1990, a teoria dos stakeholders trouxe contribuições para a formulação 

de um conceito de RSC mais preciso. Conceitualmente, pode-se dizer que sua contribuição é 

incorporar os interesses das partes – indivíduos e grupos da sociedade importantes para os 

negócios da empresa e com influência em seu processo de tomada de decisões – às 

responsabilidades das empresas (FREEMAN, 1984).  

Kolk e Tulder (2010) apontaram números pouco expressivos, no período compreendido entre 

1990 e 2008, para a produção científica sobre a RSC das multinacionais. Há poucos estudos 

que se propõem a analisar as práticas de RSC que as subsidiárias de multinacionais adotam 

em países emergentes ou as práticas de RSC adotadas por empresas oriundas de países 

emergentes (GUEDES, 2010). 

Contemporaneamente, a produção científica tem se concentrado nas associações entre a RSC 

e o desempenho empresarial (COCHRAN; WOOD, 1984; PORTER; LINDE, 1995; 

PORTER; KRAMER, 2002; 2006; BOAVENTURA; SILVA; BANDEIRA-DE-MELLO, 

2012). Alguns autores (PORTER; KRAMER, 2006; BRANCO; RODRIGUES, 2006; 

PUPPIM DE OLIVEIRA, 2008; PORTER; KRAMER, 2011) têm buscado conciliar a 

proposta da RSC com a prosperidade das empresas, defendendo que é possível converter as 

responsabilidades sociais em oportunidades de negócios, ou seja, converter os desafios sociais 

em oportunidades econômicas. 

Maon, Lindgreen e Swaen (2009) apontam que algumas empresas enxergam como uma 

necessidade a definição de seus papéis na sociedade e passam a aderir a padrões sociais, 

éticos e legais de responsabilidade. Por outro lado, Gomes e Moretti (2007) acreditam que não 

há preocupação genuína, por parte das empresas com os temas sociais. Segundo os autores 

(GOMES; MORETTI, 2007), os empresários priorizam a relação custo-benefício para realizar 

cada ação.  
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Schwartz e Carroll (2003) propuseram um modelo estrutural consideravelmente completo em 

que a RSC é composta por três domínios: econômico, legal e ético. Diferentemente do modelo 

anterior (CARROLL, 1979), a filantropia deixa de ser um domínio específico da RSC em 

função da dificuldade em se distinguir entre filantropia e ética e porque, muitas vezes, a 

filantropia pode estar sendo praticada apenas por interesses econômicos (SCHWARTZ; 

CARROLL, 2003; BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). A Figura 1 representa os três domínios 

propostos pelos autores. Esse é um modelo próximo da realidade, pois aponta para as 

interconexões entre os domínios. 

                                     
 

Figura 1 – O modelo dos três domínios da RSC 

Fonte: adaptado de Schwartz e Carroll (2003).  

Uma vez que as responsabilidades econômicas e legais são “necessárias” e a RSC diz respeito 

a responsabilidades que vão além dos critérios estritamente necessários, a essência da RSC é 

formada pelas responsabilidades éticas, por aquilo que está além do estritamente necessário 

(CARROLL; SHABANA, 2010).  

Apesar de se tratar por responsabilidade social, o conceito também abrange questões 

ambientais. A abrangência do conceito se justifica pelo fato de que danos ao meio ambiente 

podem ter repercussão no âmbito social. Abdala e Takimura (2009) também destacam que 

desde os anos 1990 as responsabilidades ambientais e sociais não são tratadas separadamente, 

mas interligadas.  

Diante do exposto, nesta dissertação, considera-se que a RSC é o conjunto de 

responsabilidades éticas, econômicas e legais que as empresas assumem, tanto em seu país de 

origem, quanto nos países de destino de suas subsidiárias, diante das demandas das partes 
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interessadas e das pressões do ambiente institucional em que se operam. Sob essa 

configuração, a RSC tem função estratégica para as empresas, porque permite articular seu 

relacionamento com os stakeholders e com o ambiente institucional, fazendo com que elas se 

legitimem e alcancem suas finalidades econômicas.  

 

3.2 As práticas de RSC  

A RSC tem migrado da ideologia para a realidade, passando a fazer parte das práticas de 

negócios atuais (MAON; LINDGREEN; SWAEN, 2009). Empiricamente, a RSC consiste em 

práticas e políticas articuladas pelas empresas, que refletem a responsabilidade dessas 

empresas pela promoção do bem-estar social (MATTEN; MOON, 2008).       

Wood (1991) coloca que há, no nível organizacional, uma dimensão de ação em RSC. Ou 

seja, há uma dimensão em que a RSC é traduzida em ações que fazem parte do dia-a-dia das 

empresas.   

Pedersen (2006) auxilia na identificação de como a RSC se traduz na prática, estudando o 

mecanismo de diálogo entre as empresas e seus stakeholders. O autor propõe que o diálogo 

com os stakeholders somente produz um resultado prático na medida em que respeite as 

etapas de filtragem: 1) as empresas selecionam os stakeholders com os quais desejam dialogar 

e quais demandas serão discutidas, levando em conta que é praticamente impossível conciliar 

todos os interesses das múltiplas partes envolvidas (filtro de seleção); 2) busca-se estabelecer 

certo consenso dentro da arena de debate sobre os conceitos e questões que estão sendo 

discutidos, sobre a importância do diálogo e sob quais moldes irá acontecer esse diálogo, bem 

como a implantação das práticas que dele derivem (filtro de interpretação); e 3) as empresas 

formulam as decisões que serão colocadas em prática (filtro de resposta). Jamali (2008) 

destaca que as relações com os stakeholders serão priorizadas segundo o poder, a legitimidade 

e a relevância desses stakeholders e das pressões que são capazes de exercer sobre as 

empresas. 

Uma vez entendido que a RSC tem uma dimensão prática e que há um mecanismo para a 

definição das ações em RSC, é preciso analisar os estudos que têm apontado as práticas de 

RSC passíveis de adoção pelas empresas. Além desses estudos, uma orientação para a 

implantação prática da RSC são as normas internacionais (SIQUEIRA et al., 2009). A mais 
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recente delas, a ISO 26000 (ABNT, 2010), fornece as diretrizes para as empresas atuarem 

com responsabilidade (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2012).  

As práticas de RSC apontadas na literatura variam desde as contribuições filantrópicas 

(PORTER; KRAMER, 2002; JAMALI; MIRSHAK, 2007), da promoção de programas 

sociais (DAHER, 2006), da redução de emissão de resíduos e prevenção de acidentes 

ambientais (BERRY; RONDINELLI, 1998), da realização de treinamento socioambiental 

com os colaboradores da empresa (MAON; LINDGREEN; SWAEN, 2009), até as práticas 

que são estudadas nesta dissertação e envolvem simultaneamente diferentes personagens da 

cadeia de valor, como a adoção de certificação social e/ou ambiental (MATTEN; MOON, 

2008); o trabalho com fornecedores certificados (DAHER, 2006); e a realização de 

treinamento ambiental e/ou social com fornecedores e/ou clientes (ISO 26000).  

As práticas de RSC selecionadas nesta dissertação são apresentadas nas subseções seguintes. 

Sua escolha foi motivada por dois critérios: a) pelo fato de serem práticas que envolvem os 

players do ambiente de negócios (fornecedores – empresas – clientes), além das subsidiárias 

elas mesmas (BOEHE; BARIN-CRUZ, 2010); e b) pelo fato de serem práticas para as quais 

havia dados disponíveis coletados no âmbito do Projeto GINEBRA.  

 

3.2.1 Certificação social e/ou ambiental 

Nesta dissertação, a certificação social e/ou ambiental é utilizada como uma proxy das 

práticas de RSC das subsidiárias. A posse de certificação social e/ou ambiental evidencia o 

compromisso da empresa com a RSC (MATTEN; MOON, 2008) por meio de práticas 

socioambientais realizadas pela empresa e auditadas por organização externa à empresa. Esse 

tipo de certificação permite que a empresa exponha aos seus stakeholders que atende a 

determinadas demandas sociais ou que o controle socioambiental interno é efetivo (PUPPIM 

DE OLIVEIRA, 2008).  

A função estratégica da certificação é permitir que as empresas diferenciem seus produtos dos 

produtos das empresas concorrentes (BARIN-CRUZ; BOEHE; OGASAVARA, 2013), 

conquistem a preferência dos consumidores e cobrem “premium prices” em alguns segmentos 

específicos do mercado internacional (BOEHE; BARIN-CRUZ, 2010). Dessa forma, 

empresas que possuem determinadas certificações atingem uma posição única nos mercados 

internacionais (BARIN-CRUZ; BOEHE, 2008).  
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A certificação não tem caráter obrigatório, ou seja, o Estado pode até incentivar que as 

empresas busquem a certificação, mas não pode exigir que elas o façam. Assim, esse tipo de 

certificação é considerado uma prática auto-regulatória (PUPPIM DE OLIVEIRA, 2008). 

Mesmo não sendo obrigatórias, há diversas certificações sendo adotadas por um número 

crescente de empresas (PUPPIM DE OLIVEIRA, 2008).  

Para as subsidiárias de multinacionais, a certificação constitui uma forma de superar barreiras 

de mercado impostas por muitos países que exigem a certificação de certos produtos 

(PUPPIM DE OLIVEIRA, 2008) e também uma forma de conquistar e manter sua 

legitimidade no país de destino, revelando-se explicitamente comprometida com a RSC. 

Essas certificações normalmente abrangem toda a cadeia de valor, desde os fornecedores 

primários, até a embalagem e distribuição (BOEHE; BARIN-CRUZ, 2010). Há casos em que 

é necessário que os fornecedores eles próprios sejam certificados para garantir que a empresa 

seja certificada, não havendo nenhuma etapa da cadeia de valor que escape à normalização 

internacional. Por essa razão a certificação é entendida como uma prática abrangente a toda a 

cadeia de valor.  

 

3.2.2 Contratação de fornecedores certificados 

Daher (2006) identificou que entre as empresas do setor energético brasileiro é freqüente, na 

seleção de fornecedores, a exigência dos mesmos padrões de RSC adotados pelas 

companhias. Essa exigência está alinhada com a perspectiva de que a RSC é abrangente a 

toda a cadeia de valor: fornecedores, clientes, funcionários, comunidade local, meio ambiente, 

sociedade em geral (SCHROEDER, J.; SCHROEDER, I., 2004; BOEHE; BARIN-CRUZ, 

2010). Por isso, algumas empresas consideram um critério de seleção de fornecedores o fato 

de serem certificados.  

Boehe e Barin-Cruz (2010) apontam que as empresas têm que garantir que toda a cadeia de 

valor adote padrões de RSC. Quando uma empresa alega, por exemplo, praticar sua RSC por 

meio de uma produção limpa, isso não vale nada se os fornecedores dessas empresas tratam 

seus próprios funcionários como escravos. Nesse caso, a empresa poderia ser exposta a 

organizações de consumidores ou às agências certificadoras, comprometendo sua própria 

certificação.  
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As diretrizes constantes na ISO 26000 (ABNT, 2010) reforçam a sugestão de que as 

organizações levem em conta em suas decisões de compra o desempenho ambiental, social e 

ético dos produtos e/ou serviços que precise adquirir, devendo priorizar produtos ou serviços 

que passem por verificação externa, como selos verdes ou auditorias (ABNT, 2010).  

 

3.2.3 Treinamento social e/ou ambiental com fornecedores e/ou clientes 

Há pesquisas que revelam que a promoção de treinamento social e/ou ambiental dentro das 

empresas é um fator crítico para o sucesso das ações em RSC (MAON; LINDGREEN; 

SWAEN, 2009). Esses treinamentos auxiliam na disseminação, entre os funcionários, de uma 

cultura organizacional alinhada com as demandas socioambientais, de modo que esses 

funcionários passem a agir de forma coerente com a visão da empresa sobre sua RSC 

(MAON; LINDGREEN; SWAEN, 2009).  

Não é suficiente conscientizar e treinar apenas os funcionários de dentro da empresa. A norma 

ISO 26000 (ABNT, 2010) destaca que é conveniente que as empresas promovam a 

conscientização e a aprendizagem acerca das questões socioambientais e de seus esforços 

nessas questões dentro da própria organização, mas também em sua esfera de influência. 

Dessa forma, a empresa estará contribuindo para a promoção da RSC em toda a cadeia de 

valor.  

Para as multinacionais, a realização de treinamentos com fornecedores e/ou clientes é uma 

prática que cumpre uma função estratégica, uma vez que auxilia no processo de legitimação 

das subsidiárias nos países de destino ao permitir que elas estabeleçam um relacionamento 

mais próximo com seus stakeholders externos (fornecedores e/ou clientes), engajando-os no 

fortalecimento das práticas de RSC em toda a cadeia de valor.  

Diante do exposto, entende-se que a certificação social e/ou ambiental pode ser utilizada 

como uma proxy para as práticas de RSC das subsidiárias e para a disseminação dessas 

práticas na cadeia de valor, uma vez que a certificação da subsidiária depende da avaliação 

das práticas de RSC adotadas, também, por seus fornecedores. É por isso que é fundamental 

que a empresa selecione fornecedores certificados para contratar, caso pleiteie alguma 

certificação. Ainda na perspectiva da cadeia de valor, a prática de treinamento social 

e/ambiental com fornecedores e/ou clientes, contribui para a disseminação de conhecimento 

sobre o que é a RSC e como praticá-la.  
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3.3 RSC, legitimidade e estratégia 

As práticas de RSC constituem uma via para se ampliar a legitimidade das empresas 

(DAMKE; SOUZA, 2005; LI et al., 2010).  

Essas práticas de RSC podem contribuir para melhorar a imagem de uma empresa, 

mobilizando apoio social (DAHER, 2006). Isso é particularmente importante para 

multinacionais. Uma imagem melhorada contribui para legitimar as subsidiárias da 

multinacional em relação a suas concorrentes nacionais (LI et al., 2010). A imagem 

melhorada e a legitimidade conquistada facilitam o acesso das subsidiárias aos recursos 

disponíveis nos países de destino (LUO, 2001), atraem para elas mais consumidores 

(PUPPIM DE OLIVEIRA, 2008), garantem maior fidelidade dos consumidores e maior 

capacidade em atrair e motivar seus recursos humanos (BOUQUET; DEUTSCH, 2008).  

As práticas de RSC também podem fortalecer a legitimidade e a reputação de subsidiárias 

estrangeiras de multinacionais, porque por meio delas as subsidiárias demonstram que estão 

comprometidas com as demandas dos stakeholders locais (CAMPBELL; EDEN; MILLER, 

2012). Elas constituem uma forma da subsidiária se mostrar como um membro da 

comunidade e ter suas operações sancionadas (BERRY; GUILLÉN; ZHOU, 2010).  

Por contribuírem com a melhoria da reputação das empresas (HUSTED; ALLEN, 2006), é 

possível afirmar que as práticas de RSC contribuem para reduzir riscos de imagem associados 

a essa empresa (HUSTED, 2005). Para as multinacionais, isso significa reduzir os impactos 

do “estrangeirismo” (KOSTOVA; ZAHEER, 1999; DENK; KAUFMANN; ROESCH, 2012) 

e os riscos de spill-overs negativos de legitimidade (DENK; KAUFMANN; ROESCH, 2012).  

Essas considerações revelam que a RSC passou a ser um elemento da estratégia de 

legitimação das multinacionais nos países de destino (BORINI, 2012). Portanto, a RSC tem 

migrado da simples filantropia para a composição de parte da estratégia das empresas 

(SIQUEIRA et al., 2009).  

Para formular sua estratégia de RSC, uma empresa precisa analisar três elementos: os valores 

da empresa; os principais assuntos que devem ser tratados por ela (PORTER; KRAMER, 

2006); e os stakeholders mais importantes (FREEMAN, 1984). Com base nesses aspectos, há 

quatro alternativas estratégicas para as empresas: uma estratégia obstrucionista (em que são 

rejeitadas responsabilidades sociais amplas e ignoradas as demandas sociais); uma estratégia 

defensiva (em que apenas se cumprem as leis, para ser mantida a legitimidade legal); uma 
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estratégia acomodativa (em que se assumem algumas responsabilidades sociais, atendendo às 

demandas de alguns stakeholders e cumprindo as leis); ou uma estratégia proativa (em que há 

iniciativas voluntárias para promover o bem-estar social e o engajamento no diálogo com os 

stakeholders, buscando-se priorizar algumas de suas demandas) (PENG, 2008; LEE, 2011).   

Quando se trata de uma multinacional, a empresa deve, também, definir se adotará uma 

estratégia global ou local de RSC. As principais vantagens e desvantagens de ambos os tipos 

de estratégias de RSC estão sintetizadas no Quadro 3.    

Quadro 3 – Vantagens e desvantagens da RSC GLOBAL e da RSC LOCAL 

 RSC GLOBAL RSC LOCAL 

Vantagens - Harmonização ascendente dos padrões de 

RSC 

- Estratégia globalmente integrada e 

padronizada 

- Políticas, processos e estruturas consistentes  

- Responsiva aos problemas nacionais e ao 

contexto local 

- Adaptadas às diferenças culturais locais  

Desvantagens - Insensibilidade às necessidades locais 

- Domínio e legitimidade reduzidos 

 

- Estratégias fragmentadas, inconsistentes e 

reativas 

- Falta de responsabilidade clara e tensões 

internas  

- Harmonização com base em padrões globais 

mínimos de RSC 

- Falta de coordenação  

Fonte: elaborado pela autora, com base em Jamali (2010).   

Na estratégia local, a maior responsividade aos problemas nacionais e ao contexto resulta de 

um processo de aproximação dos stakeholders locais. Diante da variedade de stakeholders e 

da diversidade de suas demandas, além de identificar esses stakeholders, as empresas 

precisam priorizar quais demandas serão atendidas (FREEMAN, 1984). Essa decisão é 

fundamentalmente estratégica, pois o atendimento ou não das demandas de certos grupos 

pode ser determinante para o sucesso ou insucesso de uma empresa que busque legitimação 

no meio social, afinal, são esses grupos que dão suporte às empresas (BORGER, 2009).  

A internacionalização amplia a sujeição da multinacional a diferentes e conflitantes grupos de 

pressão e interesses nos países de destino. As demandas dos diferentes grupos de stakeholders 

dos países de destino se manifestam por meio das instituições desses países, constituindo as 

pressões institucionais. Nesse ponto, a estratégia de RSC é uma forma das subsidiárias 

respondem às pressões institucionais, ou seja, às pressões que refletem as demandas dos 

stakeholders, nos países de destino (BARIN-CRUZ; BOEHE, 2010). 
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A despeito dessas vantagens, na adoção de uma estratégia local de RSC, há o risco de que, 

quando uma subsidiária se instale em um país com padrões mais baixos de RSC, ela nivele 

seus padrões de RSC por baixo, ao invés de acompanhar os padrões do país de origem 

(MULLER, 2006).  Isso é especialmente passível de ocorrência quando a subsidiária se instala 

em países em que não há monitoramento suficiente para regular as questões relativas a RSC, o 

que permite que haja brechas para a evasão das empresas quanto a suas responsabilidades 

(JAMALI, 2010).   

A adoção de uma estratégia global, por sua vez, imprime um caráter de padronização das 

práticas de RSC, ou seja, as subsidiárias reproduzem as diretrizes globais elaboradas pela 

matriz, revelando pouca ou nenhuma sensibilidade às necessidades locais. Isso pode dificultar 

o processo de legitimação da subsidiária no país de destino, bem como fazer com que ela caia 

no desgosto popular (DAVIS, 1973). É uma estratégia arriscada para as subsidiárias. No 

entanto, há aspectos atrativos nessa estratégia: padrões globais de RSC, além de contribuírem 

para a manutenção da integridade empresarial, trazem melhorias qualitativas para as práticas 

de RSC. Padrões globais de RSC são normalmente embasados em normas internacionais que 

primam pela qualidade das práticas e pelo seu monitoramento. Assim, uma estratégia global 

de RSC pode implicar em melhores práticas de RSC, porque atendendo a padrões 

internacionais de qualidade e monitoramento. 

Diante do exposto, nesta dissertação, entende-se que para serem efetivas as práticas de RSC 

devem se adaptar a determinadas contingências e demandas locais, nos países de destino 

(BARIN-CRUZ; BOEHE, 2010) e, simultaneamente, seguir uma referência padrão de RSC 

que seja consistente com a RSC da empresa de modo geral, pela manutenção da integridade 

empresarial e por melhores padrões de referência internacional. O ideal é, portanto, conciliar 

as constantes forças e pressões múltiplas pela integração global e pela responsividade local. 

Argumenta-se, adicionalmente, que uma estratégia local de RSC cumpre de forma mais 

abrangente o papel de contribuir para a legitimação da subsidiária no país de destino, porque 

aproxima a empresa de seus stakeholders e do atendimento às demandas locais, sem o qual a 

credibilidade da empresa se compromete, bem como sua operabilidade no mercado 

internacional.     
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4 O AMBIENTE INSTITUCIONAL E A RSC  

Certas instituições do ambiente têm capacidade e poder suficientes para influenciar o 

comportamento das empresas (HOFFMAN, 2001; CAMPBELL, 2007). Elas podem, por 

exemplo, incentivar ou restringir a adoção de práticas de RSC (CAMPBELL, 2007; 

BLASCO; ZØLNER, 2010; BOEHE; BARIN-CRUZ, 2010) e também a forma como os 

gestores interpretam e elegem as práticas de RSC que devem ser adotadas (PEDERSEN; 

NEERGAARD, 2009). Certas instituições têm mais influência que outras, mas em seu 

conjunto modelam a RSC (MUTHURI; GILBERT, 2011).  

No caso das multinacionais, algumas dessas práticas de RSC abrem portas para que operem 

em contextos institucionais diversificados (KOLK; TULDER, 2010), auxiliando as 

subsidiárias a satisfazerem sua necessidade de legitimação continuada nos países de destino 

(KOLK; TULDER, 2010; LEE, 2011).  

Em determinados países, é esperado que as subsidiárias sofram com as pressões de 

instituições fortes e solidificadas, por meio das quais se manifestam as pressões dos 

stakeholders, o que significa maior dificuldade em se adequar a essas instituições e se 

legitimar nos países de destino. Para tentar superar essas pressões, algumas subsidiárias 

estrangeiras encontram apoio nas formas de isomorfismo, ou seja, adotam formas, estruturas, 

políticas e práticas semelhantes àquelas institucionalizadas no ambiente (DIMAGGIO; 

POWELL, 1983; KOSTOVA; ZAHEER, 1999). Ainda que diante de certas pressões, é mais 

interessante às subsidiárias estrangeiras atuar em meio a instituições apropriadas, porque elas 

reduzem e em alguns casos até eliminam os custos de transação para essas subsidiárias e para 

as multinacionais como um todo, provendo a garantia da observação dos direitos de 

propriedade, assegurando os contratos, a macro-estabilidade econômica e criando um 

ambiente favorável à prestação de contas (AHEN, 2012).   

Em outros países, como é o caso dos países emergentes, por exemplo, nota-se uma tendência 

à existência de vazios institucionais (KHANNA; PALEPU; BULLOCK, 2010), ou seja, uma 

tendência à ausência de instituições capazes de pressionar suficientemente as empresas por 

uma postura responsável. Essas instituições qualificadas como fracas e transitórias (AHEN, 

2012) acabam contribuindo para tornar os mercados disfuncionais (KOSTOVA; ZAHEER, 

1999).  
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Ambientes institucionais fragmentados e instituições fracas ou ausentes, nos países de 

destino, conferem maior poder de barganha às subsidiárias estrangeiras (AHEN, 2012) e, 

quanto maior o poder político das subsidiárias estrangeiras, no país de destino, menor será seu 

compromisso com a RSC (CAMPBELL, 2007). Some-se a isso a falta de pressões dos 

stakeholders e será difícil que as empresas enderecem a questão da RSC de forma efetiva 

(AHEN, 2012).  

Diante de vazios institucionais, as empresas são obrigadas a formular respostas inteligentes e 

a realizar uma série de escolhas estratégicas (KHANNA; PALEPU; BULLOCK 2010). Entre 

essas escolhas estratégicas, apresenta-se um espaço para escolhas oportunistas, em que a 

empresa se aproveita da insuficiência das instituições no país de destino para, por exemplo, 

desviar-se dos comportamentos responsáveis acerca dos assuntos socioambientais e perseguir 

exclusivamente o lucro (PENG, 2008; AHEN, 2012).   

As instituições fracas também podem constituir um desestímulo ao investimento empresarial 

(BAZUCHI, 2012), porque aumentam a incerteza do ambiente de negócios, além de 

representarem um espaço para que as subsidiárias estrangeiras se evadam de suas 

responsabilidades sociais, colocando em risco padrões mínimos de RSC pleiteados por uma 

multinacional (MULLER, 2006). 

As associações esperadas entre variáveis específicas do ambiente institucional do país de 

destino e as práticas de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras são apresentadas na 

seção seguinte, em que são propostas as hipóteses desta dissertação.    

 

4.1 Hipóteses   

As pressões institucionais domésticas, representadas por vazios institucionais e ameaças 

políticas, podem comprometer a competitividade doméstica das empresas e impulsioná-las a 

se internacionalizarem (LUO; TUNG, 2007). Ao ingressarem nos países de destino, as 

subsidiárias dessas empresas se deparam com as pressões institucionais do ambiente 

estrangeiro. As condições do ambiente institucional estrangeiro são determinantes das 

estratégias empresariais, inclusive de suas estratégias de RSC (PEDERSEN; NEERGAARD, 

2009; CAMPBELL, 2007; BOEHE; BARIN-CRUZ, 2010; BLASCO; ZØLNER, 2010; 

MUTHURI; GILBERT, 2011). Isso significa que as condições do ambiente institucional do 
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país de destino estão associadas às práticas de RSC das subsidiárias, já que as práticas são a 

manifestação das estratégias no nível da ação.  

O ambiente institucional é formado por diversas variáveis entre as quais cinco foram 

selecionadas para integrar esta dissertação.  

A seguir, propõem-se hipóteses para a associação esperada entre essas variáveis do ambiente 

institucional do país de destino e as práticas de RSC das subsidiárias de multinacionais 

brasileiras.   

 

4.1.1 A ineficiência do sistema jurídico e as práticas de RSC  

A observância das exigências legais, além de ser uma obrigação das matrizes nos países de 

origem e das subsidiárias nos países de destino, é um critério essencial para a legitimação 

dessas empresas (SCOTT, 1995; KOSTOVA; ZAHEER, 1999). 

Por parte dos governos, deve haver leis claras e um sistema jurídico eficiente em monitorá-las 

e assegurar sua execução. Essa é a expectativa das empresas, por exemplo, quando firmam 

contratos com pessoas e/ou com outras organizações. É por meio do sistema jurídico que a 

execução dos contratos, tão importante para as empresas, é assegurada.  

Um sistema jurídico eficiente é característico de um ambiente institucional forte (KHANNA; 

PALEPU; BULLOCK, 2010), porque sinaliza para o bom funcionamento das engrenagens da 

máquina administrativa. Nesse tipo de ambiente, as questões legais são operacionalizadas de 

forma segura e com agilidade, o que atrai os investimentos das empresas.  

A agilidade na resolução de questões legais representa para as empresas economia de tempo e 

de recursos. Os recursos são poupados na medida em que as empresas não têm gastos 

elevados com longos e burocráticos processos legais, como gastos com recursos humanos e 

materiais envolvidos ao longo dos processos judiciais. 

Se for considerado que as empresas de baixo desempenho financeiro têm menor propensão a 

investir na RSC do que as empresas de elevado desempenho financeiro (ORLITZKY; 

SCHMIDT; RYNES, 2003), porque dispõem de menos recursos para esse tipo de 

investimento (CAMPBELL, 2007), é possível deduzir que em ambientes com sistemas 
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jurídicos eficientes as subsidiárias poupam recursos que podem ser investidos em práticas de 

RSC. 

Em outra situação, um sistema jurídico ineficiente repercute negativamente na 

operacionalização dos negócios das empresas e em sua propensão para investir em RSC. Um 

estudo realizado com empresas do Quênia (MUTHURI; GILBERT, 2011) revelou que o 

sistema legal do país era lento e ineficiente, o que dificultava que fossem executados 

processos contra más práticas das empresas. Assim, afirma-se que os sistemas jurídicos 

ineficientes contribuem para abrir brechas quanto à interpretação de regulamentos 

(MARQUIS; GLYNN; DAVIS, 2007), especialmente porque os processos judiciais morosos 

aparentemente não surtem os efeitos esperados, como a punição rápida e efetiva das empresas 

que descumprem as leis. Ahen (2012) pondera que essa situação de ausência de mecanismos 

jurídicos eficientes para garantir o cumprimento das leis e punir o seu descumprimento é 

característica que faz com que as empresas escapem às conseqüências de suas ações e não 

assumam práticas responsáveis.  

Considerando-se que em ambientes com sistemas jurídicos ineficientes as subsidiárias 

despendem mais recursos para resolver questões legais por meio de longos processos judiciais 

e têm maior liberdade para descumprir as leis e escapar as suas responsabilidades sociais, 

devido a falhas nos mecanismos de monitoramento e punição, propõe-se que: 

H1: a ineficiência do sistema jurídico do país de destino tem associação negativa com as 

práticas de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras. 

 

4.1.2 A liberdade da imprensa e as práticas de RSC 

A temática da RSC tem repercutido internacionalmente em fóruns de discussões empresariais 

e na imprensa, sinalizando para as preocupações quanto aos impactos dos investimentos 

estrangeiros sobre as comunidades locais onde são aplicados (ASHLEY; COUTINHO; 

TOMEI, 2000). A imprensa destaca que a RSC tem sido instrumentalizada para melhorar a 

reputação das empresas e dessa forma possibilitar que elas adquiram vantagens competitivas 

no mercado globalizado (ASHLEY; COUTINHO; TOMEI, 2000). 

A imprensa exerce o papel fundamental de manter as empresas sob constante ameaça de 

exposição pública, caso violem alguma norma de conduta social (PORTER; KRAMER, 
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2006). Esse tipo de exposição pode comprometer a imagem das multinacionais junto aos 

stakeholders, colocando em risco a própria legitimidade das subsidiárias nos países de 

destino.  

Ao mesmo tempo em que é um meio para o monitoramento das práticas empresariais, a 

imprensa também pode servir como uma facilitadora do diálogo entre os stakeholders e as 

empresas, fazendo com que as demandas sociais cheguem ao conhecimento das empresas e na 

outra via as atividades das empresas se tornem conhecidas pela comunidade local ou mesmo 

internacional. É por meio da imprensa que as demandas dos stakeholders são tornadas 

públicas, mobilizando apoio social e incentivando mudanças na postura das empresas. As 

empresas que desconsideram suas responsabilidades sociais, na presença de forte exposição 

pela imprensa, tendem a cair no desgosto popular (DAVIS, 1973). Dessa forma, quanto maior 

o número de stakeholders interessados no monitoramento das atividades empresariais, maior a 

pressão da imprensa sobre as empresas e mais seriamente as empresas tomarão as 

considerações geradas pelo diálogo com esses grupos.  

O monitoramento constante pela imprensa pode contribuir para o sucesso ou o fracasso de um 

empreendimento internacional. As subsidiárias que constroem uma boa reputação por sua 

RSC superam mais facilmente certas dificuldades que podem encontrar nos países de destino, 

como a estereotipificação (KOSTOVA; ZAHEER, 1999) e o tratamento discriminatório pelos 

stakeholders locais (BOUQUET; DEUTSCH, 2008). Muitas subsidiárias sofrem pressões nos 

países de destino para que sejam transparentes. Caso não sejam capazes de fazê-lo ou falhem 

em manter padrões éticos e outras responsabilidades sociais e isso se torne público, essas 

empresas podem enfrentar sérios danos reputacionais (MAON; LINDGREEN; SWAEN, 

2009), comprometendo sua legitimidade e colocando em risco sua licença para operar.  

No estudo de empresas francesas e mexicanas, Blasco e Zølner (2010) constataram que a 

regulação, ainda que informal, da imprensa era um fator de constrição aos comportamentos 

das empresas que se sentiam constantemente monitoradas quanto a suas práticas. 

Em muitos casos, a associação de melhorias ambientais a uma empresa responsável tem 

refletido diretamente em melhorias na imagem das empresas (PUPPIM DE OLIVEIRA, 

2008), o que pode ser um caminho para a legitimação da empresa em determinado local. 

Nesse caso, a imprensa tem o papel fundamental de disseminar a imagem positiva construída 

pela empresa por meio de suas práticas de RSC, ou, ao contrário, disseminar a imagem 

negativa construída pela empresa considerada irresponsável.  
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Considerando-se o papel da imprensa no monitoramento das atividades empresariais, na 

viabilização do diálogo com os stakeholders e na disseminação de uma imagem positiva para 

as empresas socialmente responsáveis, elementos capazes de facilitar o processo de 

legitimação das subsidiárias no país de destino, propõe-se que: 

H2: a liberdade da imprensa no país de destino tem associação positiva com as práticas de 

RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras. 

 

4.1.3 O compromisso com a ética e as práticas de RSC  

Luo (2006) demonstrou que o comportamento social das empresas é influenciado pelo nível 

ético dessas empresas. Em grupos com baixo compromisso com a ética, revelou-se a 

prevalência de laços informais de relacionamento das empresas com a sociedade. A 

informalidade dos relacionamentos consistia em uma forma das empresas responderem à 

corrupção no país de operação. Ou seja, as empresas pouco comprometidas com a ética 

procuram resolver certas questões fora de mecanismos formais, como sistemas jurídicos, 

valendo-se de laços interpessoais. No grupo de empresas com elevado compromisso com a 

ética, as empresas não se utilizavam desses vínculos informais.   

A disseminação do compromisso com a ética no ambiente de negócios de um país implica, 

fundamentalmente, em que: 1) as empresas não corroborem com práticas de corrupção 

(RODRIGUEZ et al., 2006); e 2) as empresas assumam uma postura transparente acerca de 

suas práticas (MEYER; MUDAMBI; NARULA, 2011).  

As práticas de corrupção são destrutivas e os próprios governos têm tentado combatê-las. As 

empresas, por sua vez, preferem explorar mercados que se empenham em minimizar os 

impactos da corrupção (DOH et al., 2003). Mesmo dentro de um mesmo país, as regiões mais 

atrativas para os investimentos estrangeiros são aquelas que oferecem o combate à corrupção 

(MEYER; NGUYEN, 2005; MUDAMBI, 1998).  

A corrupção lesa a empresa porque compromete sua eficiência, causando a má alocação dos 

recursos disponíveis à empresa (PENG, 2008), e sua reputação, porque a sujeita a processos 

criminais, sanções civis e administrativas (ABNT, 2010). Na atuação em ambientes 

institucionais fracos, complacentes com a corrupção, o que é particularmente notável em 

países não desenvolvidos (RODRIGUEZ et al., 2006), com governos enfraquecidos, mal 
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gerenciados e obstrutivos (MAURO, 1995), abre-se margem a que as subsidiárias estrangeiras 

se evadam de adotar práticas de RSC. O desvio ou a má alocação de recursos implica em que 

a empresa tenha menos recursos disponíveis para investir em práticas de RSC. Nessas 

condições, as subsidiárias estrangeiras que se engajarem em práticas de RSC nos países de 

destino apenas o farão por alguma iniciativa voluntária, mas a tendência é a prevalência de 

padrões inferiores de RSC (JAMALI, 2010).  

Com relação à transparência nos negócios, Meyer, Mudambi e Narula (2011) apresentaram 

estudos em que foi possível demonstrar que nos países com ambientes abertos e transparentes, 

as empresas conseguiram alcançar crescimento de forma mais bem sucedida, por isso muitas 

empresas desejavam atuar nesse tipo de ambiente. Os ambientes transparentes permitem um 

crescimento mais assertivo porque evitam que recursos empresariais sejam desviados para 

práticas corruptas, como o pagamento de propinas e o suborno às autoridades oficiais.  

Quando a empresa opta por atuar em um ambiente institucional mais transparente, ela entende 

que esse ambiente traz menos riscos para sua atuação. Sem o risco da corrupção elas podem 

se concentrar em construir, explorar e ampliar suas vantagens competitivas nos mercados 

internacionais (LUO; TUNG, 2007).  

Além do mais, Surroca, Tribó e Zahra (2013) revelaram que quanto mais comprometida com 

uma postura ética estiver a subsidiária, menos provável será a transferência de práticas 

irresponsáveis da matriz para essa subsidiária. Isso acontece porque se a subsidiária é 

altamente comprometida com padrões éticos, sua legitimidade está fortalecida e ancorada por 

esse tipo de postura. Uma vez que as práticas irresponsáveis sejam transferidas, há elevados 

riscos de danos à legitimidade da subsidiária, o que pode comprometer a legitimidade da 

multinacional como um todo (SURROCA; TRIBÓ; ZAHRA, 2013).  

Considerando-se que o compromisso do país de destino com a ética faz com que a subsidiária: 

se afaste da corrupção, poupando recursos que podem ser investidos em RSC; realize seus 

negócios de forma mais transparente, apresentando melhores índices de crescimento e 

focando na exploração das vantagens competitivas locais; e não receba práticas irresponsáveis 

da matriz, pelo risco de manchar sua legitimidade no país de destino, propõe-se que:   

H3: o compromisso com a ética no país de destino tem associação positiva com as práticas 

de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras.  
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4.1.4 A estabilidade política e as práticas de RSC  

A interação entre empresas e governos é tradicionalmente estudada na área de Negócios 

Internacionais (RODRIGUEZ et al., 2006). Ela é particularmente importante para as 

multinacionais, cujas subsidiárias ficam sujeitas às autoridades governamentais dos países de 

destino.  

Se por um lado as subsidiárias de multinacionais respondem a diversas contingências políticas 

nos países de destino (JAMALI, 2010), por outro lado podem tentar moldar as condições 

sociais e políticas sob as quais atuam (LUO, 2006). Elas podem, por exemplo, influenciar na 

adoção de medidas protecionistas do governo (RUGMAN; VERBEKE, 1993), ou na garantia 

da segurança de seus investimentos e lucros (RODRIGUEZ et al., 2006). 

A situação política do país de destino pode fazer com que determinados grupos de 

stakeholders tenham mais poder de barganha junto ao governo que outros grupos de 

stakeholders, o que aumenta a pressão dos grupos poderosos sobre as empresas (BERRY; 

GUILLÉN; ZHOU, 2010). A instabilidade política faz com que os grupos de stakeholders se 

alternem no poder e as empresas tenham que atender às demandas de grupos diversificados, 

tornando a legitimação mais difícil. A empresa contempla o atendimento às demandas 

respectivas a cada grupo que se alterna no poder e os investimentos em RSC se tornam mais 

incertos, porque a empresa corre o risco de adotar determinadas práticas para atender às 

demandas de um grupo influente de stakeholders e esse grupo rapidamente perder seu poder 

de influência. Assim, a empresa não tem como garantir que as práticas que foram iniciadas 

tenham continuidade, porque novas demandas de outros grupos se colocam em substituição às 

anteriores.  

Ao estudarem as empresas libanesas, Jamali e Mirshak (2007) entrevistaram executivos de 

multinacionais que operavam no país e esses executivos revelaram que a volatilidade do 

ambiente político libanês desviava sua atenção das atividades relacionadas a RSC. A 

instabilidade política havia se tornado o centro das atenções, a prioridade dessas empresas. 

Isso confirma a proposição de Campbell (2007) de que em condições de instabilidade política 

as empresas são desestimuladas a investir em RSC.  

Jamali e Neville (2011), no caso das empresas libanesas, propuseram justificativas para o fato 

de a instabilidade política impedir avanços nas frentes de RSC: primeiro, a instabilidade 

política aumenta a incerteza no ambiente, o que representa aumento do risco operacional. A 
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incerteza decorre de que a empresa não consegue mais prever quando ela será capaz de 

influenciar o governo favoravelmente acerca de seus interesses (RODRIGUEZ et al., 2006). 

Diante de um ambiente de incertezas, as empresas deixam de aprofundar seu 

comprometimento com o mercado, cortando investimentos nas práticas de RSC. Segundo, a 

instabilidade política faz com que as empresas não consigam prever mudanças na orientação 

das políticas governamentais e, portanto, não consigam prever com segurança a possibilidade 

de, uma vez que investiram em práticas de RSC, terem o retorno sobre o investimento 

garantido, por exemplo, por meio de subsídios governamentais ou incentivos fiscais 

(RUGMAN; VERBEKE, 1993). Assim, uma vez que inicie investimentos em práticas de 

RSC em determinada conjuntura política, a subsidiária não tem a garantia de que poderá 

prosseguir (ou mesmo se será economicamente viável que prossiga) com essas práticas no 

advento de mudanças na ordem política.  

Há estudos (LUO, 2001; LUO; RUI, 2009) que revelam a forma da associação entre a política 

e a RSC. As multinacionais que têm consciência social se utilizam de mecanismos oficiais 

para se relacionarem com o governo. Já as multinacionais que não têm consciência social se 

utilizam de conexões sociais (relações pessoais) para se relacionarem com o governo, 

formando brechas para que a corrupção de caráter público-privado se instale. 

Além disso, as empresas conscientes monitoram suas atividades políticas e de RSC, na 

expectativa de que as outras empresas façam o mesmo e com isso elas consigam melhorar os 

parâmetros políticos, econômicos e sociais do contexto em que operam (LUO, 2001; LUO; 

RUI, 2009). Isso é o oposto do que acontece quando empresas atuam em ambiente 

institucional com baixas pressões governamentais para que se comportem de maneira 

responsável. Nesse tipo de ambiente, as empresas não se sentem obrigadas a agir ou 

comunicar o que tem feito em termos de sua RSC (LI et al., 2010).  

Dada a relevância dessa ordem de interação empresa-governo, a multinacional deve estar 

atenta para a elaboração de estratégias capazes de serem adaptadas a vários ambientes 

políticos simultaneamente. É necessário que essas estratégias sejam em alguma medida 

customizadas para contextos nacionais específicos (RODRIGUEZ et al., 2006).  

A estabilidade política é característica de ambiente institucional forte, com muita estabilidade 

para a realização de negócios. A estabilidade se reflete no interesse das subsidiárias em 

investir em RSC, porque elas têm garantias de que os investimentos em RSC terão os retornos 

esperados e porque os grupos de stakeholders no poder se alternam com menor freqüência, 
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conferindo certa estabilidade às demandas apresentadas às subsidiárias. Nessas condições, é 

possível que as subsidiárias tracem um direcionamento para suas práticas de RSC. Assim, 

propõe-se que: 

H4: a estabilidade política no país de destino tem associação positiva com as práticas de 

RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras.  

 

4.1.5 A eficiência da infraestrutura e as práticas de RSC  

As condições da infraestrutura nacional são determinantes para a definição das estratégias das 

empresas e para sua competitividade (PORTER; KRAMER, 2002), porque impactam sobre os 

custos que elas têm para promover suas operações logísticas e de transporte. Considera-se que 

um país com infraestrutura ineficiente possui um vazio institucional caracterizado por 

elevados desafios logísticos (KHANNA; PALEPU; BULLOCK, 2010). Esses desafios 

logísticos representam custos adicionais para as empresas. 

Nesta dissertação, trata-se por infraestrutura às condições de infraestrutura básica nacional, 

em específico às condições da insfraestrutura para a distribuição de bens e serviços (condições 

logísticas, de transporte e de telecomunicações).  

Em países de destino com infraestrutura ineficiente, as subsidiárias tendem a apresentar 

menores índices de RSC. A explicação é que, uma vez que elas despendem recursos com 

outros desafios prioritários (p. ex., com a questão do transporte), isso diminui o interesse em 

ou a capacidade financeira dessas empresas para investir na RSC (CAMPBELL, 2007). A 

prioridade é dada para os desafios logísticos e de transporte porque esses desafios podem, em 

determinadas circunstâncias, inviabilizar a realização dos negócios. A RSC, por sua vez, pode 

ser relegada a um nível secundário de prioridades. Maon, Lindgreen e Swaen (2009) colocam 

que entre os desafios ao desenvolvimento de uma orientação para a RSC, dentro das 

empresas, está a crença de que focar na RSC pode resultar em que a empresa perca de vista 

seus valores principais (MAON; LINDGREEN; SWAEN, 2009). Assim, entende-se que os 

investimentos em RSC, diante de outras prioridades, ficam comprometidos quando a RSC não 

é vista como um valor central da empresa.  

Em países cuja infraestrutura é ineficiente, os negócios movidos pelas empresas, nacionais ou 

internacionais, são a máquina que movem o desenvolvimento econômico e trazem os avanços 
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em infraestrutura (QUAZI; O‟BRIEN, 2000). Isso acontece porque na inexistência de 

condições adequadas de infraestrutura, as empresas acabam promovendo elas mesmas os 

investimentos necessários para o desenvolvimento da infraestrura local, mas isso nem sempre 

é positivo.  

Ite (2004) estudou o caso da operação da Shell na Nigéria. Nesse caso, a qualidade e a 

quantidade da infraestrura eram insuficientes, mas ainda assim a empresa passou 40 anos 

explorando os recursos da região e investindo pouco em infraestrutura. Isso gerava um clima 

de insatisfação geral na comunidade. Na década de 1990, a empresa percebeu o risco 

reputacional que corria e optou por começar a fazer investimentos para contribuir para o 

desenvolvimento sócio-econômico da região. Entre outras medidas, a Shell passou a investir 

em infraestrutura (construção de estradas, eletrificação das áreas rurais, etc.). Contrariamente 

ao esperado, a empresa não conseguiu reverter as agitações sociais que passaram a ser 

movidas por outra questão: a comunidade não enxergava os investimentos da empresa como 

uma ação responsável, mas como uma forma da empresa desenvolver infraestrutura para seu 

próprio benefício, para que pudesse seguir explorando os recursos naturais do país e abusando 

de sua utilização. A visão da Shell pelas comunidades nigerianas apenas começou a mudar 

quando a empresa compreendeu que precisava melhorar sua reputação e conseguir sua licença 

para operar. Era necessária uma verdadeira mudança na cultura local (ITE, 2004).  

A iniciativa da Shell de investir em infraestrutura básica, desempenhando o papel 

tradicionalmente associado ao Estado, pode ser considerada uma postura ilegítima em outros 

países (NEWELL; FRYNAS, 2007). Além disso, nos contextos em que o Estado é incapaz de 

prover os níveis mínimos de infraestrutura, os esforços em RSC nessas áreas podem ser muito 

custosos, exigindo grandes contribuições. É um risco elevado que as subsidiárias de empresas 

estrangeiras invistam volumosos montantes em RSC para correrem o risco adicional de serem 

acusadas de operar como se fossem o Estado sem terem os mecanismos apropriados para 

gerenciar efetivamente os profundos problemas sociais locais ou as demandas sociais 

existentes (NEWELL; FRYNAS, 2007).  

Considerando-se que a eficiência da infraestrutura do país de destino implica em gastos 

menores com desafios logísticos para as subsidiárias, contribuindo para a economia de 

recursos que podem ser investidos nas práticas de RSC e reduzindo o risco de que as 

subsidiárias sejam acusadas de ilegítimas, porque se colocando no papel do Estado e 

assumindo responsabilidades que não lhes competem, propõe-se que: 



35 
 

H5: a eficiência da infraestrutura do país de destino tem associação positiva com as práticas 

de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras. 

 

4.1.6 Variáveis de controle  

Nesta dissertação, são consideradas três variáveis de controle: o setor de operação da 

subsidiária; seu tempo de operação no país de destino; e seu tamanho.  

A utilização do setor como variável de controle tem precedentes em estudos que abordam a 

transferência de práticas de RSC (BORINI; OLIVEIRA JÚNIOR; CHUEKE, 2012) e 

estratégias de diferenciação por meio de práticas de RSC (BARIN-CRUZ; BOEHE; 

OGASAVARA, 2013). Os setores detêm diferentes responsabilidades sobre os impactos que 

provocam na sociedade (BORGER; KRUGLIANSKAS, 2006). Os impactos percebidos das 

atividades industriais são destacados em relação aos impactos das operações de serviços, por 

exemplo. Portanto, as indústrias, especialmente aquelas com maiores impactos ambientais 

(KOLK, FORTANIER, 2013), estão sujeitas a cobranças mais explícitas da sociedade e por 

isso se espera que estejam mais propensas a adotar práticas de RSC.  

Com relação ao tempo de operação das subsidiárias nos países de destino, é possível afirmar 

que as subsidiárias mais antigas, atuando por mais tempo em determinado país de destino, 

estão mais comprometidas com os stakeholders locais, porque são aprofundados os 

relacionamentos e o conhecimento entre as partes (SUCHMAN, 1995; MOIR, 2001). Espera-

se, portanto, que apresentem melhores índices de adoção de práticas de RSC, buscando 

manter sua legitimidade entre esses stakeholders locais. Além disso, a interação da empresa 

com a sociedade ao longo de sua história permitirá criar instituições que, consolidadas, podem 

exercer influência sobre uma melhor articulação da RSC (BLASCO; ZØLNER, 2010).  

Com relação ao tamanho das subsidiárias, os estudos que tratam de temas relacionados a RSC 

ainda não foram conclusivos com relação ao impacto dessa variável sobre a RSC 

(BLOMBÄCK; WIGREN, 2009; BORINI; OLIVEIRA JUNIOR; CHUEKE, 2012), por essa 

razão não se deve desconsiderar seus possíveis impactos sobre as práticas de RSC. Alperstedt, 

Quintella e Souza (2010) encontram sustentação empírica para a influência do tamanho de 

empresas sobre o monitoramento da gestão ambiental e sobre a adoção de programas de 

gestão. A gestão ambiental é um tema ligado a RSC e por isso o achado do estudo para o 

tamanho pode ser adotado como proxy para as práticas de RSC nesta dissertação. Além disso, 
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Campbell (2007) argumenta que grandes empresas têm mais recursos (humanos e financeiros) 

disponíveis para investir em RSC (CAMPBELL, 2007). Além disso, elas podem ter maior 

sofisticação gerencial e melhores condições de monitorar essas práticas, como se evidencia no 

caso da gestão ambiental (ALPERSTEDT; QUINTELLA; SOUZA, 2010).  
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5 METODOLOGIA  

5.1 Tipo de pesquisa  

Quanto ao método de pesquisa, esta é uma pesquisa descritiva. Na pesquisa descritiva, 

fenômenos são observados, registrados, analisados e correlacionados (CERVO; BERVIAN, 

2002; HAIR et al., 2005). Por meio dessas operações (observação, registro, análise e 

correlação), é possível descrever características de determinada população e estabelecer 

relações entre variáveis que caracterizam certos fenômenos (VIANNA, 2001). Nesta 

dissertação, o fenômeno estudado é a associação entre variáveis do ambiente institucional do 

país de destino e práticas de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras.  

Quanto ao processo de pesquisa, esta é uma pesquisa quantitativa (CRESWELL, 1994). Na 

pesquisa quantitativa, dados quantitativos são coletados e técnicas estatísticas são utilizadas 

para analisá-los, o que é apropriado em estudos descritivos que pretendem identificar qual é a 

associação entre variáveis (RICHARDSON, 2008). Esse processo de pesquisa contribui para 

minimizar a distorção dos dados e tornar os resultados mais precisos (OLIVEIRA, 1997). 

Nesta dissertação, todos os dados coletados, tanto para a variável dependente quanto para as 

variáveis independentes e de controle, são dados quantitativos cuja análise é feita por meio da 

técnica estatística de regressão linear múltipla (HAIR et al., 2005; ANDERSON; SWEENEY; 

WILLIAMS, 2011).  

 

5.2 População e seleção da amostra 

A população desta dissertação constitui-se do universo de subsidiárias estrangeiras de 

multinacionais brasileiras. Em estudo recente, Chueke, Mac Lennan e Borini (2013) 

mapearam 243 subsidiárias estrangeiras de multinacionais brasileiras. Esse é o dado mais 

atualizado sobre essa população, por isso é utilizado como referência nesta dissertação.  

Desse total, 59 subsidiárias compõem a amostra desta dissertação. A amostra representa, 

portanto, aproximadamente 24% da população. No Anexo A, apresentam-se as 59 subsidiárias 

da amostra e seus países de destino.  

Hair et al. (2005) sugerem que o tamanho mínimo da amostra seja calculado na proporção de 

5 para 1, ou seja, que haja pelo menos 5 observações para cada variável independente. No 

modelo desta dissertação, há 5 variáveis independentes e 3 variáveis de controle. Na linha de 
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Hair et al. (2005), o tamanho mínimo da amostra desta dissertação deve ser de 40 

observações. Há 59 observações válidas, portanto, o tamanho da amostra se revela apropriado 

para a realização dos testes estatísticos.  

Sobre as subsidiárias da amostra, é possível constatar que são empresas de pequeno porte nos 

países em que operam, com base no número de funcionários (Quadro 4). 

Quadro 4 – Tamanho das subsidiárias da amostra 

Classificação Número de funcionários Freqüência absoluta Freqüência relativa 

aproximada 

Pequena empresa 0 a 499 44 74,6% 

Média empresa 500 a 2000 8 13,6% 

Grande empresa + 2000 7 11,9% 

Total – 59 100% 

Fonte: elaborado pela autora. 

Com relação à dispersão geográfica das subsidiárias da amostra, elas se localizam 

predominantemente em países do continente americano, em especial, países da América 

Latina (Figura 2). 

 

Figura 2 – Distribuição geográfica das subsidiárias da amostra 

Fonte: elaborado pela autora. 

Constatou-se, também, que as subsidiárias da amostra são empresas jovens, com pouco tempo 

de operação nos países de destino (Quadro 5). 
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Quadro 5 – Tempo de operação das subsidiárias da amostra nos países de destino 

Classificação Tempo de operação no 

país de destino (anos) 

Freqüência absoluta Freqüência relativa 

aproximada 

Empresa jovem 0 – 50 57 96,6% 

Empresa intermediária 50 – 100 1 1,7% 

Empresa veterana 100 – 150 1 1,7% 

Total – 59 100 

Fonte: elaborado pela autora. 

A respeito do setor de operação das subsidiárias da amostra, constata-se que elas operam 

predominantemente no setor industrial (83%) em comparação com o setor de serviços (17%), 

conforme representado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Gráfico da distribuição das subsidiárias da amostra por setor de operação 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

5.3 Variável dependente 

A variável dependente (ou variável explicada) desta dissertação consiste em um constructo 

formado por três variáveis para as quais havia dados disponíveis coletados no âmbito do 

Projeto GINEBRA – Gestão Empresarial para a Internacionalização de Empresas Brasileiras 

(FLEURY et al., 2010). Esse projeto foi realizado por pesquisadores da USP – Universidade 

de São Paulo, no ano de 2010, e seus objetivos eram gerar conhecimentos sobre o processo de 

internacionalização de empresas brasileiras, apoiá-las nesse processo e subsidiar os 
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formuladores de políticas públicas com informações sobre a internacionalização das empresas 

brasileiras no estágio em que se encontrava à época.  

O constructo é nomeado “práticas de RSC” e os dados relativos às três variáveis que o 

integram foram coletados do Projeto GINEBRA (FLEURY et al., 2010). As três variáveis se 

originam a partir de perguntas que versam sobre cada subsidiária respondente: 1) possuir 

certificação social e/ou ambiental (BARIN-CRUZ; BOEHE, 2008; BOEHE; BARIN-CRUZ, 

2010); 2) contratar fornecedores certificados (BARIN-CRUZ; BOEHE, 2008; BOEHE; 

BARIN-CRUZ, 2010); e 3) realizar atividades de treinamento social e/ou ambiental com 

fornecedores e/ou clientes (MAON; LINDGREEN; SWAEN, 2009). Para cada pergunta, 

havia cinco alternativas de resposta dispostas em uma escala Likert que variava de “discordo 

totalmente” a “concordo totalmente”. Cada subsidiária podia selecionar apenas uma resposta 

por pergunta. Às respostas foram atribuídos valores ordinais de um a cinco. O constructo 

“práticas de RSC” é composto pela média das respostas das subsidiárias para as três 

perguntas.  

O teste de correlação de Pearson foi realizado, para verificar as correlações entre os 

indicadores. A matriz de correlação de Pearson é sintetizada na Tabela 1. 

Tabela 1 – Teste de correlação entre as variáveis que compõem o constructo “práticas de RSC” 

 
Possuir certificação social 

e/ou ambiental 

Contratar fornecedores 

certificados 

Realizar treinamento 

social e/ou ambiental com 

fornecedores e/ou clientes 

Possuir certificação social 

e/ou ambiental 
1   

Contratar fornecedores 

certificados 
0,194

**
 1  

Realizar treinamento social 

e/ou ambiental com 

fornecedores e/ou clientes 

0,428
**

 0,396
**

 1 

Fonte: elaborado pela autora. 

Nota: **p<0,01. 

Os resultados do teste de correlação de Pearson apresentam evidências de correlação entre as 

variáveis. Assim, essas variáveis foram agrupadas no constructo “práticas de RSC” e foi 

calculado o alfa de Cronbach, que serve para mensurar a consistência do constructo. Um valor 

de alfa de Cronbach igual ou superior a 0,60 indica consistência aceitável do constructo 

(HAIR et al., 2005). O valor encontrado para o alfa de Cronbach entre as três variáveis (posse 

de certificação social e/ou ambiental; contratação de fornecedores certificados; e realização de 
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treinamento social e/ou ambiental com funcionários e/ou clientes) foi de 0,596, ou seja, 

aproximadamente 0,60. Dessa forma, constata-se que há consistência na composição do 

constructo “práticas de RSC” a partir dessas três variáveis.  

 

5.4 Variáveis independentes  

Os dados secundários referentes às variáveis do ambiente institucional foram coletados nas 

fontes apresentadas no Quadro 6. Nele, além das fontes de coleta, são apresentados os autores 

que suportam a utilização dessas variáveis independentes (ou variáveis explicativas) na 

pesquisa.  

Quadro 6 – Fontes de coleta de dados das variáveis independentes 

Variável independente 

(explicativa) 

Fonte de dados Autores 

Ineficiência do sistema jurídico  Relatório Doing Business 2011 

– Elaborado pela International Finance 

Corporation (IFC)   

MARQUIS; GLYNN; DAVIS 

(2007) 

KHANNA; PALEPU; 

BULLOCK (2010) 

MUTHURI ; GILBERT (2011) 

AHEN (2012) 

Liberdade de imprensa  Corruption Perceptions Index (CPI) 2010 

– Elaborado pela organização sem fins 

lucrativos Reporters Without Borders 

PORTER; KRAMER (2006) 

MAON; LINDGREEN; 

SWAEN (2009) 

BLASCO; ZØLNER (2010) 

Compromisso com a ética 2010 World Competitiveness Yearbook 

– Elaborado pelo International Institute 

for Management Development (IMD)   

LUO (2006) 

PENG (2008) 

PENG et al. (2009) 

SURROCA ; TRIBÓ ; 

ZAHRA (2013) 

Estabilidade política 2010 World Competitiveness Yearbook 

– Elaborado pelo International Institute 

for Management Development (IMD)   

CAMPBELL (2007) 

JAMALI; MIRSHAK (2007) 

JAMALI; NEVILLE (2011) 

Eficiência da infraestrutura 2010 World Competitiveness Yearbook 

– Elaborado pelo International Institute 

for Management Development (IMD)   

ITE (2004) 

CAMPBELL (2007) 

KHANNA; PALEPU; 

BULLOCK (2010) 

Fonte: elaborado pela autora. 

A ineficiência do sistema jurídico (MARQUIS; GLYNN; DAVIS, 2007; KHANNA; 

PALEPU; BULLOCK, 2010; MUTHURI; GILBERT, 2011; AHEN, 2012) é mensurada em 
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termos do tempo necessário para começar um negócio no país de destino. Quanto maior o 

tempo necessário, mais ineficiente é o sistema jurídico do país. O tempo é calculado em 

número de dias. Para essa variável, os valores oscilaram entre 2 e 141 dias, entre as 

subsidiárias da amostra. 

O índice de liberdade de imprensa (PORTER; KRAMER, 2006; MAON; LINDGREEN; 

SWAEN, 2009; BLASCO; ZØLNER, 2010) mensura as violações da liberdade de imprensa 

no mundo. Entre as subsidiárias da amostra, o índice variou de 2,50 a 84,67. Os menores 

índices indicam menos violações à liberdade de imprensa. Analogamente, os maiores índices 

indicam mais violações à liberdade de imprensa no país.  

O compromisso com a ética (LUO; 2006; PENG, 2008; PENG et al., 2009; SURROCA; 

TRIBÓ; ZAHRA, 2013) é mensurado em uma escala que varia de 0 a 10, revelando o quanto 

as práticas éticas estão disseminadas entre as empresas de um país. O índice é obtido por meio 

de survey com executivos das empresas que operam no país. Quanto maior o índice, maior a 

implantação de práticas éticas nas empresas desse país.  

A estabilidade política (CAMPBELL, 2007; JAMALI; MIRSHAK, 2009; JAMALI; 

NEVILLE, 2011) também é mensurada por meio de survey com executivos das empresas que 

operam no país. O índice se propõe a mensurar o quanto é baixo o risco de instabilidade 

política nacional. Por essa razão, quanto maior o índice de um país, menor o risco de 

instabilidade política. A escala varia de 0 a 10 para essa variável.   

O índice de eficiência da infraestrutura (ITE, 2004; CAMPBELL, 2007; KHANNA; 

PALEPU; BULLOCK, 2010) diz respeito à insfraestrutura de distribuição de bens e serviços 

no país. Sua escala varia de 0 a 10 e quanto maior o índice alcançado, mais eficiente é a 

infraestrutura de distribuição do país.  

Mesmo sabendo-se que as instituições podem variar entre as diferentes regiões de um mesmo 

país (MEYER; MUDAMBI; NARULA, 2011), nesta dissertação foram utilizados indicadores 

nacionais. Isso se justifica pela disponibilidade de dados para o nível nacional, enquanto é 

difícil acessar características institucionais regionais.  

Em relação às fontes de coleta dos dados para as variáveis independentes, destaca-se que o 

Relatório Doing Business elaborado pela IFC – International Finance Corporation é um 

relatório que se propõe a monitorar as regulamentações aplicáveis às empresas atuantes nos 

países que participam da pesquisa nas seguintes áreas: abertura da empresa, obtenção de 
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alvarás de construção, obtenção de eletricidade, registro de propriedades, obtenção de crédito, 

proteção de investidores, pagamento de impostos, comércio entre fronteiras, execução de 

contratos e solução de insolvência. O relatório de cada ano apresenta dados referentes às 

regulamentações abrangentes às empresas atuantes em cada país entre meados do ano anterior 

e o início do ano do relatório, por isso foi utilizado, nesta dissertação, o relatório de 2011. Os 

dados sobre a abertura de um negócio nos diferentes países são coletados por meio de surveys 

com gestores de empresas nesses países.  

O índice de corrupção, Corruption Perception Index, elaborado pela organização sem fins 

lucrativos Reporters Without Borders, mensura as violações da liberdade de imprensa no 

mundo. Isso é feito por meio de questionários aplicados a jornalistas, pesquisadores e ativistas 

pelos direitos civis que são parceiros da organização, dispersos entre diversas partes do 

mundo. O questionário abrange 43 critérios que incluem diversos tipos de violação às 

liberdades de imprensa (por exemplo: assassinatos, prisões, violência física, ameaças, censura, 

confisco de documentos, etc.). O índice de 2010 está baseado em dados que se referem ao 

período compreendido entre setembro de 2009 e setembro de 2010. 

Já o World Competitiveness Yearbook elaborado pelo International Institute for Management 

Development (IMD), dedica-se a analisar a habilidade das nações em criar e manter ambientes 

favoráveis à competitividade das empresas. Os ambientais nacionais são analisados em termos 

de múltiplos critérios. Os dados para comprometimento com a ética, estabilidade política e 

eficiência da infraestrutura são originados de surveys com gestores de empresas nos países 

participantes do relatório anual.  

 

5.5 Variáveis de controle  

Para controlar os efeitos do setor de operação das subsidiárias sobre a variável dependente, foi 

criada uma variável dummy “setor”, atribuindo-se os códigos “1” para indústrias e “0” para 

serviços.  

Já o tempo de operação no país de destino foi controlado em valores absolutos, em anos de 

operação no país de destino. 

O tamanho das subsidiárias foi medido em função de seu número de funcionários e 

segmentado em dois grupos, a saber: pequenas subsidiárias (tinham até 99 funcionários) como 
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variável dummy 0; e médias e grande subsidiárias (tinham a partir de 100 funcionários) como 

variável dummy 1.  

 

5.6 Modelo teórico da pesquisa  

As hipóteses formuladas propõem o tipo de associação (positiva ou negativa) que se espera 

encontrar entre as variáveis independentes e a variável dependente, nesta dissertação. O 

modelo constante no Quadro 7 sintetiza as associações esperadas.    

Quadro 7 – Modelo teórico da pesquisa 

Variável independente Práticas de RSC (constructo agregado) 

Ineficiência do sistema jurídico – 

Liberdade de imprensa + 

Compromisso com a ética + 

Estabilidade política + 

Eficiência da infraestrutura + 

Setor   + 

Tempo de operação + 

Tamanho + 

Fonte: elaborado pela autora. 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

6.1 Análise descritiva da variável dependente   

A variável dependente desta dissertação é o constructo denominado “práticas de RSC”. Esse 

constructo foi formado a partir de três variáveis, a saber: 1) possuir certificação social e/ou 

ambiental; 2) contratar fornecedores certificados; e 3) realizar treinamento social e/ou 

ambiental com fornecedores e/ou clientes. A Tabela 2 sintetiza as estatísticas descritivas das 

variáveis que compõem o constructo “práticas de RSC”.  

Tabela 2 – Estatísticas descritivas das variáveis que compõem o constructo “práticas de RSC” 

 N Média Desvio-padrão 

Possuir certificação social 

e/ou ambiental 
59 3,00 1,474 

Contratar fornecedores 

certificados 
59 2,31 1,149 

Realizar treinamento 

social e/ou ambiental com 

fornecedores e/ou clientes 

59 2,61 1,175 

Fonte: elaborado pela autora.  

Observa-se que, em média, a prática de RSC mais disseminada entre as subsidiárias da 

amostra é a posse de certificação social e/ou ambiental (3,00). Em seguida, aparece a 

realização de treinamento social e/ou ambiental com fornecedores e/ou clientes (2,61). Por 

último, a prática de RSC menos disseminada entre essas subsidiárias é a contratação de 

fornecedores certificados (2,31).  

A análise das médias permite inferir que nem todas as subsidiárias que possuem certificação 

contratam fornecedores certificados. Do contrário, as médias das variáveis que versam sobre a 

posse de certificação e sobre a contratação de fornecedores certificados seriam iguais. 

Portanto, há uma primeira evidência de que as práticas de RSC não estão inteiramente 

difundidas ao longo da cadeia de valor das subsidiárias da amostra.  

Outra evidência de que as práticas de RSC não estão inteiramente difundidas ao longo da 

cadeia de valor dessas subsidiárias é o resultado encontrado para a realização de treinamento 

social e/ou ambiental com fornecedores e/ou clientes. A média para esse item foi a mais 

baixa, quando comparada as outras médias. 
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Em média, os resultados foram piores para as práticas que envolvem outros elos da cadeia de 

valor (fornecedores e/ou clientes) quando comparados ao resultado para a prática que diz 

respeito exclusivamente às subsidiárias.  

O teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov (Anexo B) apresentou resultado (1,077) que 

indica evidência de que há normalidade na distribuição dos dados para o constructo “práticas 

de RSC” (p>0,05).  

 

6.2 Análise descritiva das variáveis independentes  

As variáveis independentes desta dissertação são variáveis do ambiente institucional dos 

países de destino em que operam as subsidiárias da amostra. A Tabela 3 sintetiza as 

estatísticas descritivas dessas variáveis independentes.   

Tabela 3 – Estatísticas descritivas das variáveis independentes 

 N Média Desvio-padrão 

Ineficiência do sistema jurídico 59 20,63 25,13 

Liberdade de imprensa 59 22,27 19,90 

Compromisso com a ética 59 5,70 1,27 

Estabilidade política 59 5,79 2,26 

Eficiência da infraestrutura 59 6,55 1,80 

Fonte: elaborado pela autora. 

As estatísticas descritivas das variáveis independentes revelam que o tempo médio que as 

subsidiárias da amostra levaram para começar seus negócios no exterior foi de 21 dias, 

aproximadamente. Esse tempo é bastante inferior aos 119 dias necessários para se começar 

um negócio no Brasil. Portanto, os países de destino apresentam sistemas jurídicos que são, 

em média, mais eficientes que o do Brasil.  

Com relação à liberdade de imprensa, a média alcançada pelos países de destino é de 

aproximadamente 22,30. O índice é superior ao do Brasil, de 16,60. Dessa forma, é possível 

afirmar que, em média, os países de destino das subsidiárias da amostra apresentam piores 

condições de liberdade de imprensa quando comparados ao Brasil.  

Sobre o compromisso com a ética, a média 5,70 apresentada para os países de destino está 

muito próxima do índice 5,98 alcançado pelo Brasil. Assim, em termos de compromisso com 
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a ética, as subsidiárias da amostra operam em países que, em média, são semelhantes ao 

Brasil.  

A média apresentada para a estabilidade política dos países de destino (5,80) é inferior ao 

índice apresentado pelo Brasil (7,20). Assim, há evidência de que as subsidiárias da amostra 

operam em países politicamente menos estáveis que o Brasil.  

A eficiência da infraestrutura assumiu uma média de 6,55 entre os países de destino. A média 

do Brasil é de 4,49. Essa evidência estatística aponta para o fato de que as subsidiárias da 

amostra operam em países com melhores condições de infraestrutura, quando comparados ao 

Brasil.  

O teste de correlação de Pearson foi utilizado para avaliar a associação entre as variáveis 

independentes. É desejável que as correlações entre as variáveis independentes sejam baixas, 

porque altas correlações podem indicar a ocorrência de multicolinearidade (HAIR et al., 

2005). A Tabela 4 sintetiza os resultados do teste de correlação de Pearson.  

Tabela 4 – Teste de correlação entre as variáveis independentes 

 
Ineficiência 

do sistema 

jurídico 

Liberdade de 

imprensa 

Compromisso 

com a ética 

Estabilidade 

política 

Eficiência da 

infraestrutura 
VIF 

Ineficiência do 

sistema 

jurídico 

1     1,929 

Liberdade de 

imprensa 
0,382

**
 1    1,503 

Compromisso 

com a ética 
-0,289

**
 -0,248

*
 1   3,239 

Estabilidade 

política 
-0,618

**
 -0,390

**
 0,766

**
 1  6,062 

Eficiência da 

infraestrutura 
-0,526

**
 -0,514

**
 0,770

**
 0,872

**
 1 5,760 

Fonte: elaborado pela autora. 

Nota: *p<0,05     **p<0,01. 

Segundo o critério adotado nesta dissertação (HAIR et al., 2005), não há evidência de 

multicolinearidade (0,90 ou mais). Entretanto, a correlação de 0,872 entre a “eficiência da 

infraestrutura” e a “estabilidade política” pode gerar preocupação.  

Para comprovar que as correlações são aceitáveis, mesmo a correlação de 0,872, calculou-se a 

medida VIF correspondente a cada variável independente. Um valor de referência comum 
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para indicar a ocorrência de multicolienaridade e a necessidade de ações corretivas é um valor 

VIF a partir de 10 (PESTANA; GAGEIRO, 2000; HAIR et al., 2005). As medidas VIF 

obtidas nesta dissertação apresentam evidências de que não são necessárias medidas 

corretivas, pois não há nenhum valor VIF acima de 10 (PESTANA; GAGEIRO, 2000; HAIR 

et al., 2005). Ainda assim, uma vez que Hair et al. (2005) sugerem que o ideal é haver valores 

VIF abaixo de 5, nesta dissertação são analisados dois modelos de regressão: um deles com 

todas as variáveis independentes (Anexo C) e o outro sem a variável “estabilidade política” 

(Anexo D).  

 

6.3 Análise descritiva das variáveis de controle  

A análise descritiva das variáveis de controle utilizadas nesta dissertação foi apresentada na 

seção de descrição da população e seleção da amostra.  

Além daquelas informações, destaca-se que foram calculadas as medidas VIF para as 

variáveis de controle. Os resultados apresentam evidências de que não ocorre 

multicolinearidade entre elas, pois não há nenhum valor VIF acima de 10 (PESTANA; 

GAGEIRO, 2000; HAIR et al., 2005). O VIF do setor foi 1,017; o do tempo de operação 

1,085; e o do tamanho das subsidiárias foi 1,102 (Anexo E).  

 

6.4 Tratamento de missing-values  

A abordagem de caso completo (HAIR et al., 2005) foi adotada nesta dissertação. Isso quer 

dizer que apenas as observações com dados completos foram incluídas nas análises.  

Foram identificadas 20 observações com missing-values. Esse número representa 

aproximadamente 25% do total de 79 observações iniciais. Apesar do número expressivo, a 

exclusão dessas observações não comprometeu a robustez da amostra, que totalizou 59 

observações válidas. Continuou se respeitando a regra de no mínimo cinco observações para 

cada variável independente (HAIR et al., 2005).  
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6.5 Identificação de outliers  

A técnica de análise de cada variável isoladamente (HAIR et al., 2005) foi escolhida para a 

identificação de outliers, nesta dissertação. A análise se pautou pelo critério do escore padrão 

(ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS, 2011), tendo sido identificados 6 outliers.   

Hair et al. (2005) apontam que cabe ao pesquisador, uma vez identificados os outliers, optar 

ou não pela sua exclusão da amostra.  

Entre as três variáveis para as quais foram identificados outliers (eficiência do sistema 

jurídico, liberdade de imprensa e tempo de operação) duas são variáveis cujos dados foram 

coletados em fontes internacionais confiáveis (eficiência do sistema jurídico e liberdade de 

imprensa), o que indica que o caráter extraordinário do evento é sintoma da realidade e não de 

erros na realização da pesquisa, não justificando a exclusão das observações atípicas da 

amostra. Na outra variável, o tempo de operação no país de destino, os outliers são as duas 

subsidiárias que operam pelos períodos mais longos nos países de destino. Esse resultado é 

esperado dado que a internacionalização é um fenômeno relativamente recente para as 

empresas brasileiras. Os dois casos atípicos foram mantidos na amostra porque, novamente, 

são representações da realidade do quadro de subsidiárias estrangeiras de multinacionais 

brasileiras e não resultam de erros procedimentais da pesquisa. Resulta que nenhuma 

observação atípica foi excluída da amostra.  

 

6.6 Regressão linear múltipla  

A análise de dados por meio da regressão linear múltipla é apropriada na ocorrência de 

normalidade da distribuição dos dados (HAIR et al., 2005; ANDERSON; SWEENEY; 

WILLIAMS, 2011; FÁVERO et al., 2009). Essa técnica estatística permite identificar se 

existe associação entre duas variáveis. A Tabela 5 sintetiza os resultados da aplicação dessa 

técnica aos dados desta dissertação.   
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Tabela 5 – Resultados da regressão linear múltipla 

 

Modelo 1 

(coeficientes) 

Modelo 2 

(coeficientes) VIF Modelo 2 

Modelo 3 

(coeficientes) VIF Modelo 3 

Constante 1,700 0,404 .. 0,543 .. 

Setor 0,564*** 0,439 1,138 0,409 1,117 

Tempo de 

operação 
0,006 0,002 1,290 0,003 1,236 

Tamanho 0,145*** 0,205* 1,309 0,189* 1,222 

Ineficiência do 

sistema jurídico  
.. 0,014* 1,965 0,017** 1,475 

Liberdade de 

imprensa 
.. 0,003 1,563 0,003 1,558 

Compromisso 

com a ética 
.. -0,332* 3,586 -0,374* 3,115 

Estabilidade 

política 
.. -0,090 6,801 .. .. 

Eficiência da 

infraestrutura 
.. 0,510** 6,359 0,449** 4,345 

F  3,130* 3,791**  4,294**  

R
2
 ajustado 0,099 0,278  0,284  

Fonte: elaborado pela autora. 

Nota: *p<0,05     **p<0,01     ***p<0,10. 

O nível de significância adotado foi de 0,05. Coeficientes com níveis de significância entre 

0,05 e 0,10 (0,05<p<0,10) foram considerados marginalmente significantes para o modelo.  

O modelo 2 apresenta evidências de significância estatística dos coeficientes correspondentes 

às variáveis “tamanho” (Sig. 0,018), “ineficiência do sistema jurídico” (Sig. 0,018), 

“compromisso com a ética” (Sig. 0,041) e “eficiência da infraestrutura” (Sig. 0,001).  

O R
2
 ajustado da regressão linear múltipla indica o poder explicativo do modelo. A regressão 

linear múltipla apresentou um R
2
 ajustado de aproximadamente 28% (0,278) para o modelo 2, 

ou seja, o modelo 2, que é o modelo final desta dissertação, explica aproximadamente 28% da 

variância das observações da amostra. 

Uma vez que o valor VIF apresentado para as variáveis “estabilidade política” e “eficiência da 

infraestrutura” estavam acima de 5, mesmo que isso não indique ocorrência de 

multicolinearidade, foi realizada nova regressão linear múltipla, excluindo-se a variável 

“estabilidade política”. O modelo 3 da Tabela 5 sintetiza os resultados com essa alteração.  
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Observa-se que, apesar de serem evidenciadas melhoras no valor VIF, a exclusão da variável 

“estabilidade política” não alterou expressivamente os resultados retornados pela regressão 

linear múltipla. O R
2
 ajustado, nesse caso, manteve-se em torno dos 28% (0,284). Dessa 

forma, julga-se desnecessária a exclusão da variável do modelo, porque essa exclusão não 

altera os resultados. Assim, o modelo 2 é mantido como modelo final desta dissertação. 

Diante das evidências encontradas por meio da regressão linear múltipla e considerando o 

modelo 2 como modelo final desta dissertação, é possível confirmar inversamente as 

hipóteses de que a ineficiência do sistema jurídico do país de destino tem associação negativa 

com as práticas de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras (H1) e de que o 

compromisso com a ética no país de destino tem associação positiva com as práticas de RSC 

das subsidiárias de multinacionais brasileiras (H3). Confirma-se a hipótese de que a eficiência 

da infraestrutura do país de destino tem associação positiva com as práticas de RSC das 

subsidiárias de multinacionais brasileiras (H5). Além disso, confirma-se a expectativa de que 

empresas maiores apresentassem melhores índices de RSC. As demais hipóteses, de que a 

liberdade da imprensa no país de destino tem associação positiva com as práticas de RSC das 

subsidiárias de multinacionais brasileiras (H2) e a estabilidade política no país de destino tem 

associação positiva com as práticas de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras 

(H4) não são suportadas pelas evidências estatísticas. Também não há suporte para a 

associação entre as variáveis de controle “setor” e “tempo de operação” com as práticas de 

RSC das subsidiárias. O Quadro 8 sintetiza esses resultados.  

Quadro 8 – Resultados da dissertação  

Variável independente 
Práticas de RSC 

(hipótese) 

Modelo final da 

dissertação 
Situação da hipótese 

Ineficiência do sistema jurídico – + 
Inversamente 

confirmada 

Liberdade de imprensa + .. Não suportada 

Compromisso com a ética + – 
Inversamente 

confirmada 

Estabilidade política + .. Não suportada 

Eficiência da infraestrutura + + Confirmada 

Setor + .. Não suportada 

Tempo de operação + .. Não suportada 

Tamanho + + Confirmada 

Fonte: elaborado pela autora.  
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

7.1 Hipótese 1 – Sobre a ineficiência do sistema jurídico 

O modelo final da regressão linear múltipla, sintetizado na Tabela 5, apresenta evidências de 

que a ineficiência do sistema jurídico do país de destino está associada inversamente às 

práticas de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras.  

Ao contrário do que foi proposto na hipótese 1, a associação entre essas variáveis é positiva, 

representada pelo coeficiente +0,014. Dessa forma, na equação da regressão linear múltipla, 

mantidas as outras variáveis independentes inalteradas, variações positivas no índice de 

ineficiência do sistema jurídico do país de destino implicam em variações positivas no índice 

de práticas de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras. Portanto, confirma-se 

inversamente a hipótese 1 desta dissertação.  

É possível sugerir explicações compatíveis com o levantamento teórico realizado nesta 

dissertação. Pode-se sugerir que, ao operarem em países de destino com sistemas jurídicos 

ineficientes, as subsidiárias adotam práticas de RSC na tentativa de amenizar os efeitos 

nocivos do vazio institucional representado por um sistema jurídico ineficiente (KHANNA; 

PALEPU; BULLOCK, 2010). Esses efeitos consistem, por exemplo, em elevado dispêndio de 

recursos (humanos e financeiros) com processos jurídicos morosos (KHANNA; PALEPU; 

BULLOCK, 2010); nas dificuldades para a execução de processos contra más práticas das 

empresas (MUTHURI; GILBERT, 2011); na existência de brechas para a interpretação de leis 

e regulamentos (MARQUIS; GLYNN; DAVIS, 2007); e na possibilidade de que as empresas 

escapem às conseqüências de suas ações (AHEN, 2012). A adoção de práticas de RSC pode 

ser interpretada como uma estratégia defensiva e de legitimação (PENG, 2008; LEE, 2011) 

das subsidiárias para superarem essas adversidades.  

É possível, seguindo os preceitos do institucionalismo histórico (HALL; TAYLOR, 1996), 

que as subsidiárias encontrem nas práticas de RSC uma via para se legitimarem nos países de 

destino e, a partir daí, pressionarem por mudanças nas instituições nacionais, a fim de que os 

sistemas jurídicos desses países se tornem mais eficientes.  

Cabe aqui comentar, ainda, que as subsidiárias praticam a RSC porque, mediante um sistema 

jurídico ineficiente, as empresas locais não estão preocupadas com a RSC. Para essas 

empresas, investir em práticas de RSC seria um gasto desnecessário, já que existe amplo 

espaço para se evadirem de suas responsabilidades sem punição. Contudo, para as 
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multinacionais, esse gasto muitas vezes tem que ser incorrido, ou em virtude da estratégia 

global de RSC, que determina um padrão global, ou mesmo para não serem acusadas de 

práticas desleais em outros países (como nos casos Apple, Zara, Nike, etc.). Por outro lado, 

em países em que existe um sistema jurídico mais eficiente, práticas que ferem a RSC são 

punidas. Logo, nesses países, é de se esperar que as práticas de RSC estejam disseminadas na 

cadeia de valor. Uma vez que as empresas contratadas já tenham RSC, o seu custo de 

contratação será menor, dada a maior oferta, e haverá menor custo de treinamento, em função 

das empresas contratadas já adotarem práticas de RSC. Assim, as subsidiárias investirão 

menos em práticas de RSC.  

Gerencialmente, este resultado implica em que as multinacionais brasileiras avaliem as 

condições de ineficiência (ou eficiência) dos sistemas jurídicos dos países em que pretendem 

operar. Em sistemas jurídicos ineficientes, são necessários investimentos em práticas de RSC, 

para superar as adversidades desse tipo de ambiente. Já em sistemas jurídicos mais eficientes, 

a disseminação de práticas de RSC ao longo da cadeia de valor tornará menores os 

investimentos necessários em práticas de RSC. Além disso, este resultado sugere que as 

subsidiárias talvez tenham que assumir o papel de pressionar por mudanças nos sistemas 

jurídicos dos países de destino, caso sejam demasiado ineficientes, porque essa ineficiência 

vai pressioná-las a fazer investimentos mais altos em práticas de RSC. Assim, será necessário 

que a subsidiária exerça seu papel político de forma ativa.  

Politicamente, este resultado traz implicações para os governos dos países de destino. Uma 

vez que o sistema jurídico está sob a égide da regulação estatal, cabe ao governo promover 

mudanças e melhorias que tornem seus sistemas jurídicos mais eficientes e tornem 

desnecessário que as empresas atuem no sentido de pressionar o governo por mudanças, 

porque têm elevados gastos com investimentos em RSC no país. Nessa perspectiva, melhorias 

na eficiência do sistema jurídico podem reduzir a pressão das subsidiárias estrangeiras sobre 

os governos e atrair mais investimentos do Brasil.    

 

7.2 Hipótese 2 – Sobre a liberdade de imprensa  

O modelo final da regressão linear múltipla, sintetizado na Tabela 5, revela que não há 

evidências de que a liberdade de imprensa no país de destino esteja associada às práticas de 
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RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras. Assim, não é suportada a hipótese 2 desta 

dissertação.   

O resultado comporta duas explicações. Primeiro, o resultado indica que, no atual estágio de 

seu processo de internacionalização, as subsidiárias de multinacionais brasileiras estão menos 

preocupadas com o risco de exposição pela imprensa, nos países de destino, do que com 

outras questões que podem ter mais impacto sobre suas práticas de RSC, por exemplo, as 

regulamentações legais.   

Apesar desta associação não ser evidente para as subsidiárias estudadas nesta dissertação, 

reitera-se que este tipo de pressão informal, a pressão exercida pela imprensa, não é 

desprezível. Esse é o tipo de pressão mais difícil de mudar, seguindo os preceitos do 

institucionalismo histórico (HALL; TAYLOR, 1996), porque está intimamente ligado com a 

cultura nacional, com os usos e costumes do país. Assim, ainda que não seja uma prioridade 

para as subsidiárias brasileiras na adoção de suas práticas de RSC, a pressão da imprensa não 

pode ser ignorada. Isso pode colocar em risco a legitimidade da subsidiária e comprometer a 

legitimidade da multinacional como um todo.  

Em segundo lugar, esse resultado pode sinalizar também que, em média, nos países de destino 

das subsidiárias, a sociedade ainda monitora parcamente as atividades empresariais, 

exercendo pouca pressão sobre a imprensa nacional para que se monitorem as práticas dessas 

empresas. Nesse sentido, a inexistência de associação entre as variáveis é sintoma da baixa 

manifestação social no sentido de cobrar uma postura responsável por parte das empresas. 

Essa baixa cobrança pode abrir amplo espaço da manobra para as empresas se esvaírem de 

suas responsabilidades, especialmente quando se trata de subsidiárias estrangeiras.  

 

7.3 Hipótese 3 – Sobre o compromisso com a ética 

O modelo final da regressão linear múltipla, sintetizado na Tabela 5, apresenta evidências de 

que o compromisso com a ética no país de destino está associado inversamente às práticas de 

RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras.  

Ao contrário do que foi proposto na hipótese 3, a associação entre essas variáveis é negativa, 

representada pelo coeficiente –0,332. Dessa forma, na equação da regressão linear múltipla, 

mantidas as outras variáveis independentes inalteradas, variações positivas no índice de 
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compromisso com a ética no país de destino implicam em variações negativas nos índices de 

práticas de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras. Portanto, confirma-se 

inversamente a hipótese 3 desta dissertação.  

A associação inversa pode ser explicada pela seguinte lógica. Nesta dissertação, foram 

mensuradas as práticas relativas a possuir certificação social e/ou ambiental, contratar 

fornecedores certificados e realizar treinamento social e/ou ambiental com fornecedores e/ou 

clientes. Se uma empresa opera em um país em que é elevado o compromisso com a ética, ela 

não precisa se preocupar em se diferenciar por meio de certificação, contratar fornecedores 

certificados ou realizar treinamento social e/ou ambiental, pois isso é padrão no país. Logo, 

ela só opera se tiver certificação antes mesmo de entrar. Ademais, ao contratar fornecedores, 

ela não precisa do pré-requisito da certificação, pois se espera que, mesmo sem certificação, 

essa empresa não seja leniente com suas obrigações sociais e ambientais, como o grau de 

compromisso com a ética é alto no ambiente. Conseqüentemente, a subsidiária também não 

precisa investir em treinamento de RSC na cadeia de valor, pois esse é o padrão de 

comportamento de qualquer empresa que opera no ambiente.  

Outra possível explicação é que o compromisso das empresas locais com a ética faz com que 

essas empresas apresentem elevados índices de práticas de RSC. Isso pode dificultar que as 

subsidiárias de multinacionais brasileiras que operam nesse país tentem competir com as 

concorrentes locais, adotando mais ou melhores práticas de RSC. Assim, as subsidiárias de 

multinacionais brasileiras são menos explícitas em suas práticas de RSC, porque entendem 

como inútil tentar se equiparar ou mesmo superar as concorrentes locais. Essa possibilidade 

pode ser reforçada se for considerado que as subsidiárias da amostra são pequenas (em termos 

de seu número de funcionários) nos países de destino, ou seja, seu pequeno tamanho reforça 

as dificuldades em competirem com empresas locais em termos de RSC, tendo recursos 

(humanos e financeiros) mais restritos para serem investidos em práticas de RSC.   

Gerencialmente, esse resultado revela que a instalação de subsidiárias em países fortemente 

comprometidos com a ética pode representar economia de recursos às multinacionais, porque 

esse tipo de ambiente favorece a contratação de empresas que adotam a RSC e torna menores 

os investimentos necessários em treinamentos sociais e/ou ambientais.  

Politicamente, os resultados sugerem que cabe aos governos dos países de destino trabalhar 

no sentido de promover instituições transparentes, que incentivem uma postura ética entre as 

empresas e combatam a corrupção. Esse cenário atrai investimentos externos diretos (DOH et 
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al., 2003; MEYER; MUDAMBI; NARULA, 2011), ao menos daquelas empresas que 

pretendem se beneficiar de economias em investimentos em práticas de RSC, como prova ser 

o caso das subsidiárias brasileiras.  

 

7.4 Hipótese 4 – Sobre a estabilidade política  

O modelo final da regressão linear múltipla, sintetizado na Tabela 5, indica que não há 

evidências de que a estabilidade política no país de destino esteja associada às práticas de 

RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras.  

O conhecimento sobre como operar em um país com instituições fracas pode constituir, para 

as multinacionais brasileiras, uma vantagem para lidar melhor com instituições fracas nos 

países de destino (CUERVO-CAZURRA; GENC, 2011). Assim, a ausência de associação 

estatisticamente significativa entre a estabilidade política no país de destino e as práticas de 

RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras pode significar que as multinacionais 

brasileiras, porque estão acostumadas com a instabilidade política do país de origem, não são 

muito influenciadas pela instabilidade política nos países de destino, no que diz respeito a 

suas práticas de RSC. Os efeitos das condições políticas ambientais são menos perceptíveis 

sobre as atividades dessas subsidiárias, inclusive suas práticas de RSC.  

Do ponto de vista acadêmico, este resultado contribui para reforçar as teses de que as 

condições adversas do ambiente de negócios do Brasil podem constituir fonte de vantagens 

competitivas para as empresas que ingressam em operações no exterior (CUERVO-

CAZURRA; GENC, 2011). Além disso, esse resultado sinaliza para a possibilidade de que as 

multinacionais brasileiras desfrutem da vantagem de transferir da matriz para as subsidiárias 

práticas de RSC altamente adaptativas, ou seja, que se adéqüem ao ambiente e não se deixem 

impactar pelos níveis de instabilidade política nos países de destino. Nesse caso, trata-se da 

adoção de estratégia global de RSC (JAMALI, 2010), só que com a necessária adaptabilidade 

às condições locais.  

 

 

 



57 
 

7.5 Hipótese 5 – Sobre a eficiência da infraestrutura  

O modelo final da regressão linear múltipla, sintetizado na Tabela 5, apresenta evidências de 

que a eficiência da infraestrutura do país de destino está associada às práticas de RSC das 

subsidiárias de multinacionais brasileiras.  

Conforme proposto na hipótese 5, a associação entre essas variáveis é positiva, representada 

pelo coeficiente +0,510. Dessa forma, na equação da regressão linear múltipla, mantidas 

inalteradas as outras variáveis independentes, variações positivas no índice de eficiência da 

infraestrutura do país de destino implicam em variações positivas nos índices de práticas de 

RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras. 

As condições da infraestrutura do país de destino são determinantes para a operacionalização 

dos negócios. O provimento de condições apropriadas de infraestrutura, como meios de 

telecomunicação e de transporte apropriados, exige investimentos volumosos. Se as condições 

de infraestrutura são apropriadamente fornecidas e mantidas pelo governo do país de destino, 

as subsidiárias ficam desobrigadas de investir pesadamente, por exemplo, na construção e 

manutenção de rodovias, e poupam expressivos recursos. Esses recursos ficam disponíveis 

para investimento em outras áreas, como nas práticas de RSC que cumprem com a função de 

contribuir para a legitimação da subsidiária no país de destino.  

Além disso, em um país de destino em que a infraestrutura é eficiente e as subsidiárias não 

precisam investir em infraestrutura, elas deixam de incorrer no risco de atuarem em ocupação 

do lugar do Estado. Quando uma empresa opera em substituição ao papel do Estado, ela corre 

o risco de que suas iniciativas sejam tomadas como ilegítimas no país de destino, porque 

interferindo em áreas sob a responsabilidade do governo nacional (NEWELL; FRYNAS, 

2007).  

Gerencialmente, a associação confirmada implica em que as multinacionais brasileiras tenham 

a possibilidade de optar por operar em países com infraestrutura eficiente, ou ao menos que as 

condições de infraestrutura do país de destino sejam consideradas no momento da opção pelo 

país de destino. As condições da infraestrutura desse país podem impactar nos custos que a 

empresa terá para operar (KHANNA; PALEPU; BULLOCK, 2010) e isso pode interferir na 

disponibilidade de recursos a serem investidos em outras áreas, como em práticas de RSC. 

Assim, as chances da subsidiária se legitimar no país de destino por meio das práticas de RSC 
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ficam reduzidas quando não são eliminadas diante de condições ineficientes da infraestrutura 

nacional do país de destino.  

Este resultado alerta para que as subsidiárias de multinacionais brasileiras estejam atentas 

para não incorrerem no risco de agir em substituição ao papel do Estado, nos países de 

destino, colocando em risco sua legitimidade. A sociedade muitas vezes cobra das empresas o 

provimento de bens e serviços que o Estado não é capaz de prover sozinho (SCHROEDER, 

J.; SCHROEDER, I., 2004; BORGER, 2009). Esse sintoma da reduzida participação do 

Estado na vida social é uma característica da globalização (DUNNING, 2006), mas a 

interveniência de empresas, especialmente subsidiárias estrangeiras, no endereçamento de 

questões nacionais pode representar riscos para as empresas, sua reputação e legitimação 

(ITE, 2004; NEWELL; FRYNAS, 2007).  

Politicamente, resulta a constatação de que países com melhor infraestrutura podem atrair os 

investimentos das multinacionais brasileiras preocupadas com sua RSC. Assim, constitui o rol 

de ocupações dos governos o cuidado com a construção e manutenção de vias de transporte 

adequadas, para provimento da adequada distribuição de bens e serviços de que a sociedade 

precisa ou que ela deseja. Essa é uma forma de controlar o risco de que o governo seja taxado 

como ineficiente ou impotente, ficando dependente da interveniência de empresas do exterior 

para prover condições mínimas de infraestrutura. Isso pode contribuir para reverter 

argumentos sobre o esgotamento dos Estados e sua insuficiência em prover condições 

necessárias para sua população (SCHROEDER, J.; SCHROEDER, I., 2004; PUPPIM DE 

OLIVEIRA, 2008; BORGER, 2009).  

 

7.6 Variáveis de controle  

Entre as variáveis de controle utilizadas nesta dissertação, a saber: o setor, o tempo de 

operação e o tamanho das subsidiárias, apenas para essa última há evidências de associação 

com as práticas de RSC, no modelo final da regressão linear múltipla. Essa associação é 

positiva, representada pelo coeficiente +0,205.  

Esse resultado pode indicar que, quanto maior a subsidiária, maior a quantidade de recursos 

(financeiros e humanos) disponíveis para o investimento em práticas de RSC. Além disso, o 

resultado pode indicar que as maiores subsidiárias estão mais sujeitas ao escrutínio popular, 

sofrem maiores pressões sociais, e por isso se preocupam em adotar práticas de RSC. Os spill-
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overs negativos de legitimidade, caso suas práticas não sejam reconhecidamente responsáveis, 

podem ser particularmente danosos para imagem e a legitimidade das subsidiárias de maior 

porte.  

Para as demais variáveis de controle, nesta dissertação, não foram identificadas associações 

estatisticamente significativas com as práticas de RSC das subsidiárias.  
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8 CONCLUSÃO 

A proposta desta dissertação foi identificar qual é a associação entre o ambiente institucional 

do país de destino e as práticas de RSC das subsidiárias de multinacionais brasileiras. Para 

alcançá-la, variáveis do ambiente institucional foram analisadas de forma desagregada, uma 

proposta inovadora dentro da literatura em Teoria Institucional, em que são comuns estudos 

que tratam as variáveis ambientais como um constructo único.  

Duas hipóteses foram confirmadas de maneira inversa: a ineficiência do sistema jurídico está 

positivamente associada às práticas de RSC das subsidiárias, ao contrário da lógica dos 

estudos utilizados como referência (MARQUIS; GLYNN; DAVIS, 2007; KHANNA; 

PALEPU; BULLOCK, 2010; MUTHURI; GILBERT, 2011; AHEN, 2012) e o compromisso 

com a ética está negativamente associado às práticas de RSC das subsidiárias, contrariamente 

ao esperado com base nos estudos de referência (LUO, 2006; PENG, 2008; PENG et al., 

2009; SURROCA; TRIBÓ; ZAHRA, 2013). Por outro lado, corrobora-se a lógica dos estudos 

quanto à associação positiva confirmada entre a infraestrutura e as práticas de RSC das 

subsidiárias (ITE, 2004; CAMPBELL, 2007; KHANNA; PALEPU; BULLOCK, 2010).  

Considerando-se que a RSC é parte de um sistema amplo de responsabilidades, em que 

sociedade, governo e empresas são interdependentes (MATTEN; MOON, 2008), os 

resultados desta dissertação se prestam a contribuir para essa perspectiva de interdependência, 

apresentando implicações acadêmicas, políticas e gerenciais.  

Do ponto de vista acadêmico, a principal contribuição desta dissertação é o estudo de 

variáveis do ambiente institucional desagregadas. Pesquisas que se dedicam a analisar o 

ambiente institucional freqüentemente utilizam as variáveis do ambiente institucional de 

forma agregada (FRANSEN, 2013). As variáveis do ambiente institucional analisadas nesta 

dissertação (“ineficiência do sistema jurídico”, “liberdade de imprensa”, “compromisso com a 

ética”, “estabilidade política” e “eficiência da infraestrutura”) são pioneiras em estudos com 

multinacionais brasileiras que abordam o tema da RSC e sua associação às variáveis do 

ambiente institucional.  

Embora o estudo de Barin-Cruz e Boehe (2010) tenham analisado a associação entre 

condições ambientais dos países de destino e práticas de RSC adotadas por empresas 

brasileiras, naquele estudo tratava-se de empresas exportadoras brasileiras. Esta dissertação 

aprofunda a compreensão acerca dessa associação em função de tratar de multinacionais com 
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subsidiárias instaladas nos países de destino, porque se espera que o impacto das pressões do 

ambiente institucional do país de destino seja muito mais sensível para essas subsidiárias que 

ficam constantemente imersas no ambiente estrangeiro, ao menos enquanto operarem nesse 

país.  

Outra contribuição acadêmica desta dissertação é o fato de se dedicar ao estudo de 

multinacionais brasileiras. Guedes (2010) aponta a predominância de estudos, no segmento 

dos Negócios Internacionais, que tratam de multinacionais de países desenvolvidos. Esta 

dissertação suprime esse gap e serve como referência não só para empresas brasileiras que se 

internacionalizam, mas também para empresas de outros países emergentes ou em 

desenvolvimento que também estão se internacionalizando e pretendem entender melhor os 

cenários para sua atuação nos países de destino, em especial na temática da RSC que é uma 

demanda social urgente. 

Academicamente, ainda é possível encontrar contribuição desta dissertação para a delimitação 

do escopo prático da RSC, uma vez que na literatura faltam estudos que se dedicam a analisar 

como a RSC acontece na prática (MAON; LINDGREEN; SWAEN, 2009). Aqui, trata-se das 

práticas que envolvem as subsidiárias e seus parceiros da cadeia de valor, ou seja, 

fornecedores e clientes. Essa abordagem é compatível com a concepção da RSC que a ISO 

26000 (ABNT, 2010) pretende disseminar.  

Gerencialmente, para as multinacionais brasileiras, as associações entre a ineficiência do 

sistema jurídico do país de destino, o compromisso do país com a ética e a eficiência de sua 

infraestrutura e as práticas de RSC sinalizam para a necessidade de que essas variáveis sejam 

incluídas nas considerações das multinacionais no momento da escolha de um país de destino 

para operação. Em países com boa infraestrutura, as subsidiárias poupam recursos que podem 

ser investidos em práticas de RSC que servem ao propósito de legitimá-las ou ainda de 

atender à estratégia global da multinacional. Empresas que não desejam ou não dispõem dos 

recursos necessários para investir nas práticas de RSC analisadas evitam investimentos em 

países com sistemas jurídicos ineficientes. Nesse ambiente, as subsidiárias revelaram maior 

propensão a investir em RSC, possivelmente para suplantar os prejuízos representados pela 

condição de ineficiência do sistema jurídico. Já em países em que se dissemina o 

compromisso com a ética, as subsidiárias têm menores gastos com investimentos em práticas 

de RSC, porque é mais fácil contratar empresas que, independentemente da certificação 

formal, não são lenientes quanto a suas responsabilidades sociais e ambientais.  
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Sob a perspectiva política, constata-se por meio desta dissertação que compete aos governos 

dos países de destino incentivar ou inibir a adoção de práticas de RSC pelas subsidiárias 

estrangeiras que operam em seus territórios na medida em que incentivarem ou inibirem a 

proliferação de determinadas condições ambientais. Nesse sentido, interpretou-se que a 

iniciativa das subsidiárias em investirem em práticas de RSC sob condições ambientais 

adversas, como em sistemas jurídicos ineficientes, é um sintoma de que as empresas atuam 

em RSC para minimizar os efeitos nocivos de vazios institucionais representados por essas 

condições ambientais adversas. Nesse caso, os governos ficam sujeitos a críticas e pressões 

por mudanças nessas instituições. Os governos podem antever essas pressões e promover as 

alterações necessárias, para atrair investimentos brasileiros e para mudar o caráter da adoção 

de práticas de RSC: ao invés de as empresas adotarem práticas de RSC para suprir os vazios 

deixados pelas instituições, elas passem a adotar práticas de RSC por outras motivações, que 

não coloquem sob questionamento a eficiência do governo.   

Esta dissertação apresentou limitações. Entre elas, as métricas das práticas de RSC são 

medidas subjetivas, baseadas na percepção dos gestores que participaram da pesquisa no 

âmbito do Projeto GINEBRA.  

Para todas as práticas, não é possível identificar sobre quais questões versam as certificações 

ou os treinamentos. Dessa forma, não é possível determinar se procuram endereçar temáticas 

de interesse nacional ou internacional. É possível sugerir que haja uma associação mais forte 

entre as questões de interesse nacional, que exigem endereçamento por meio de práticas de 

RSC, com a configuração das instituições nacionais, porque essas instituições se relacionam 

mais diretamente com as políticas nacionais de negócios (FRANSEN, 2013).  

O teste estatístico empregado permite apenas uma visão estática da situação das empresas à 

época da pesquisa, não permitindo identificar os avanços e transformações que tem sido feitas 

na forma de se conceber e praticar a RSC.  

Além das contribuições apontadas, esta pesquisa permite identificar oportunidades de 

pesquisas futuras. É possível, por exemplo, analisar como se dá a associação entre as variáveis 

do ambiente institucional analisadas nesta dissertação e as práticas de RSC, o que seria 

possível no escopo de uma pesquisa qualitativa. Sugere-se a realização de pesquisas que se 

dediquem a identificar as motivações para a adoção de práticas de RSC, entre as subsidiárias 

estrangeiras de multinacionais brasileiras. Possivelmente será apropriada a adoção de uma 

abordagem qualitativa. É conveniente, também, realizar pesquisas que adotem outros 
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elementos ambientais como variáveis em estudo, por exemplo, a regulação por instituições 

supranacionais e a atuação de ONGs e movimentos sociais nos países de destino, entre outras 

a critério do pesquisador. É possível, ainda, estudar como o aprendizado com os pares e o 

compartilhamento de experiências em networks pode se associar às práticas de RSC das 

subsidiárias estrangeiras de multinacionais brasileiras. Estes resultados abrem também a 

possibilidade de que se realizem estudos para analisar se as multinacionais brasileiras podem 

estar simplesmente reproduzindo nos países de destino práticas que as próprias matrizes 

desenvolvem no Brasil, ou se as subsidiárias adotam práticas de RSC concernentes 

especificamente ao ambiente institucional do país de destino. Outra sugestão para pesquisas 

futuras é que se estude como os Estados podem empregar os investimentos em melhorias das 

condições institucionais nacionais (por exemplo, melhorias na infraestrutura nacional) como 

um convite aos investimentos externos diretos. Uma última sugestão é que, com base nas 

constatações desta dissertação, estudem-se as formas com que as associações entre Estados e 

empresas estrangeiras têm sido benéficas para a sociedade e quais os limites para essas 

associações.   

Esta dissertação não pretende esgotar a discussão sobre a adoção de práticas de RSC pelas 

subsidiárias brasileiras no exterior às explicações encontradas na Teoria Institucional, que, 

conforme os resultados encontrados, explicam parte significativa da realidade dessas práticas. 

Entende-se, portanto, que explicações provenientes de outras vertentes teóricas, como a RBV 

ou a competitividade na indústria, também possam ser frutíferas no sentido de compreender 

amplamente as práticas de RSC, sua concepção e prática por empresas multinacionais, tanto 

em seus países de origem quanto em seus países de destino. 
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ANEXO A – Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Práticas de RSC 

N 59 

Normal Parameters
a
 

Mean 2,638 

Std. Deviation 0,947 

Most Extreme Differences 

Absolute 0,140 

Positive 0,102 

Negative -0,140 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,077 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,197 

a. Test distribution is Normal.  
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ANEXO B – Modelo de regressão linear com todas as variáveis 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,404 ,729  ,554 ,582   

Setor ,439 ,298 ,175 1,472 ,147 ,879 1,138 

Tempo de operação ,002 ,006 ,041 ,324 ,747 ,775 1,290 

Tamanho  ,205 ,084 ,311 2,436 ,018 ,764 1,309 

Ineficiência do sistema 

jurídico 
,014 ,006 ,383 2,446 ,018 ,509 1,965 

Liberdade de imprensa ,003 ,007 ,059 ,421 ,676 ,640 1,563 

Compromisso com a 

ética 
-,332 ,158 -,444 -2,103 ,041 ,279 3,586 

Estabilidade política -,090 ,122 -,215 -,738 ,464 ,147 6,801 

Eficiência da 

infraestrutura 
,510 ,148 ,970 3,449 ,001 ,157 6,359 

a. Dependent Variable: Práticas de RSC       
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ANEXO C – Modelo de regressão linear sem a variável “estabilidade política” 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,543 ,701  ,775 ,442   

Setor ,409 ,294 ,163 1,392 ,170 ,895 1,117 

Tempo de operação ,003 ,006 ,060 ,487 ,629 ,809 1,236 

Tamanho  ,189 ,081 ,287 2,334 ,024 ,819 1,222 

Ineficiência do sistema 

jurídico 
,017 ,005 ,440 3,263 ,002 ,678 1,475 

Liberdade de imprensa ,003 ,007 ,053 ,382 ,704 ,642 1,558 

Compromisso com a 

ética  
-,374 ,146 -,501 -2,555 ,014 ,321 3,115 

Eficiência da 

infraestrutura 
,449 ,122 ,854 3,687 ,001 ,230 4,345 

a. Dependent Variable: Práticas de RSC       
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ANEXO D – Modelo de regressão linear apenas com as variáveis de controle 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,700 ,342  4,963 ,000   

Setor ,564 ,315 ,225 1,793 ,078 ,983 1,017 

Tempo de 

operação 
,006 ,006 ,126 ,973 ,335 ,922 1,085 

Tamanho  ,145 ,086 ,220 1,682 ,098 ,907 1,102 

a. Dependent Variable: práticas de RSC      
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APÊNDICE A – Subsidiárias que compõem a amostra e seus países de destino 

Empresa País de destino 

JBS EUA 

Itautec S.A. Portugal 

Alusa Engenharia  Argentina 

Braskem Argentina 

Alpargatas França 

Natura França 

Maxion-Fumagalli EUA 

Artecola S.A. Colômbia 

Artecola S.A. Peru 

Alpargatas  Reino Unido 

Alpargatas  Itália 

Vale Ltd Canadá 

Alpargatas Espanha 

Vale Canadá 

Votorantim Cimentos – VCNA  Canadá 

Tigre  Colômbia 

Artecola S.A. Argentina 

Jacto Inc EUA                           

IBOPE Colômbia                      

Politec Japan Japão 

IBOPE Peru 

IBOPE Argentina 

Artecola S.A. Chile 

Taurus International Mfg Inc EUA                           

Artecola S.A. México 

Marcopolo S/A Índia 

Jacto – Interman Tailândia                     

Embraco China 

Tigre Inc EUA                           

Acerias Paz Del Rio – Votorantim  Colômbia                      

Acerbrag – Votorantim  Argentina 

Oxiteno México S.A.  México                        

Embraco Eslováquia                    

Inplac NA EUA                           

Jacto – Multijacto Argentina 

Embraco Itália                        
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Sabó S.A. Argentina 

Alparagatas Argentina 

Atech – AmazonTech EUA                           

Alpargatas Inc. EUA                           

Lusosider Aços Planos – CSN  Portugal 

Loma Negra – Camargo Corrêa  Argentina 

Agrale S.A. Argentina 

Bematech EUA 

Braskem  EUA 

Tigre  Peru 

Guerra AS Argentina                     

PromonLogicalis Argentina 

Marcopolo  África do Sul 

Providencia Inc. EUA 

Oxiteno Andina Venezuela 

Metalpar  Argentina 

Ci&T Inc. EUA                           

Embraer  China                         

Marcopolo S.A. México 

Camargo Corrêa Venezuela 

Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. Colômbia 

Cia Brasileira de Metalurgia e Mineração EUA 

Eucatex North America EUA                           

Fonte: elaborado pela autora, com base em Fleury et al. (2010).  

 

 


