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RESUMO  

 

O objetivo geral deste estudo é mostrar as influências da cultura no 
processo de internacionalização da rede internacional Laureate para o Brasil. A 
abordagem do processo de Internacionalização do ensino superior, teve o 
método da pesquisa qualitativa tipo estudo de caso, com foco na Laureate 
international universities. A técnica utilizada foi análise de conteúdo, pois foi 
verificado e interpretado o conteúdo que então forneceu esclarecimentos sobre 
os objetivos propostos BARDIN (2011). O software QSR NVIVO 10 for 
Windows™ auxiliou na análise agrupando ideias convergentes em 
dendagramas (arvores de palavras) onde foram avaliados 17 termos chaves 
para elucidar esta pesquisa. A pesquisa realizada mostrou que para o caso da 
Laureate international universities os aspectos culturais, administrativos, 
geográficos e econômicos, influenciaram parcialmente no processo de entrada 
de instituições de ensino superior para o Brasil. Alguns fatores apareceram em 
destaque como a mudança cultural com implantações estratégicas no processo 
de internacionalização, a necessidade de melhorias na administração e 
incremento das competências a rivalidade comercial por região e avanço no 
desempenho econômico em infraestrutura diferente. 

 

Palavras-chave: Internacionalização. Internacional. Educação. 
Cultura. Estrangeira. Multinacional 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to show the cultural influences in the process of 
internationalization of the international Laureate network for Brazil. The 
approach of the internationalization process of higher education, was the 
method of qualitative research case study type, focusing on the Laureate 
International universities. The technique used was content analysis and it was 
verified and interpreted the content that then provided clarification on the 
proposed objectives Bardin (2011). The QSR NVivo 10 software for Windows ™ 
helped analyze grouping converging ideas in dendagramas (words of trees), 
which were assessed 17 key terms to elucidate this research. The survey 
showed that in case of Laureate International Universities, cultural, 
administrative, geographic and economic factors, influenced partially in the 
input process of higher education institutions in Brazil. Some factors appeared 
highlighted as cultural change with strategic deployments in the 
internationalization process: need for improvements in the management, 
increment of skills to commercial rivalry by region, and advance of economic 
performance in different infrastructure. 

 

 

Keywords: Internationalization. International. Education. Culture. 
Foreign. Multinational 
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1 INTRODUÇÃO 

A abertura comercial internacional a partir de 1990 iniciou uma nova 

forma de disponibilização de produtos e serviços. Existem três ondas de 

mudanças que se sobrepõem, gerando um contexto de grande turbulência 

levando a novas formas de organizar as empresas: as mudanças nas 

condições de competição; a globalização dos mercados e da produção e o 

advento da economia baseada em conhecimento. Até a década de 1970, o 

mercado era vendedor, ou seja, a demanda era maior que a oferta, aquilo que 

fosse produzido tinha mercado, portanto, quem produzia ditava as regras. 

Havia espaço para o crescimento tranquilo das empresas sem maiores 

preocupações com uma possível eficiência sistêmica. As empresas podiam 

horizontalizar (aumentar a gama de produtos) ou verticalizar (aumentar o 

volume de operações produtivas próprias) sem grandes restrições (FLEURY 

1999). 

Já Harris e Wheeler (2005) definem a internacionalização como um 

processo no qual a empresa comercializa os seus produtos ou serviços fora do 

seu mercado local ou de origem, focando assim, o seu envolvimento também 

em mercados externos. 

Quanto ao processo de internacionalização, percebe-se uma 

concordância de diversos autores que citam suas etapas sequenciais de 

comprometimento com o exterior como por exemplo: Johanson e Vahlne 

(1977), Loureiro e Santos (1991), Leonidou e Katsikeas (1996). 
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Loureiro e Santos (1991), destacaram estratégias macro e ações 

promovidas pelas empresas produtoras/exportadoras em seu processo de 

internacionalização. Esses autores ressaltam duas possibilidades: 

internacionalizar sem investimento direto no exterior e internacionalizar com 

investimento direto no exterior.  

Entretanto outros autores como Andersen (1993), Sullivan (1996), 

Kroeck e Renforth (1996), e Toyne e Nigh (1997), afirmam que a empresa 

passam pelas fases de internacionalização sem investimento para fases de 

maior comprometimento, expondo-se, proporcionalmente, à elevação de riscos 

e dos montantes investidos. 

Ramswamy, Kroeck e Renforth (1996), ressaltam que o processo de 

internacionalização é mais complexo do que o apresentado por Sullivan (1994), 

pois algumas empresas podem regredir nos diversos estágios, retornando a 

fases anteriores, devido a condicionantes do ambiente externo, ou à 

implantação de um novo direcionamento estratégico.  

A KPMG (2014) aponta em seu relatório que o número de fusões e 

aquisições apresentam crescimento e o primeiro semestre de 2014, ficou como 

um dos melhores da história com 406 operações entre janeiro e junho. Sendo 

assim, o número de fusões e aquisições registraram um crescimento de 5% em 

relação ao mesmo período do ano de 2013. 

O desenvolvimento do ensino superior, pode utilizar como estratégia a 

exploração e propensão para internacionalização. Seu importante papel nas 

sociedades atuais, possibilita servir os interesses administrativos e econômicos 

dos governos transformando-se em uma dimensão necessária do 

desenvolvimento (MARGINSON 2006). 

A internacionalização é uma tendência das empresas ampliarem sua 

atuação para uma dimensão internacional. Essa atuação deve ocorrer de forma 

sistemática e proveitosa, e pode envolver atividades de abastecimento, 

fabricação, comercialização, ou a condução de outros tipos de atividades com 

valor agregado em escala internacional (CAVUSGIL, KNIGHT e 

RIESENBERGER, 2010). 
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Knight, (1999), afirma que “a internacionalização do ensino superior não 

se limita a uma interpretação geográfica do conceito", sendo assim, a 

internacionalização é parte dos esforços das universidades para cumprir as 

suas funções primárias, ou seja, o processo de ensino e aprendizagem, 

atividades de pesquisa e acadêmicas e serviço à sociedade. 

A definição de internacionalização do ensino superior varia e depende 

dos grupos de stakeholders, governo, setor privado, instituições, membro do 

corpo docente, disciplina acadêmica e estudantil. Estas perspectivas diferentes, 

resultam em várias razões para muitas abordagens do programa para a 

internacionalização do ensino superior (TRILOKEKAR, 2007). A definição 

comumente aceita neste estudo é a definição de Knight, descrita a seguir. 

Internacionalização do ensino superior é o processo de integração de 

uma dimensão internacional / intercultural nos elementos de uma instituição 

(KNIGHT, 2006). Esta definição é aceita, dada a sua ênfase no processo de 

integração e das três dimensões funcionais importantes das universidades: 

ensino, pesquisa e serviços. 

O ensino superior tem sido, tradicionalmente, uma parte de acordos e 

intercâmbios culturais, do sistema de economia, informação e comunicação 

atual globalizado, sugerindo um outro aspecto da razão sociocultural (KNIGHT, 

1999, pp 201-238 ). 

 

1.1 Problema de pesquisa 

Este estudo analisou o processo e as variáveis da internacionalização e 

focou o caso da rede Internacional Laureate elucidando os fatores culturais, 

administrativos, geográficos, econômicos e estratégicos na internacionalização 

(GHEMAWAT, 2008). 

O problema respondido por essa pesquisa foi: Quais fatores 

influenciaram no processo de entrada de uma instituição de ensino superior no 

Brasil? 
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1.2 Objetivo 

O fenômeno central explorado nesta pesquisa está proposto conforme 

SCHWANDT, T.A. (1998/2006). 

O objetivo geral deste estudo é mostrar as influências da cultura no 

processo de internacionalização da rede internacional Laureate para o Brasil. 

A dimensão cultural segundo Ghemawat inclui: 

I. crenças religiosas (religiões diferentes); 

II. normas e padrões de uma sociedade (Valores diferentes, normas 

e disposições); 

III. língua (Idiomas diferentes);  

IV. diferenças étnicas (Diferentes etnias; falta de redes étnicas ou 

sociais conjuntivos); e 

V. Confiança ou Falta de confiança. 

Diferenças de línguas e comunicação podem gerar erros de 

comunicação e má interpretação de informações, essa imprecisão nas 

traduções e resultar em gastos adicionais. Países que compartilham a mesma 

língua, tendem apresentar um volume de negócios três vezes maiores do que 

entre países que não falam o mesmo idioma (GHEMAWAT, 2008). 

Espera-se retratar a internacionalização no contexto da pesquisa e das 

perspectivas da rede educacional Laureate, elucidando suas características 

suas implicações oferecendo subsídios para os estudiosos , pesquisadores e 

empresários no processo de entrada de instituições de ensino superior para o 

Brasil 

Como objetivos específicos, o estudo buscou: 

I. Relatar os aspectos administrativos (laços coloniais, blocos 

comerciais, moeda, hostilidade política, instabilidade social, 

diferenças burocráticas e morosidade administrativa), que 

influenciaram o processo de Internacionalização da rede 

Internacional Laureate para o Brasil; 

II. Identificar as influências geográficas (distância física, fronteiras, 

fusos horários, clima, saúde e doenças), que contribuíram ou não 
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no processo de Internacionalização da rede Internacional 

Laureate para o Brasil; e 

III. Investigar como a economia (riqueza e pobreza, recursos naturais 

renováveis ou não, recursos financeiros, recursos humanos, 

infraestrutura, informação e conhecimento), pode ter favorecido 

no processo de internacionalização da rede internacional 

Laureate para o Brasil.  

 

1.3 Justificativa 

O motivo de elaborar este trabalho surgiu com a observação de alguns 

aspectos conforme abaixo e os relatos encontrados na pesquisa oferecem 

algumas contribuições: 

I. Para o estudante: A Pesquisa contribui com os estudos das 

disciplinas prática em estratégia empresarial, inteligência empresarial 

e outras. porque descreve o processo de internacionalização de um 

grupo de ensino internacional para o mercado brasileiro, reunindo um 

referencial da literatura para contemplar a formação acadêmica. 

II. Para o Pesquisador: O trabalho constitui um pressuposto necessário 

ao pesquisador porque relata os fatores culturais, administrativos, 

geográficos e econômicos que podem ter influenciado na 

Internacionalização da rede internacional Laureate para o Brasil. 

reflete a metodologia da investigação, a lógica do raciocínio científico 

(PINTO, 1979 p. 04), o trabalho ainda mantém possibilidade de 

continuação da investigação. 

III. Para empresários: A pesquisa colabora com empresários e 

consultores em seus processos decisórios corporativos como 

componente da sua coleção de dados na inteligência empresarial 

pois retrata os caminhos e dificuldades na Internacionalização da 

rede internacional Laureate para o Brasil. 
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1.4 Estrutura da dissertação 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos sendo o primeiro 

introdução; o segundo fundamentação teórica, contemplando setor da 

educação, processos de internacionalização e CAGE framework - medida de 

distância entre países; O terceiro capítulo refere-se aos aspectos 

metodológicos como o desenvolvimento do estudo de caso e os procedimentos 

de coleta de dados; o quarto situa o ambiente no qual a Laureate International 

Universities está inserida no Brasil e no mundo, assim como as características 

da empresa, dados coletados no estudo de caso, análise dos dados, resultados 

da pesquisa de campo; O quinto capítulo verifica os fatores culturais, 

administrativos, geográficos, econômicos e estratégicos na internacionalização; 

E o sexto capítulo refere-se as considerações finais, com as limitações do 

estudo e recomendações de novas pesquisas na área. 
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Quadro 1 - Sequência Lógica do estudo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A literatura sobre o tema aponta o reconhecimento de fatores 

motivadores da internacionalização de empresas o se tornou mais evidente 

após a abertura comercial nos anos 1990. Os estudos apontaram, dentre 

outros, o crescimento e a sobrevivência face à concorrência das empresas 

ingressantes no Brasil, a necessidade de aprimoramento para possibilitar maior 

competitividade e a superação de barreiras protecionistas (VIANNA et al., 

2007). 

Para a base teórica deste trabalho, foi avaliada a literatura existentes 

que alicerça o tema abordado como o setor da educação, processos de 

internacionalização e CAGE Framework (GHEMAWAT, 2008). 

 

2.1 Setor da educação e a evolução do ensino superior no Brasil 

O Acordo Geral sobre Comércio de Serviços, AGCS (do inglês General 

Agreement on Trade in Services, GATS) é um acordo da Organização Mundial 

do Comércio (OMC), que entrou em funcionamento em janeiro de 1995. O 

acordo foi criado para estender o sistema multilateral de comércio para os 

serviços, da mesma maneira que o Acordo Geral de Tarifas e Comércio 

fornece um sistema para o comércio de mercadorias. (OMC).  

A OMC adotou uma lista de 12 grandes setores de serviços sujeitos às 

regras do GATS. Esta lista inclui os seguintes segmentos: 1. negócios (como 

os serviços profissionais jurídicos, de contabilidade e de arquitetura); 2. 
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comunicação (como os serviços postais e de telefonia); 3. construção e 

serviços de engenharia; 4. distribuição; 5. educação (como a educação 

superior); 6. meio ambiente (como serviços de saneamento); 7. financeiro; 8. 

saúde; 9. turismo e viagem; 10. recreação, cultura e esporte; 11. transporte; 12. 

serviços de cunho genérico (OMC,2005). 

No caso da educação superior, um dos modos de prestação 

corresponderia a presença comercial: provedor de educação que se estabelece 

comercialmente em outro país, para prestar serviços mediante sede local, 

campus-satélite, instituições gêmeas ou acordos de franquia com instituições 

locais (UNESCO, 1998). 

O número de estudantes matriculados em universidades no Brasil mais 

do que dobrou em relação a 2001, chegando a 7,31 milhões em 2014, segundo 

dados do Ministério da Educação e Cultura. O empréstimo estudantil foi um 

fator contribuinte, concedido por meio do Fundo de Financiamento Estudantil 

do Ministério da Educação, denominado como Fies, aumentou para 423.050 

estudantes até 2013, multiplicando-se quase seis vezes desde 2010 (MEC 

2014) 

Outra influência foi o programa federal Universidade para Todos, 

denominado ProUni1, que concedeu bolsas de estudo integrais para 108.686 

estudantes no primeiro semestre de 2013, mais do que o dobro do número do 

mesmo período de 2010, dados de acordo com o web site exame.com da 

editora Abril (GODOY e HAYASHI, 2014). 

 No século XIX, implantou-se a universidade estatal moderna, e essa 

etapa, que vem até os nossos dias, introduz uma nova relação entre Estado e 

universidade. Trindade (2000) desde então houve um crescimento acentuado 

no número de cursos superiores e de alunos matriculados. Essa e expansão 

quantitativa pode ser sintetizada da seguinte forma, conforme Castro (1999: p. 

20): 

                                                             
1
 ProUni é o programa do Ministério da Educação que concede bolsas de estudo integrais e 

parciais de 50% em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. 
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A reorganização do sistema de ensino superior (Decreto 
nº. 2.306/97), baseada nos princípios estabelecidos pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assegurando, entre 
outras, as seguintes mudanças: diversificação institucional, 
criando novas modalidades jurídicas dos Centros Universitários 
e das Faculdades Integradas; estímulo à expansão de vagas, 
conferindo maior liberdade para a criação de novos cursos por 
instituições não universitárias que se destaquem pela 
qualidade do ensino medida em avaliações periódicas; garantia 
dos direitos dos alunos de se informarem sobre as condições e 
o desempenho das instituições, tornando obrigatória a 
publicação do relatório anual sobre os cursos oferecidos, perfil 
do corpo docente e infraestrutura disponível (laboratórios, 
bibliotecas, etc.). 

A consolidação do sistema de avaliação do ensino 
superior – mediante implantação do Exame Nacional de Cursos 
(ENC), também conhecido como Provão, e do fortalecimento 
das comissões de especialistas da Secretaria de Educação 
Superior para a verificação das condições de oferta; 

A elaboração das novas Diretrizes Gerais dos Currículos 
de Graduação, orientada aos seguintes objetivos: expansão e 
melhoria na oferta de cursos; ampliação e integração entre as 
várias áreas de conhecimento; flexibilização curricular, 
combate à evasão escolar e ampliação do espaço de decisão 
do aluno na definição do seu currículo acadêmico. 

 

O quadro 2, refere-se a matrículas em cursos de graduação superior 

presenciais, em todo o Brasil e mostra a evolução da participação da 

população e reflete o mercado do ensino superior elucidando o aumento da 

procura ao longo do tempo. 
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Quadro 2: Evolução das estatísticas do ensino superior - Brasil 1962 – 2013 

 

Fonte: Sinopse de dados anuais INEP2/MEC/SEEC tabulação do autor (2014) 

 

O quadro 2 tabulou e comparou as sinopses de dados ao longo do 

tempo é possível verificar a evolução da procura (matrículas) por cursos de 

graduação na rede privada nas modalidades presencial e a distância (bacharel, 

licenciatura e tecnólogo). Esta procura reflete o interesse de instituições de 

ensino a entrarem no pais. 

O Brasil ocupa o 79º lugar entre 174 países avaliados pelo Relatório das 

Nações Unidas, com a avaliação do IDH
3
 – Índice de Desenvolvimento 

Humano do ano 2014 e se classifica no rol dos países de desenvolvimento 

médio.conforme o IDH, até o ano de 2010, embora o país tenha enriquecido, 

não conseguiu transformar esta riqueza em maior expectativa de vida e em 

educação. O Brasil esta na 85ª posição na colocação mundial na educação, 

sendo que 36,1% possuem nível superior (IDH, 2009) 

                                                             
2 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é uma 
autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja missão é promover estudos, 
pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a 
formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de 
parâmetros de qualidade e equidade, bem como produzir informações claras e confiáveis aos 
gestores, pesquisadores, educadores e público em geral. 

3 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo 
prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. 
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Carnoy (1999) diz que as mudanças econômicas mundiais estão 

exigindo três tipos de reformas na educação, as quais ele chama de reformas 

com base na competitividade, nas exigências financeiras, na equidade, e ainda 

que o fato da educação apresentar grandes números, o que significa gastos 

elevados, tem atraído fortemente o interesse da iniciativa privada em vista do 

montante de recursos que isso representa. 

Pelo índice de Gini4, o país está com uma das mais altas concentrações 

de renda do mundo. O índice Gini utiliza o PIB anual per capita que no Brasil 

20% dos mais ricos é de US$ 18.563,00, enquanto o dos 20% mais pobres é 

de apenas US$ 578,00, portanto, 32 vezes menor. O Índice Gini considera 

ainda que enquanto os 20% mais pobres precisam distribuir entre si apenas 

2,5% da renda do país, os 20% mais ricos se completam com 63,4%, ou seja, 

no Brasil, 30 milhões de pessoas precisam sobreviver com a pequena fatia de 

2,5% e outros 30 milhões dispõem de 63,4% para o mesmo fim. 

Pelo índice GINI a situação particular do Brasil é pior do que a do 

conjunto da América Latina, que já é péssima: os 20% mais ricos dispõem de 

52,94% da renda e os 20% mais pobres, de 4,52%. Na África do Norte e no 

Oriente Médio, essa correlação é 45,35% e 6,90%, Kliksberg 2000, mostrou a 

continuidade do agravamento da concentração de renda nas últimas décadas, 

o país continua com 16% de analfabetos, ou seja, 24.480.000 pessoas. 

 

2.2 Laureate International Universities 

A Laureate International Universities (LIU) é uma rede global de 

instituições acadêmicas privadas, criada em 1998 e sediada em Baltimore, 

Maryland, nos Estados Unidos. Reúne cerca de 76 instituições de educação, 

dentre universidades, faculdades, centros universitários, institutos, academias e 

escolas, localizadas em 29 países na América do Norte, América Latina, 
                                                             

4 O coeficiente de Gini é a medida dos graus de desigualdade na distribuição da renda. Ele é 
igual a 0 quando a equidade é máxima, a renda sendo equitativamente distribuída entre todas 
as pessoas que integram uma população. Vai de 0 a 1. Países altamente equitativos, como 
Suécia e Espanha, têm o índice de Gini entre 0,25 a 0,30. A média mundial é 0,40. A média da 
América Latina é de 0,57, enquanto o Brasil está com 0,69, após ter passado de 0,59 em 1980, 
para 0,63 em 1989. 
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Europa e Ásia, com cerca de 470 mil estudantes e mais de 50 mil 

colaboradores. Suas instituições associadas oferecem centenas de cursos 

focados em graduação, mestrado, e doutorado em áreas como arquitetura, 

arte, negócios, artes culinárias, design, educação, engenharia, ciências da 

saúde, gestão de hospitalidade, tecnologia da informação, direito e medicina 

(LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES, 2015). 

Em 2004, o Laureate Education Inc. já estudava cinco novas aquisições 

no Brasil e pretenderia chegar aos 100 mil alunos até 2010. Sobre o Grupo 

Laureate Education Inc., exSylvan. 

Em 2008, a Laureate International Universities, já estava presente em 18 

países e controla 30 instituições. Investiu cerca de R$ 1 bilhão na aquisição de 

parte ou totalidade do capital de diversas instituições: a Universidade Anhembi-

Morumbi (SP), a Universidade Potiguar (RN), a Business School São Paulo 

(SP), o Centro Universitário do Norte (UNINORTE, AM) e a Escola Superior de 

Administração, Direito e Economia (ESADE, RS) (VALOR ECONÔMICO, 

2008).  

O web site institucional da Laureate International Universities mostra que 

a mesma possui 31 instituições de ensino na América Latina, sendo 12 no 

Brasil, 6 no Chile, 4 no Peru, 2 na Costa Rica, 2 em Honduras, 2 no México, 2 

no Panamá e 1 no Equador. Na Europa, a Laureate International Universities 

possui 23 instituições, sendo 8 na Espanha, 3 na França, 3 na Suíça, 2 na 

Alemanha, 2 na Itália, 2 na Grã-Bretanha, 1 no Chipre, 1 em Portugal e 1 na 

Turquia. No Oriente Médio e no Norte da África a Laureate International 

Universities possui 4 instituições, sendo 2 na Arábia Saudita, 1 na Jordânia e 1 

em Marrocos. Na Ásia totalizam 11 unidades da Laureate International 

Universities, sendo 3 na China, 2 na Austrália, 2 na Índia, 1 na Indonésia, 1 no 

Japão, 1 na Malásia, 1 na Tailândia. Na América do Norte, a Laureate 

International Universities possui 5 instituições nos Estados Unidos. 

Uma das Instituições adquiridas pela Laureate International Universities 

é a Universidade Anhembi Morumbi (UAM) que é uma instituição privada e em 

2005, 51% de suas ações foram adquiridas pelo grupo Laureate International 

Education. Sua missão é “contribuir para a construção de um mundo melhor”. A 

visão da UAM é ser uma instituição moderna, arrojada e inovadora. Tem como 
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valores a responsabilidade, o respeito à diversidade com estímulo ao 

pensamento crítico e ao relacionamento multicultural. Segundo a instituição, os 

cursos antecipam tendências do mercado e criam novos padrões educativos. A 

parceria com o grupo Laureate significa “oportunidade de formação e atuação 

mundial, por meio de programas exclusivos de intercâmbio, múltipla 

diplomação, estágio internacional, entre outros”, (LAUREATE 

INTERNATIONAL UNIVERSITIES, 2015). 

O quadro 3 permite visualizar regionalmente as aquisições do grupo 

internacional no Brasil desde sua chegada em 2005. 

 

Quadro 3: Aquisições feitas pelo Grupo 

 

Fonte: Hoper Estudos De Mercado 2013 

 

Em 2013 a rede Laureate comprou por R$ 1 bilhão a FMU. A compra 

inclui todas as unidades da FMU em São Paulo: Faculdades Metropolitanas 

Unidas (FMU), Faculdades Integradas de São Paulo (Fisp) e FiamFaam 

Centro Universitário. A aquisição não envolve o Centro Universitário de Brasília 

(UniCEUB), do qual o fundador da FMU detém 50% de participação. Com esta 

aquisição, a Laureate passa a contabilizar mais de 200 mil alunos no País. O 
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presidente da Laureate no Brasil, José Roberto Loureiro, afirmou que novas 

aquisições estavam nos planos da companhia. O executivo destacou que a 

estratégia era buscar escolas de boa reputação em suas regiões (OSCAR 

2013). 

O quadro 4 seguir mostra as Unidades da Laureate International 

Universities no Brasil. 

Quadro 4: Unidades da Laureate International Universities no Brasil 

Business School São Paulo (BSP) 

CEDEPE Business School 

Centro Universitário IBMR 

Centro Universitário do Norte (UniNorte) 

Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) 

Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (FADERGS) 

Faculdade dos Guararapes (FG) 

Faculdade Internacional da Paraíba (FPB) 

FMU Education Group 

Universidade Anhembi Morumbi (UAM) 

Universidade Potiguar (UnP) 

Universidade Salvador (UNIFACS) 

Fonte: Laureate International Universities - Universidades e Campus - Brazil (2015) 
adaptado em forma de tabela pelo autor 

 

2.3 Processos de Internacionalização 

Harris e Wheeler (2005), definem a internacionalização como um 

processo no qual a empresa comercializa os seus produtos ou serviços fora do 

seu mercado local ou de origem, focando assim o seu envolvimento também 

em mercados externos. Segundo Welch e Luostarinen (1998), 

internacionalização é o processo onde a empresa aumenta o envolvimento em 

operações além-fronteiras. É um processo por meio do qual a empresa opera 

fora do seu mercado de origem (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). A 

internacionalização pode ser entendida a partir de formas diferentes de atuar 

no exterior, que vão desde exportação indireta, exportação direta, 

licenciamento joint-ventures e aquisições, até investimento direto estrangeiro 

(ROOT, 1998). Portanto, se refere a toda forma de atuação da empresa no 

exterior, trata-se de ações e estratégias gerenciais.  
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Quando se obtém parte ou totalidade do faturamento por meio de 

operações internacionais, em outros países pode-se definir como 

internacionalização, que pode se dar pela exportação, pelo licenciamento, com 

alianças estratégicas, aquisições de empresas ou construção de subsidiárias 

próprias. Considera-se internacionalização a forma como a empresa atua além 

das fronteiras do seu país de origem. A empresa pode estar internacionalizada 

de algumas formas de acordo com Tanure; Duarte, (2006): 

I.  A presença em mercados internacionais: participação do produto em 

mercados internacionais; 

II. Presença de ativos no plano internacional: disposição da empresa no 

mercado internacional, como abertura de escritórios de 

comercialização, subsidiárias, operações próprias ou em parcerias 

nas diferentes atividades das cadeias produtivas globais; 

III. Inclusão na cadeia produtiva e proximidade aos canais de distribuição 

em outros países: no suporte que a empresa oferece em outros 

países para seus produtos; 

IV. Internacionalização da governança: atende à internacionalização do 

conselho de administração e à diversidade dos acionistas e 

conselheiros, possibilitando o acesso às informações da empresa por 

diferentes mercados de capitais; e 

V. Internacionalização da cultura dominante: entende-se a disseminação 

da cultura da empresa para outras localidades, ou assimilação pela 

empresa da cultura de outras localidades 

A internacionalização pode dar-se por meio de três modos de entrada: (i) 

por exportação (direta ou indireta); (ii) por formas contratuais (licenciamento, 

franquias, aliança contratual e acordos técnicos); e (iii) por investimento. 

(TANURE; DUARTE, 2006). 

Existem diversas teorias de Internacionalização, essas teorias objetivam 

explicar como as empresas buscam outros mercados para atuar, entre as mais 

citadas estão: (Resource Based View – RBV e comportamento estratégico), 

(Escola de Uppsala e Networks), (Paradigma Eclético, Ciclo de Vida do Produto 

e Poder de Mercado) e born global. 
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Carneiro e Dib (2007) descrevem as principais teorias de 

internacionalização. As teorias analisadas foram: Teoria de Poder de Mercado 

Hymer (1983), Teoria da Internalização de Buckley e Casson (1992), 

Paradigma Eclético de Dunning (1980), O modelo de Uppsala de Johanson & 

Vahlne (1977), Perspectiva de Networks de Johanson e Mattsson (1988) e 

Empreendedorismo Internacional Sharma & Blomstermo (2003). As três 

primeiras teorias podem ser classificadas como abordagens de 

internacionalização com base em critérios econômicos e as três últimas com 

base em critérios comportamentais. Após essa análise, Carneiro e Dib (2007), 

declaram que não foi possível encontrar explicações suficientes para responder 

as questões: "por que", "o quê", "quando", "onde" e "como" empresas 

internacionalizam. Há ainda, a teoria institucional de Kostova, Roth & Dacin 

(2008), a teoria multiestágio de Contractor (2007), a teoria de Hymer de 

investimento direto estrangeiro (1960), as vantagens econômicas da 

propriedade e do controle segundo Hymer, as Imperfeições de mercado como 

motivadoras do IED segundo Hymer (1960), a teoria do ciclo de vida do produto 

de Vernon (1966), critério econômico, a teoria evolucionária de Kogut e Zander 

(1993), a teoria dos custos de transação de Hennart (2010). 

Segundo Cavusgil (2010), as empresas buscam a internacionalização 

por alguns motivos e normalmente esses motivos não são isolados, alguns 

deles são estratégicos por natureza e outros reativos. No caso da 

internacionalização do ensino superior pode-se citar alguns deles: 

I. Buscar oportunidade de crescimento com a diversificação, devido a 

um expressivo mercado potencial fora do pais de origem; 

II. Obter maiores margens de lucro, considerando que mercados 

estrangeiros podem estar mal servidos; 

III. Adquirir novas ideias sobre, serviços e formas de negociação, 

propiciando a exposição da empresa a novas ideias sobre processos 

e métodos em ambientes externos; 

IV. Desenvolver economias de escala neste caso em marketing e P&D 

devido a redução de custo unitário resultante de volumes somados; 
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V. Enfrentar concorrência internacional com eficácia ou frustrar o 

crescimento da concorrência no mercado doméstico, melhorando o 

posicionamento competitivo ao enfrentar a concorrência internacional; 

VI. Investir em um relacionamento potencialmente vantajoso com um 

parceiro estrangeiro, isso pode levar ao desenvolvimento de novos 

produtos e serviços. 

A globalização coloca desafios para os sistemas regionais e nacionais 

da internacionalização de ensino superior do mundo (Moja, 2004). Estes 

desafios devem ser resolvidos por meio de estratégias empresariais. 

Hayhoe (1989) acredita que os acordos internacionais de cooperação, 

mobilidade acadêmica, bolsas de estudos internacionais, o desenvolvimento 

técnico e econômico, estudos curriculares internacionais, os valores culturais, o 

contexto histórico e político são as razões mais importantes para a 

internacionalização do ensino superior. 

A seguir será apresentada uma síntese das principais teorias de 

internacionalização organizadas em grupo de abordagem. 

 

2.4 Principais teorias de internacionalização 

O quadro 5 relaciona as principais teorias de internacionalização 

classificadas por categoria: 
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Quadro 5 - Principais teorias de internacionalização 

CLASSE AUTOR TEORIA 

Teorias de negócios 
internacionais de base 

econômica 

Vernon (1966, 1979) 
Teoria do ciclo de vida do 

produto 

Hymer (1960) 
Investimento direto 

estrangeiro 

Hennart (2010) 
Teoria dos custos de 

transação 

P. Bucley e 
M. Casson (1997) 

Teoria da internalização 

Hymer (1976), e 
Dunning (1980) 

Paradigma eclético 

(RUGMAN 1980). 
Teoria geral da 
internalização 

Teorias de negócios 
internacionais de base 

comportamental 

Dunning & Lundan 
(2008) 

Gradualismo, distância 
psíquica 

(Johanson; Mattson, 
1986; Forsgren, 1989). 

Teoria do network 

outras abordagens em negócios 
internacionais 

 

Sharma & Blomstermo 
(2003) 

Empreendedorismo 
internacional 

Sharma & Blomstermo 
(2003) 

Born global 

Contractor (2007) Teoria multi-stage 

Rugman & Verbeke 
(2004) 

Regional multinationals 

Ghemawat (2001) Cage framework 

Principais teorias estratégicas 
de internacionalização 

(ROCHA; ALMEIDA, 
2006). 

Teoria do comportamento 
estratégico 

(PENROSE, 1959) 
(BARNEY, 1986) 
(BARNEY, 2002) 

Visão baseada em 
recursos (Resource 

Based View – RBV) e 
VRIO 

Abordagens para países 
emergentes 

Kostova, Roth & Dacin 
(2008) 

Institucionalismo 

Mathews (2006) Dragon multinationals 

Cuervo-Cazurra (2008) Multilatinas 

Fonte: o autor (Pesquisa bibliográfica) 

 

O quadro 5 destaca as principais teorias de internacionalização com 

abordagens para países emergentes que serão explicadas a seguir. 
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2.4.1 Teoria do ciclo de vida do produto 

Alguns estudos históricos já levavam à barreiras de entrada, como por 

exemplo a classificação de Joe Bain que identificou três principais fontes de 

barreiras à entrada: os decorrentes de: 

I. economias de escala e custos irrecuperáveis; 

II. as vantagens de custo absoluto; e 

III. as vantagens de diferenciação de produto. 

Bain considerava a economia de escala e de alto custos era fator 

irrecuperável (BAIN, 1956).  

Agarwal (2001) ressalta que a análise inicial de Bain ficou impedida de 

se desenvolver por outros autores pois era protegida por patentes e outras 

restrições governamentais. 

Dados históricos precisos sobre os ciclos de vida de produtos 

normalmente são difíceis de obter, portanto, os poucos estudos empíricos que 

são capazes de investigar sistematicamente as questões relativas a novos 

mercados de produtos. (AGARWAL, 2001) 

O Ciclo de Vida do Produto, surgiu nos anos 60, quando uma lógica 

sequencial foi estudada descrevendo um processo de internacionalização de 

empresas. O Ciclo de Vida do Produto pode explicar o processo de 

transformação das empresas locais em multinacionais. O fato do avanço da 

tecnologia nos produtos os diferenciam entre os países e leva esses produtos a 

vantagens competitivas quando comparados a outros países com outro 

desenvolvimento tecnológico. essas diferenças podem ser temporárias. Os 

produtos são produzidos e testados em países de origem em condições 

favoráveis de tecnologia e mercado quando comparados com outros países e 

outros países com tecnologia menos adiantada começam a importar esses 

produtos e ocorre a padronização da tecnologia para produzir nesses países. 

O modelo tem foco no tempo de inovação de um pais, nos efeitos de 

economia de escala e nos papéis de desconhecimento e incerteza como 

influenciadores do padrão de troca (VERNON, 1966, 1979). 
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O Ciclo de vida do produto de Vernon (1966) se dá quando a empresa 

percebe uma inovação no mercado de seu país de origem e que pode ser 

desenvolvido em outros países (levando em conta a demanda do destino). Dá-

se inicio por exportação e depois a internacionalização. frente a essas etapas, 

os caminhos gerenciais determinavam a internacionalização da empresa. A 

teoria de Vernon se baseia no tempo de vida útil de um produto, bem 

estabelecido no país de origem ou até mesmo ultrapassado e leva isso como 

fator contribuinte para exportação para um país em desenvolvimento onde a 

vida do produto pode ser prolongada por mais alguns anos, sem necessidade 

de inovação tecnológica. Enquanto isso no país de origem, serão feitos novos 

investimentos em tecnologia para criar ou adequar produtos mais inovadores e 

com novas possibilidades de lucro. 

Vernon salientou três estágios de desenvolvimento do produto: produto 

novo, produto em maturação e produto padronizado conforme o quadro a 

seguir: 

Quadro 6 - Representação dos estágios do ciclo de vida do produto 

 

Fonte: Vernon (1966) In (Pessoa; Martins, 2007) 

 

O quadro acima esquematiza os três estágios do ciclo de vida do 

produto de acordo com Vernon (1966), esses estágios serão explicados a 

seguir: 
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I. Introdução: No estágio da introdução de um novo produto, o 

investimento e produção são mais complexos pois muitos dados do 

processo de produção são ainda temporários ou indeterminados, 

esse fato é um fator importante no ciclo de vida do produto. As 

características do novo produto ainda não são bem definidas e tudo 

esta sujeito a grandes alterações como insumos, especificações, 

matérias primas, processos de produção ajustes de mercado, 

reações dos produtos concorrentes e etc. Temos então condições 

incertas para o produtor. 

II. Maturação: É o estágio intermediário do ciclo de vida do produto. O 

numero de produtores aumenta e a competição entre rivais nesta 

fase proporcionarão muitos ajustes ao produto, o mercado vai se 

alterando com a oferta que cresce e se torna mais diversificada, a 

demanda se torna elástica e vai aumentando, atenções especiais no 

preço são necessárias nesta fase, os produtores são obrigados a 

agregar valos ao produto por meio de diferenciação das 

características dos produtos, é preciso estratégias para se manter no 

mercado. A expansão da demanda requer um aumento do nível de 

padronização do produto e do processo de produção, a operação 

requer menor flexibilidade pois as variações diminuem tanto na 

produção quanto na característica do produto entretanto é preciso 

controlar o custo de forma eficiente. 

III. Padronização: O estágio de padronização é reconhecido pela 

determinação das características do produto e pelo mercado 

consumidor. Neste estágio o padrão do produto chega ao seu nível 

máximo e o consumo se massifica dando possibilidade para um 

processo produtivo otimizado. A estabilidade do produto, do mercado 

consumidor, a especificação, os insumos necessários para à 

produção sofrerão grandes ajustes nessa fase do produto. Vernon 

ressalta ainda que o processo produtivo é regido por capital e mão de 

obra, a tecnologia já esta consagrada nesta fase e diminui as 

atividades ligadas ao conhecimento 
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Andersen (1997) criticou o ciclo de vida do produto, verificando que o 

deslocamento de empresas multinacionais de países mais desenvolvidos para 

os países menos desenvolvidos envolvia muitos riscos. Era necessário uma 

boa escolha estratégica nos diferentes modos de entrada (ANDERSEN, 1997). 

Em 1979 Vernon aceitou algumas criticas e corrigiu algumas 

considerações sobre o Ciclo de Vida do Produto, ao considerar que novos 

produtos de multinacionais poderiam ser elaborados nas filiais localizadas nos 

países menos desenvolvidos.  

Com a teoria do ciclo de vida do produto percebe-se a consideração da 

influência dos recursos – de capital, de mão de obra, de tecnologia – na 

construção do processo que conduz as empresas a se internacionalizarem.  

2.4.2 Investimento direto estrangeiro 

A teoria do comércio internacional associada à teoria do investimento 

direto estrangeiro (IDE) foram explicadas por Vernon (1971, 1974 e 1979), 

Hymer (1960, 1976, 1990) , Dunning (1981, 1988, 1993, 1999), entre outros 

estudiosos. Após a segunda guerra mundial a economia mundial se reconstruiu 

e então houve a aparição de empresas multinacionais surgiram novas linhas de 

estudo quando o assunto era investimento. Hymer em 1960 começa a apontar 

o capital nas operações produtivas dos países de origem e destino. As teorias 

de internacionalização de(Tobin (1958) e Markowitz (1959)) e também as 

teorias de comércio internacional (Corden (1974) e Hirsch (1976)), focavam o 

capital mas não eram especificas para o Investimento Direto Estrangeiro. O 

Investimento Direto Estrangeiro (IDE) consiste em otimizar recursos ou 

competências como por exemplo as vantagens específicas da empresa face à 

concorrência (controle de ativos estratégicos como tecnologia, marca própria, 

capacidades de gestão) e controle. e explorar imperfeições estruturais. Os 

recursos são principalmente os produtos ou serviços em indústrias passíveis de 

consolidação. O momento adequado varia conforme as oportunidades para 

reforçar a posição de monopólio em cada país. O Investimento direto 

estrangeiro trata-se do investimento com controle da operação internacional ou 

exportação. 
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A teoria da organização industrial elucidou alguns parâmetros e 

descreveu como alguns mercados eram supridos por filiais estrangeiras de 

produção enquanto a teoria moderna do Investimento Direto Estrangeiro 

procura explicar, inicialmente, o que determina a internacionalização da 

produção. Embora reconhecendo a importância das empresas multinacionais 

no processo de investimento internacional, Dunning (1973) utilizou as 

empresas multinacionais para propor uma formulação com os componentes do 

Investimento Direto Estrangeiro, em sua teoria eclética ou paradigma eclético, 

Dunning criticou a teoria do ciclo do produto e a teoria de internalização, dando 

elas como incompletas para o estudo de internacionalização de empresas, 

temos então a teoria OLI como já estudado no ITEM XXX, (i) As vantagens de 

propriedade (Ownership) (ii) As vantagens de localização (Locational) e (iii) As 

vantagens de internalização. Brewer (1993) classificou em seus estudos o 

Investimento Direto Estrangeiro conforme quatro principais tipos de projetos, 

são: market-seeking, efficiency-seeking, resource-seeking e asset-seeking 

projects. 

I. Market-seeking projects: Brewer classifica esse projetos de 

investimentos para atender o mercado interno dos países que 

recebem o Investimento Direto Estrangeiro.São utilizados produtos 

intermediários do país de origem no seu processo de produção 

(Rugman e Verbeke 2002). Grande parte das empresas 

multinacionais latinos americanas atua por meio de da estratégia 

market seeking de forma local, regional ou global. É fácil de se 

entender Market-seeking projects devido ser necessário mais capital 

para competir em outras condições e também a necessidade de 

maior nível de aprendizagem, menores barreiras, maiores custos de 

adaptação (YEUNG; CHUNG, 2005).  

II. Efficiency-seeking projects: São investimentos focados nos menores 

custos de produção. O foco é aproveitar economias de escala e 

pouco importando a localização do cliente. Essas empresas são 

poucas e heterogêneas e buscam a liderança em seus respectivos 

segmentos buscam também a integração mais complexa em 
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decorrência das particularidades da competição em seus setores 

(CHUDNOVSKY, 2004). 

III. Resource-seeking projects: O Investimento Direto Estrangeiro visa ter 

acesso a baixo custo tanto a matérias-primas quanto para a mão de 

obra. 

IV. Asset-Seeking projects: Referem-se a cooperação entre ativos 

estratégicos das empresas (plantas fabris, fusões, aquisição ou 

operações de joint verntures) formando uma estrutura de propriedade 

comum para atuar em mercados regionais ou globais. São poucas as 

empresas que atuam da forma strategic asset seeking, elas preferem 

fazer isto por parcerias ou alianças estratégicas (CHUDNOVSKY, 

2004; YEUNG; CHUNG, 2005). 

A atratividade para o Investimento Direto Estrangeiro está relacionada a 

fatores como tamanho e crescimento do mercado, disponibilidade de trabalho 

níveis de inflação e de endividamento externo e a situação do balanço de 

pagamentos foram sempre considerados os principais indicadores do grau de 

atratividade da localização para projetos de investimento internacional e 

comércio. (AMAL; SEABRA, 2007) 

A abordagem institucional do Investimento Direto Estrangeiro considera 

o ambiente institucional como uma vantagem de localização e, portanto, deverá 

constituir-se em uma peça central na explicação dos fluxos de Investimento 

Direto Estrangeiro. Existe ainda a vantagem de localização que é uma 

consideração importante pelo foco do Investimento Direto Estrangeiro, a 

vantagem de localização considera o regime político as instituições 

econômicas, os termos de acesso aos fatores de produção internacional e os 

fatores socioculturais como as normas informais, costumes, hábitos e religião 

(MUDAMBI E NAVARRA 2002). 

2.4.3 Teoria dos custos de transação 

A Teoria dos Custos de Transação (TCT) é o framework mais estudado 

na primeira década deste século para justificar a internacionalização das 

empresas, o que é confirmado por 48 diferentes estudos (CANABAL e WHITE, 

2008) e tem servido como a teoria predominante para justificar a escolha do 
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modo de entrada das empresas nos mercados internacionais (ZHAO, LUO e 

SUH, 2004). 

Conceitualmente introduzido no artigo de Coase (1937) simplesmente 

como 'o custo de utilizar o mecanismo de preço' (COASE, 1988, p. 38), o termo 

custos de transação passou a ser empregado de tal forma e com tamanha 

frequência que alguns críticos afirmam que seu uso se tornou conveniente para 

açambarcar qualquer custo da empresa, com pouco ou nenhum exame crítico 

(NIEHANS, 1987). 

De fato, os custos de transação podem acontecer por várias razões, 

algumas delas não tão óbvias. Se tem, por exemplo, a necessidade de 

estabelecer salvaguardas, tais como contratos que assegurem que o serviço 

seja oferecido nos termos acordados ou o produto seja fornecido nos padrões 

especificados (WILLIAMSON, 1985). Outros custos envolvem a assimetria do 

nível de informação das partes, ampliada pelas incertezas de mercado, o que 

gera custos de monitoramento dos parceiros (ANDERSON e GATIGNON, 

1986). 

Williamson (1985) desenvolveu o conceito de Coase, colocando-o em 

uma perspectiva de decisão estratégica: produzir por recursos próprios ou 

comprar no mercado um bem ou serviço de que a organização necessite. A 

decisão de posse dos meios produtivos na TCT é associada à preocupação 

com a minimização dos custos de transações e produção e acaba por definir o 

nível de verticalização da organização (WILLIAMSON, 1985). 

Tendo por base a TCT, os modos de entrada estão lançados ao longo 

de um continuum de baixo para alto controle, com os modos de propriedade 

oferecendo um mais alto nível de controle e os modos não propriedade 

oferecendo um nível inferior de controle. Isto significa que o modo de entrada é 

uma medida do controle, do comprometimento de recursos, dos riscos 

assumidos e dos benefícios buscados pelas organizações. Uma empresa 

deseja ter a capacidade de influenciar decisões, métodos e sistemas em seus 

negócios. O controle permite a empresa coordenar estas atividades. Sem 

controle a empresa tem mais dificuldade de coordenar ações, influenciar a 

escolha de estratégias, bem como gerir disputas entre contratantes. Além disto, 
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o controle dos meios de produção permite que a empresa obtenha uma maior 

margem de lucro potencial (ANDERSON e GATIGNON, 1986). 

Surge um trade off na escolha do nível de controle que a organização 

escolhe adotar: se por um lado ela obtém vantagens em relação à sua 

capacidade de auto coordenação, decisão estratégica, menor custo para 

resolver conflitos (empregados no lugar de parceiros) e maior retorno sobre o 

investimento (menos com quem dividir); por outro lado passa a assumir todos 

os custos de investimento e perde flexibilidade (ANDERSON e GATIGNON, 

1986). 

Anderson e Gatignon (1986) acabam por sugerir sete fatores a se 

observar para que seja definido seu grau de propriedade: grau de investimento 

em P&D em seus produtos e processos; quando seus produtos ou processos 

estão estruturados ou padronizados; o nível de customização de seus 

produtos; o nível de amadurecimento de seus produtos; a combinação de risco-

país com a complexidade das transações de seus ativos; a maturidade de sua 

experiência internacional; o valor de sua marca; e a distância sociocultural 

entre o mercado internacional e o país de origem. 

Diferenças socioculturais são uma forma particularmente forte de 

incerteza interna. Muitas vezes argumenta-se que quanto maior for a diferença 

sociocultural entre país de origem e novo mercado, menor deve ser o grau de 

controle. Isto é explicado pela maior incerteza percebida pelos executivos que 

começam a atuar em ambientes culturais que são estranhos para eles. Não 

estar familiarizado com as condições e valores no país de acolhimento, ou 

concordar com os valores encontrados faz executivos acabarem por tentar se 

envolver pouco com um grau mais elevado de propriedade. A incerteza ligada à 

distância sociocultural também pode levar aos executivos a subestimar as 

possibilidades, que podem ser encontradas no novo mercado. Anderson e 

Gatignon (1986), com relação a este último fator – a distância sociocultural - 

afirmam quanto maior ele seja: i) baixos níveis são mais eficientes do que 

níveis intermediários, ii) altos são mais eficientes que os níveis intermédios; e 

iii) altos níveis de controle são mais eficientes apenas quando há uma 

vantagem substancial para fazer negócios. 
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Preocupações têm sido levantadas sobre os limites de explicação do 

framework proposto pela TCT. Sternquist e Huang (2007) apontam limites da 

TCT em explicar, por exemplo, o modo de entrada em países com baixo 

sistema regulatório de direitos de propriedade. A principal preocupação da 

Teoria dos Custos de Transação é reduzir os custos que são incorridos e não 

ganhar o mercado. Portanto, o valor que a empresa deve criar é colocado em 

segundo plano, o que é um importante gap na teoria (MADHOK, 1997). A teoria 

também ignora fatores tais como restrições do Governo e as proposições de 

modo de entrada feitas por Anderson e Gatignon (1986), por mais variadas que 

sejam, estão longe de cobrirem tais fatores. 

As conclusões dos estudos existentes são em certa medida incapazes 

de justificar o modo de entrada adotado por várias organizações em situações 

específicas, mas em geral há uma consistência combinada com os preditores 

do framework proposto pela TCT (ZHAO, LUO e SUH, 2004). 

Em particular, dentro de mercados emergentes, devido a fracas 

instituições jurídicas e a um elevado nível de incerteza, o poder preditivo da 

TCT é menor. Além disto, como os custos de transações são difíceis de medir 

nestes mercados, pode ser necessário para a TCT desenvolver medidas 

melhores, diretas ou indiretas, dos custos de transação, que possibilitem uma 

aplicação mais eficaz de seu framework nestes mercados (MEYER e PENG, 

2005). 

O poder explicativo do framework da Teoria dos Custo de Transação é 

bastante limitado pela relação de proposições individuais entre si. Como pode 

haver fatores puxando o grau de controle em direções diferentes, há uma 

necessidade de um ranking da importância de cada fator, o que pode não se 

variar a cada circunstância, tanto considerando-se o momento como o país e a 

organização em questão. A empresa pode ter uma grande experiência 

internacional, tendendo a elevar seu grau de controle, mas estar entrando em 

um mercado culturalmente estrangeiro e ter um alto grau de especificidade de 

ativos, o que forçaria a puxar seu grau de controle para baixo. Quando há 

contradições de fatores, os níveis de controle são difíceis de propor (ZHAO, 

LUO e SUH, 2004). 
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2.4.4 Teoria da internalização 

A teoria da internalização (WILLIAMSON, 1975) propõe uma visão sobre 

o que se deve ou não internalizar verificando as atividades da empresa. Esta 

teoria aprimorada por Buckley (1990) e Buckley e Casson (2002) (The 

Internalisation Approach) analisa as vantagens econômicas para decidir a 

atuação no mercado internacional, ou seja, os custos de transação aplicados 

aos negócios internacionais. O principio básico da teoria da internalização é de 

verificar se os custos de aplicar no mercado externo forem menores que no 

mercado doméstico, neste caso a empresa internacionalizada considerará 

vantajoso internalizar sua atividade. 

Quadro 7 - Esquema da teoria de internalização 

 

Fonte: (Silveira e Madeira 2013) adaptado pelo autor 

 

2.4.5 Paradigma eclético 

Para que as empresas se internacionalizem, é necessário que elas 

possuam algumas vantagens sobre seus concorrentes para se obtenha 

vantagem no investimento no exterior. O paradigma eclético na área que 

circunda a produção internacional explica a amplitude, a forma e o padrão da 

produção internacional. Esta teoria estudada por John H. Dunning situa-se na 

importância das “vantagens de localização”, quando da análise por parte da 

firma interessada em se internacionalizar por meio do investimento direto. Os 

estudos envolveram filiais de firmas norte-americana. Dunning desenvolveu o 

“Paradigma Eclético” tendo em conta a grande incidência de inserção 

internacional de empresas, marcado por várias transformações nas relações 

econômicas internacionais, como: aumento no volume de transações 

comerciais e no fluxo de investimentos diretos no exterior; aumento da 
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importância da produção, aumento do comércio e aumento de investimentos de 

empresas multinacionais, Dunning era economista e Professor da Universidade 

de Reading, Inglaterra, deu inicio a essas pesquisas na década de 1950, 

percebendo a diferenças de produtividade entre três grupos de empresas: 

empresas EUA, suas filiais no Reino Unido e indústrias nativas no Reino Unido. 

(DUNNING, 2002, p. 819). 

Existem alguns fatores motivacionais que levam as empresas à 

internacionalização conforme Dunning (1988), como por exemplo:  

I. Os recursos naturais;  

II. A comercialização no país de destino; 

III. O acesso a novos mercados tendo em vista a disputa acirrada nos 

mercados já atuantes; e  

IV. Ganhos de eficiência, buscando países que possuam vantagens na 

produção a fim de reduzir os custos. 

Outra percepção de Dunning foi o fato que a vantagem de propriedade 

específica da matriz não foram transferidas integralmente para as filiais no 

Reino Unido, porque essas vantagens constituíam um ativo intransferível, 

originado na matriz nos EUA para suas filiais no exterior. O Paradigma Eclético 

se baseia, na existência de três condições, a saber: Vantagem de 

Propriedade5, Vantagem de Localização6 do País ou Região e Vantagem de 

internalização7 (DUNNING, 2002). 

Vantagens da propriedade: são as vantagens onde são incluídos os 

ativos tangíveis e intangíveis e é uma primeira condição para uma firma de 

uma determinada nacionalidade competir por meio de produção no mercado 

externo, neste caso a empresa tem certas vantagens específicas próprias de 

sua localidade de origem, que viabilizam a concorrência com outras empresas 

                                                             
5 Na língua inglesa, o termo Vantagens de Propriedade ou Vantagens Específicas da Firma, é 
denominado “Ownership Advantages or Firm Specific Advantages”, e representa no Paradigma 
Eclético com a letra “O”.  

6 Na língua inglesa, o termo Vantagens de Localização ou Vantagens Específicas do País, é 
denominado “Location Advantages or Country Specific Advantages”, e representa no 
Paradigma Eclético com a letra “L”.  

7 Na língua inglesa, o termo Vantagens de internalização é denominado Internalization 
Advantages, e representa no Paradigma Eclético com a letra “I”.  
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mesmo em mercados estrangeiros, como por exemplo: marcas, patentes, 

capital intelectual e tecnologia da informação; tecnologia geral; porte; economia 

de escala; produtos do projeto e seus requisitos ou características, eficiência 

de coordenação, facilidade de alavancar recursos, diferenciação de produto, 

diversificação dos riscos, dotações especificas: trabalho, capital e organização, 

acesso a mercados, redes, fatores e produtos, etc. Essas vantagens de 

propriedade devem ser exclusivas, pelo menos durante um determinado 

período de tempo,  

Vantagens de localização do país ou da região de origem são as 

vantagens relacionadas com o país (local) como por exemplo, os recursos 

naturais, mão de obra mais barata quando comparada com o pais de origem e 

infraestrutura apropriada e o tamanho do mercado. Essas vantagens de 

localização faz com que a produção nestes países reduza os custos das 

empresas, tornando-as mais competitivas. Como por exemplo temos: a 

existência de uma aglomeração industrial cujas firmas compartilham de centros 

de serviços de pesquisa e desenvolvimento, diferenças de preços, insumos, 

matérias primas, qualidade de insumos e fatores; potencial de mercado, custos 

de transporte, comunicação infraestrutura, distância física, cultural, barreiras 

comerciais, distribuição geoeconômica dos fatores; políticas governamentais. 

Vale ainda ressaltar que as vantagens de localização são decorrentes de 

variáveis ou características específicas da localização na qual os IED serão 

realizados. (DUNNING, 1988). 

A terceira vantagem estudada por Dunning é a Vantagem da 

internalização e trata da necessidade para que a firma opte por investir 

diretamente no exterior em vez de atender à demanda externa por meio de 

exportações, refere-se a firma internacionalizar a produção ao invés de atender 

ao mercado internacional por meio da produção doméstica. A principal 

justificativa oferecida por Dunning é apontada pelo fato de não existir uma 

situação de concorrência perfeita no mercado internacional, portanto a firma 

deve aproveitar as forças de mercado. Alguns exemplos de internalização 

consistem em: redução dos custos de transação, proteção do direito de 

propriedade integrar as transações no interior da empresa (risco, controle, 

retorno e recursos), redução da incerteza, controle da oferta; ganhos 
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estratégicos, controle de vendas, compensar a inexistência de mercados, 

aproveitamento de externalidades, etc. (DUNNING, 1995). 

Vale ainda ressaltar que a formulação teórica relativa às Vantagens da 

internalização, que no contexto do paradigma eclético de Dunning deve se 

manifestar simultaneamente às vantagens específicas da firma e às vantagens 

específicas de localização, para explicar a produção internacional, a partir 

deste ponto surgiu a Teoria Geral da internalização ou a Teoria da Empresa 

Multinacional (RUGMAN, 1980). 

 

2.4.6 Teoria geral da internalização 

Em 1980 Rugman verificou uma nova formulação teórica para o 

processo de internacionalização da firma denominado Teoria Geral da 

internalização ou Teoria da Empresa Multinacional. Rugman enumerou três 

formas possíveis para a empresa iniciar a internacionalização podendo ser i) 

por exportação; ii) por investimento direto no exterior; ou iii) por meio de 

licenciamento. Deve-se considerar também algumas condições para se ter a 

estratégia apropriada de entrada em mercados externos. Rugman apontou três 

condições: 

I. Não existe de fato, um sistema de comércio internacional livre devido 

a existência de barreiras tarifárias e não tarifárias impostas por 

governos nacionais o que acaba por interferir na competitividade 

favorecendo as empresas com produção local, desfavorecendo assim 

as empresas instaladas em outros países. resta neste caso a opção 

de exportação para estas empresas de outros países e portanto elas 

tem uma desvantagem em relação aos preços domésticos;  

II. Firmas que atuam domesticamente desenvolvem, algumas vantagens 

quando comparadas com as empresas concorrentes que estão 

estabelecidas em mercados externos 

III. Essas vantagens, como: economias de escala de produção, 

competência gerencial, desenvolvimento tecnológico ou solidez 

financeira são os principais motivos para que a empresa produza nos 
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mercados externos por meio de investimento direto "internalização", 

que fica sendo uma a melhor opção do que exportação, fazendo com 

que se tenha acesso aos mercados externos em condições iguais 

com os concorrentes locais; e  

IV. O licenciamento para terceiros é uma condição menos favorável de 

se comercializar em mercados externos quando comparada com i 

investimento direto no exterior já que a firma que possui a vantagem 

específica em relação aos concorrentes e poderia perder o controle 

desta vantagem como por exemplo no caso de expirar a licença para 

um produtor estabelecido no mercado em questão.  

A teoria entende portanto que um mercado externo bom é aquele que 

contemple volume mais elevados de recursos seria então um atrativo para o 

modo de entrada. Entretanto existe um maior potencial de riscos, deve-se 

verificar portanto se um investimento direto no exterior seja a estratégia mais 

apropriada de entrada em mercados externos (RUGMAN 1980). 

O modelo I-M relacionado à inovação, surgiu nos anos 80 por Andersen 

(1993 e 1997), baseado na teoria de Uppsala. Este modelo trata do processo 

de internacionalização focalizando a inovação de forma incremental e entende 

que a internacionalização de dá de forma gradual em pela falta de 

conhecimento da empresa e das incertezas associadas com a decisão de se 

internacionalizar. Com o decorrer do tempo a inovação incremental esclarece 

essas incertezas. 

Andersen (1993), também classifica o processo de internacionalização 

das empresas em estágios, sendo quatro estágios como descrito a seguir: 

I. O primeiro estágio caracteriza-se pela expansão dos mercados por 

meio das exportações de caráter eventual e não regular, estando no 

estágio embrionário da internacionalização. 

II. O segundo estágio, as exportações são mais expressivas, uma 

característica principal, é a contratação de representantes nos 

mercados-destino em que a empresa pretende atuar.  
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III. O terceiro estágio se refere a nomeação de uma subsidiária no país 

de destino para coordenar atividades de comercialização e logística 

de distribuição (mesmo quando essa tarefa é realizada por terceiros).  

IV. O quarto estágio por meio de arranjos organizacionais como 

licenciamento ou joint-ventures, a empresa instala unidades de 

produção no exterior, aliada ou não ao estabelecimento de um centro 

de desenvolvimento de produtos. 

 

2.4.7 Teorias comportamentais 

Os estudos de Johanson e Vahlne (1977, 1990) se iniciaram na Escola 

de Uppsala e caracterizaram as teorias comportamentais de 

internacionalização. Por meio desses estudos ficou entendido que a 

internacionalização seria composta por uma série de decisões, e o conjunto 

dessas decisões constituiria o processo de internacionalização. 

Quanto maior for o conhecimento sobre um mercado, se tem mais 

segurança para maiores investimentos e redução de risco, 

A Internacionalização se dá em passos graduais, daí o nome 

gradualismo. A internacionalização obedeceria uma sequência como por 

exemplo a exportação (esporádica ou não), o estabelecimento de escritórios 

auxiliares de vendas, o conhecimento dos mercados, e por último, a 

transferência do processo produtivo para outro país, por meio da instalação ou 

compra de unidades em outros países. 

A Ideia de Uppsala está no processo de internacionalização que é 

sequencial e motivado pela saturação da demanda doméstica. 

A partir da evolução natural do pensamento da Escola de Uppsala foi 

surgindo o conceito de networks que se dá quando a internacionalização deixa 

de ser somente uma questão de mudar a produção para o exterior e passa a 

ser percebida mais como a exploração de relacionamentos potenciais além-

fronteiras (ANDERSSON e JOHANSON, 2002). 

Bucley e Casson, (2003) destacam que a localização e a política de 

investimentos são decisões que os administradores devem tomar para entrada 
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em outro país, pois a cultura será diferente entre o país de origem e o país de 

destino. 

Para se escolher o mercado, conforme Uppsala, precisa se levar em 

consideração fatores como: geografia, cultura, idioma, nível educacional, 

desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico, logística, 

infraestrutura, sistema político; o conjunto desses fatores é denominado 

distância psíquica (MORAES; OLIVEIRA; KOVACS, 2006; MURITIBA et al. 

2010). 

 

2.4.8 Empreendedorismo internacional 

O empreendedorismo e internacionalização tem relação que se destaca 

na literatura. Nessa lógica, o empreendedorismo internacional é o processo de 

investigação de novas oportunidades no mercado externo, sem se perder a 

perspectiva da vantagem competitiva (ZAHRA; GEORGE, 2006). 

Conforme afirmam Hemail e Hilal (2002), o empreendedorismo 

internacional aborda as formas de entrada no mercado internacional com foco 

direto no papel do empreendedor no processo, dada sua relevância. Hemail e 

Hilal (2002) afirma ainda que a internacionalização das firmas não depende 

somente dos recursos usados nos países estrangeiros, mas também das 

networks que essa firma possui. 

O termo empreendedorismo internacional ou “international 

entrepreneurship” , teve sua primeira aparição em um artigo escrito por J. F. 

Morrow em 1988, seguido por P.P. McDougall em 1989, Oviatt e McDougall 

(1994, p.49) definiram empreendedorismo internacional como “uma 

organização comercial que, desde sua criação, obtém significante vantagem 

competitiva no uso de recursos e a venda de produtos finais em vários países”. 

O entendimento de empreendedorismo internacional foi se adaptando e 

nos anos 90, (MCDOUGALL; OVIATT, 2000). Mesmo empreendedores com 

uma visão local devem estar atentos com as empresas que atuam 

internacionalmente, Wright e Ricks (1994) considerando que essas empresas 

podem se tornar concorrentes no mercado local.  
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2.4.9 Born global 

Rennie (1993) foi um dos primeiros a estudar “born global”, ele verificou 

que empresas de pequeno e médio porte competiam, com sucesso, contra 

empresas participantes maiores e já estabelecidas de forma global. Uma 

observação importante foi que estas empresas desde o início de suas 

operações, já haviam nascido globais diferente de outros processos de 

internacionalização onde as empresas percorrem um processo lento e gradual 

para abranger o comércio internacional. As born globals não seguem o modelo 

ou o padrão de “estágios” para sua internacionalização, pois suas vendas 

atingem percentuais expressivos nos mercados externos já nos primeiros dois 

ou três anos de operação. 

Knight e Cavusgil (2004), entendem que as born globals procuram 

vender seus produtos em vários países obtendo uma melhor performance 

aplicando recursos baseados em conhecimento do produto, do mercado e do 

segmento. 

As born globals são empresas jovens e de porte pequeno ou médio, 

normalmente pertencem aos setores de alta tecnologia e já nascem 

praticamente internacionalizadas e se beneficiam de acordos de cooperação 

obtendo acesso a financiamento, recursos, mercados e credibilidade; com isso 

ocorre o aprendizado constituem dessa forma suas redes de relacionamento 

internacional "networks" (Sharma & Blomstermo, 2003). 

Welch e Luostarinen (1988), Rennie (1993), Oviatt e McDougall (1994) e 

Knight e Cavusgil (2004) observaram que algumas empresas se 

internacionalizam muito cedo. Oviatt e McDougall (1994) tem chamado essas 

empresas novos empreendimentos internacionais (INVs), e Rennie (1993) e 

mais tarde o Knight e Cavusgil (2004), born globals (BGs). Enquanto as 

definições específicas variam — Chetty e Campbell-Hunt (2004) definem um 

referencial de 75% de sua produção exportado dentro de 2 anos de criação, 

enquanto Evers (2010) sugere 25% das vendas totais para países estrangeiros, 
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no primeiro ano da negociação — há um acordo geral que as INVs/BGs são 

empresas que iniciam atividades internacionais muito cedo, no nascimento ou 

logo depois e posteriormente vendem uma elevada percentagem da sua 

produção no exterior. Também pode-se definir INVs/BGs como empresas que 

fazem investimentos estrangeiros muito cedo, para servir os clientes ou para 

adquirir insumos. 

A razão principal para este comportamento parece ser seu modelo de 

negócio, ou seja, o que as empresas vendem, como vendem e para quem 

vendem. INVs/BGs vendem produtos de nicho, com baixos custos de 

informação, transporte e adaptação aos clientes maduros dispersos por todo o 

mundo. Sua expansão rápida mostra que, ao contrário do que é considerado 

pelos proponentes do modelo de processo de internacionalização de Uppsala 

(JOHANSON e VAHLNE, 1977; 1990; JOHANSON e WIEDERSHEIM-PAUL, 

1975), entrar em mercados estrangeiros não é necessariamente um processo 

lento e trabalhoso. Em comparação com suas contrapartes de Uppsala para 

quem vender aos clientes estrangeiros exige mais tempo e esforço, para as 

INVs/BGs a aquisição de clientes estrangeiros não é diferente da aquisição dos 

domésticos. Nesse sentido, INVs/BGs são internacionalistas acidentais. 

Em seu artigo seminal, McDougall, Shane, & Oviatt (1994) 

argumentaram que as born globals ou INVs não poderiam ser satisfatoriamente 

explicadas por duas teorias dominantes em negócios internacionais na época: 

o modelo de processo de internacionalização de Uppsala e o modelo de 

interiorização de Buckley e Casson (1976) e Rugman (1981). Os defensores do 

modelo de Uppsala descrevem um processo pelo qual o mercado servindo 

empresas expandir suas vendas externas no exterior a partir de uma base 

doméstica. A expansão internacional é lenta e gradual, porque as empresas 

têm dados insuficientes sobre oportunidades e riscos no mercado externo e 

porque tais informações apenas podem ser adquiridas por fazer negócios lá. 

Com maior experiência, a empresa reavalia oportunidades no país estrangeiro, 

e isso leva a um ciclo ascendente de maior empenho e vendas maiores. O 

mesmo ciclo leva as empresas primeiros a países de destino nos quais 

possuam algumas informações, e depois se movem para aqueles onde menos 

é conhecido. Uma vez que se presume que conhecimento vem da experiência 
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e leva tempo para que a empresa digira as informações obtidas no campo, a 

internacionalização progride lentamente. Oviatt e McDougall (1994) 

observaram que, em contrapartida, INVs/BGs internacionalizam-se muito 

rapidamente. Portanto, para eles, o modelo de Uppsala não pode explicar 

INVs/BGs e é necessária uma nova teoria. 

Oviatt e McDougall (1994) alegaram ainda que INVs/BGs invalidam as 

previsões gerais das principais teorias de internalização de internacionalização 

existentes até então. As teorias da internalização postulavam que as empresas 

multinacionais crescem no exterior para explorar seus conhecimentos 

desenvolvidos internamente. Para fortalecer-se apropriadamente, as empresas 

multinacionais levavam seu conhecimento aos mercados estrangeiros em que 

passariam a atuar, fabricando bens e serviços. Porque fazê-lo por meio de 

joint-ventures poderia levar à perda de conhecimento, empresas multinacionais 

prefeririam modos de entrada com controle total da operação. McDougall et al 

(1994), no entanto, observam que a evidência empírica mostra que muitas 

INVs/BGs adotam uma estrutura híbrida para orientar as transações e fazem 

uso extensivo de seus negócios e redes pessoais, mesmo quando elas têm 

conhecimento de proprietário, correndo o risco de perdê-lo ao empregar este 

tipo de estrutura. Eles também apontam que as teorias da internalização 

pressupõem que o tamanho grande é um pré-requisito para a 

multinacionalidade, enquanto que INVs/BGs são geralmente pequenas. 

Embora existam diferenças entre os modelos propostos para o 

entendimento das born globals como os de Madsen e Servais (1997), Oviatt e 

McDougall (2005) ou Rialp, Rialp e Knight (2005), a maioria dos autores vê três 

principais categorias de fatores como responsáveis pelo surgimento de 

INVs/BGs. Primeiro, INVs/BGs possuem recursos únicos e específicos na 

empresa, que lhes permitem competir em mercados internacionais (Jones, 

Coviello e Tang (2011), Knight e Cavusgil (2004)). A visão baseada em 

recursos (RBV) é a base teórica para este argumento, segundo a qual o 

desempenho da empresa depende de sua rara e valiosa propriedade, não 

imitável e não substituível (BARNEY, 1991). Na literatura INV/BG, estes 

recursos são também definidos como tecnológicos, organizacionais, relacionais 

e humanos (RIALP, RIALP e KNIGHT, 2005). 
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Assim, as BGs/INVs possuem, por exemplo, recursos tecnológicos 

superiores que exploram vendendo produtos de conhecimento intensivo 

(MCNAUGHTON, 2003; RIALP, RIALP e KNIGHT, 2005). Dizem também que 

adotam capital humano, relacional e organizacional superior. Zhang, Tansuhaj 

e McCullough (2009), por exemplo, explicaram a performance internacional 

superior das chinesas INVs/BGs em relação a exportadores chineses 

tradicionais como decorrentes da capacidade empresarial internacional 

superior, enquanto Knight e Kim (2009) atribuem o crescimento de vendas 

internacionais da empresa na sua orientação internacional, habilidades de 

marketing internacionais, internacional inovação e orientação para o mercado 

internacional. Algumas dessas habilidades são a hipótese de se originam de 

educação internacional e a experiência dos fundadores e de seu domínio de 

línguas estrangeiras (EVANGELISTA, 2005). 

O segundo tipo de fator que explica a rápida penetração internacional 

das INVs/BGs é a utilização de modos de entrada não baseados em ativos. 

Madsen e Servais (1997) e Oviatt e McDougall (2005) salientam a importância 

das relações de rede como uma influência moderadora na velocidade de 

internacionalização. O terceiro fator principal proposto como responsável pelo 

surgimento das INVs/BGs é a redução dramática dos custos de transporte e 

comunicação possibilitada pelas novas tecnologias como a internet 

(MCDOUGALL e OVIATT, 1994). 

Estes modelos não são totalmente satisfatórios. Eles incluem um grande 

número de variáveis, que os torna confusos e difíceis de manejar. Além disso, 

o que eles veem como necessário e suficiente não são plenamente 

compatíveis com os achados da literatura empírica. Em primeiro lugar, os 

modelos postulam que uma empresa deve produzir produtos de conhecimento 

e serviços para ser um INV/BG, no entanto, estudos empíricos (EVERS, 2010; 

HAGEN e ZUCCHELLA, 2013; WICKRAMASEKERA e BAMBERRY, 2003) têm 

identificado INVs/BGs vendendo produtos de baixa tecnologia como vestuário, 

móveis e alimentos. Em segundo lugar, enquanto os modelos salientam o 

papel crucial que redes desempenham para facilitar a rápida 

internacionalização, vários estudos (RASMUSSEN, MADSEN e 

EVANGELISTA, 2001; ZUCCHELLA, PALAMARA e DENICOLAI, 2007) acham 
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que isto não é necessariamente o caso. Terceiro, alguns estudos (DIB, DA 

ROCHA e FERREIRA DA SILVA, 2010; NUMMELA, SAARENKETO e 

PUUMALAINEN, 2004) acham que o capital social dos fundadores, por 

exemplo, sua experiência internacional e fluência em uma língua estrangeira, 

não tem impacto na velocidade da internacionalização. 

 

2.4.10 Teoria multi-stage 

A teoria multi-stage de Contractor (2007), teoriza a internacionalização 

em três estágios a saber: 

Estagio 1 (início de Internacionalização): Em expansão internacional 

inicial e precoce, uma empresa encontra desvantagens (passivos) por causa de 

sua falta de familiaridade com as instituições do mercado externo e possível 

discriminação contra empresas estrangeiras.  

Estagio 2 (Internacionalização amadurecida) : A expansão internacional 

começa a produzir benefícios adicionais que excedem os custos incrementais 

da empresa atenuando as desvantagens iniciais. No estagio 2 

(internacionalização amadurecida), alguns benefícios superam os custos 

incrementais como por exemplo: a. Os conhecimentos adquiridos no exterior; b. 

Manipulação mais barata Isso pode incluir o trabalho de baixo custo, ou de 

quaisquer outros insumos; c. Exploração de ativos específicos da firma 

realizado em cada mercado estrangeiro; d. A acumulação de poder de mercado 

por causa da grande presença multinacional 

Estagio 3 (Internacionalização excessiva) : É entendido que a 

Internacionalização é melhora os lucros das empresas. Mas a expansão 

internacional excessiva (dependendo do segmento) leva a redução nos lucros. 

Contractor aponta algumas vantagens e desvantagens para a 

internacionalização. Como vantagem temos o fato de uma empresa que é 

presente em mais países está melhor posicionada para encontrar 

oportunidades quando comparada com seus concorrentes presentes em 

poucos ou apenas um país. Já como desvantagem Contractor (2007) cita que o 

fato de se estar em país estrangeiro resume-se à falta de informação do local, 
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da sua cultura, ao tratamento discriminatório pelos governos receptores, 

clientes e fornecedores e à não familiaridade com as instituições locais. 

2.4.11 Regional multinationals 

O Teoria das multinacionais regionais aponta que um conjunto pequeno 

de empresas multinacionais é responsável por mais de comércio e de 

investimento do mundo. As 500 maiores empresas multinacionais representam 

mais de 90 % do estoque mundial de investimento direto estrangeiro (IDE) e, 

eles mesmos, realizar cerca de metade do comércio mundial as mesmas 

empresas respondem por 50% do comércio mundial Uma nova perspectiva 

sobre a globalização (Rugman, 2000). 

A teoria utiliza conceitos tipo Triad Power Kenichi Ohmae (1985) e 

exemplifica com a tríade: EUA, Europa e Japan (430 das 500 maiores MNEs 

tinham sua sede nesses países no ano 2000). A teoria também utiliza 

Conceitos Broad Triad Power que se trata de uma Tríade Ampliada como por 

exemplo NAFTA, Europa Expandida e ASEAN 

Os critérios utilizados pela regionals multinationals é analisar a 

distribuição das vendas pela tríade. a teoria utiliza vendas porque vendas é 

adequado pois é o que indica, em última instância, o sucesso de mercado. Na 

teoria existe um critério que é o sucesso global que avalia as vendas 

distribuídas geograficamente de forma balanceada na tríade ampliada. A Semi-

globalização, Regionalização, integração incompleta no escopo da estratégia 

internacional é diferente da estratégia local pois se trata das necessidades de 

estratégias regionais distintas 

Outro parâmetro utilizado pela regionals multinationals é a teoria do 

diamante de competitividade que avalia se as condições do país de origem são 

insuficientes em outros países e a importância das condições tem escopo 

geográfico limitado e implicações assimétricas para países grandes e 

pequenos. A visão baseada em recursos também é parâmetro para as 

regionals multinationals, pois aponta as vantagens específicas limitadas ou não 

pela localidade podem sem implantadas apenas numa região limitada, mostra 

também as vantagens específicas próximas do início do processo produtivo 
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(upstream) são bem diferentes das requeridas no fim do processo 

(downstream). 

2.4.12 CAGE Framework - medida de distância entre países 

Para avaliar o processo de Internacionalização utiliza-se o modelo 

CAGE. Ghemawat (2001), desenvolveu o modelo CAGE, com objetivo de levar 

em consideração os aspectos culturais, administrativos, geográficos e 

econômicos de distância entre uma nação focal e outra ou mais, sendo que 

muitas vezes, os gerentes priorizam somente aspectos de custo e risco quando 

decidem internacionalizar para um determinado país. Além desses aspectos, o 

potencial de vendas também deve fazer parte dessa análise e a somatória 

desses fatores, surgem dos quatro aspectos de distância entre os países, 

chamados por Ghemawat (2008) de culturais, administrativos, geográficos e 

econômicos. Quando as distâncias do modelo CAGE são todas levadas em 

consideração, os resultados da análise se tornam significativamente diferentes 

(ANDERSSON e LUNDSTRÖN, 2007). 

Quadro 8 - Framework de Ghemawat 

 Pares de Países (distância bilateral) 

C 
Distância 
Cultural 

Idiomas diferentes 
Diferentes etnias; falta de redes étnicas ou sociais conjuntivos 

Religiões diferentes 
Falta de confiança 

Valores diferentes, normas e disposições 

A 
Distância 

Administrativa 

A falta de laços coloniais 
Falta de bloco comercial regional compartilhada 

Falta de moeda comum 
Hostilidade política 

G 
Distância 

Geográfica 

A distância física 
Falta de fronteira terrestre 

As diferenças de fuso horário 
Diferenças em ambientes climas / doença 

E 
Distância 

Econômica 

Diferenças da riqueza e pobreza 
Outras diferenças de custo ou qualidade dos recursos 

naturais, recursos financeiros, recursos humanos, 
infraestrutura, informações ou conhecimento. 

Fonte: Ghemawat (2001) 

 

Os estudos do modelo CAGE dos EUA comparado com o Brasil são as 

seguintes: 
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→ Distância cultural 

Aspectos como diferença cultural (C) avaliam crenças religiosas, normas 

e padrões de uma sociedade, língua e diferenças étnicas. Diferenças de 

línguas e comunicação, ocasionam custos com informações que podem não 

ser precisas nas traduções e resultar em erros de comunicação e má 

interpretação de informações. Países que compartilham a mesma língua 

tendem a apresentar um volume de negócios três vezes maiores do que entre 

países que não falam o mesmo idioma (GHEMAWAT, 2008). Outro fator que 

deve ser analisado é a necessidade de contratação de um tradutor, sempre 

quando for se comunicar com os parceiros ou gerentes da subsidiária 

(ANDERSSON e LUNDSTRÖN, 2007). Problemas de comunicação entre 

subsidiária e matriz de países em desenvolvimento, podem causar ruídos 

durante o processo de formar e alinhar objetivos para subsidiárias.  

A definição de cultura foi criada por Edward Tylor no século XIX e o 

significado do termo cultura abrange todas as realizações materiais e os 

aspectos espirituais de um povo. Ou seja, em outras palavras, cultura é tudo 

aquilo produzido pela humanidade, seja no plano concreto ou no plano 

imaterial, desde artefatos e objetos até ideais e crenças. Cultura é todo 

complexo de conhecimentos e toda habilidade humana empregada 

socialmente. Além disso, é também todo comportamento aprendido, de modo 

independente da questão biológica. 

Bosi (1996) define cultura a partir da linguística e da etimologia da 

palavra: cultura, assim como culto e colonização, origina do verbo latino colo, 

que significa eu ocupo a terra. Cultura, dessa forma, seria o futuro de tal verbo, 

significando o que se vai trabalhar, o que se quer cultivar, e não apenas em 

termos de agricultura, mas também de transmissão de valores e conhecimento 

para as próximas gerações. Nesse sentido, Bosi (1996) afirma que cultura é o 

conjunto de práticas, de técnicas, de símbolos e de valores que devem ser 

transmitidos às novas gerações para garantir a convivência social. 
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Quadro 9 - CAGE Framework – Distância Cultural EUA X Brasil 

D
IS

T
Â

N
C

IA
 C

U
L
T

U
R

A
L

 
ASPECTO ESTADOS UNIDOS BRASIL 

IDIOMA 
O inglês é a língua nacional por fato, 

embora não haja nenhuma língua 
oficial em nível federal. 

Língua Portuguesa 

ETNIA 

Raça/etnia nos EUA (2013)1 
Brancos 79,8% 

Hispânicos (de qualquer etnia)
 15,4% 

Afro-americanos 12,8% 
Americanos-asiáticos 4,5% 

Multirraciais 1,7% 
Nativos americanos e do Alasca

 1,0% 
Nativos do Havaí e de ilhas do 

Pacífico 0,2% 

Raça/etnia no Brasil 
(2010)2 

Brancos 47,51%; 
Pardos 43,42%; 
Pretos 7,52%; 

Amarelos 1,1%; 
Indígenas 0,42% 

outros 0,02% 

RELIGIÃO 

Religião nos Estados Unidos (2015)3 
Protestantismo 57,7% 

Catolicismo romano 31,7% 
Judaísmo 4,4% 

Outros 6,2% 

Catolicismo romano 
64,6%; 

Protestantismo 22,2%; 
Espiritismo 2%; 
Outras 11,1% 

(CENSO 2010). 

VALORES 
CULTURAIS 

Esportes, culinária, Mídia 
(Comunicações, cinema, televisão e 
música), Literatura, filosofia e artes 

Música, Culinária, 
Folclore e Artesanato, 

Esportes. 

1 Annual Estimates of the Resident Population by Sex, Race, and Hispanic Origin for 
the United States, States, and Counties: April 1, 2010 to July 1, 2013 Source: U.S. 
Census Bureau, Population Division Release Date: June 2014. Acessado em 28-1-
2015 - 2(CENSO 2010) - 3 Pew Research Center, 2015 http://www.pewforum.org/ 
Acessado em 28/1/2015 - Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 
→Distância administrativa 

 

A distância administrativa (A) que envolve aspectos como moeda e 

modelo econômico, ser membro de uma mesma união de países, exemplo 

Comon Wealth Countries, ou então parte de um bloco de livre comércio como 

North America Free Trade Area (NAFTA), European Union (EU) ou 

MERCOSUL. É possível afirmar que esse fator é um facilitador entre a relação 

internacional dos países, da mesma forma que esse é um aspecto de grande 

impacto no processo de decisão de escolha de país de destino (ANDERSSON 

e LUNDSTRÖN, 2007). À medida que a distância administrativa reduz o 

volume de comércio, sua proximidade pode resultar no aumento de até 300 por 

cento no volume de negócios entre empresas de duas nações diferentes. Essa 
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distância pode ser aumentada com barreiras de comércio como elevados 

impostos de importação, ou normas rígidas de qualidade e segurança de 

produtos. Países com elevado nível de corrupção e conflitos sociais padecem 

com impacto negativo no desenvolvimento econômico (GHEMAWAT, 2008). 

A Administração (português brasileiro) ou Gestão (português europeu) é 

uma ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para 

administrar todos os processos da organização, visando minimizar e organizar 

atividades e mudanças de comportamentos e atitudes do ser humano. TINOCO 

(2004, p. 89) 

O termo "administração" vem do latim “administratione”, que significa 

direção, gerência. Ou seja, é o ato de administrar ou gerenciar negócios, 

pessoas ou recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. É uma área 

do conhecimento fundamentada em um conjunto de princípios, normas e 

funções elaboradas para disciplinar os fatores de produção, tendo em vista o 

alcance de determinados fins como maximização de lucros ou adequada 

prestação de serviços públicos (FERREIRA 2008). 

Os princípios gerais de Administração estabelecem normas de 

comportamento, segundo Peter Drucker (2002), sendo eles: planejar, 

organizar, dirigir e controlar. Já as principais funções administrativas são: fixar 

objetivos; analisar, conhecer os problemas; solucionar os problemas; organizar 

e alocar os recursos, tanto financeiros, quanto tecnológicos e humanos; liderar, 

comunicando, dirigindo e motivando as pessoas; negociar; tomar decisões; 

controlar, mensurando e avaliando. 

Chiavenato (2007, p3) define administração da seguinte forma; 

A administração é o veículo pelo qual as organizações 
são alinhadas e conduzidas para alcançar excelência em suas 
ações e operações para chegar ao êxito no alcance de 
resultados. Administração é antes de tudo alcançar resultados 
com os meios de se que dispõe. 

A distância administrativa e tudo que ela envolve (controle, prazos, 

horários, rotinas, formalizações, linhas claras de autoridades entre outros), 

deve analisar as dificuldades de aplicar rotinas e procedimentos 

administrativos, idênticos aos que se aplicam nos demais países da 

organização (CHIAVENATO, 2003). 
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Quadro 10 - CAGE Framework – Distância Administrativa EUA X Brasil 
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ASPECTO ESTADOS UNIDOS BRASIL 
LAÇOS COLONIAIS Não há laços coloniais entre Estados Unidos e Brasil 

BLOCO 
COMERCIAL 

Os Estados Unidos e o Brasil não pertencem a um grupo político 
de cooperação 

MOEDA COMUM 
As moedas são: Dólar e o Real brasileiro, portanto não há moeda 

comum entre China e Brasil. 

HOSTILIDADE 
POLÍTICA 

Não é de conhecimento entre os países: conflito armado direto, 
jogos de influência, pressões econômicas, há indícios de 

espionagem1. 

INSTABILIDADE 
SOCIAL 

+/- 80%da população é da 
classe média que vai de 

executivos e proprietários a 
trabalhadores não manuais. A 

classe superior é forte 
concentradora de renda. Há 

conservadorismo, forte 
sentimento nacionalista, 

isolacionismo e dificuldade no 
relacionamento com outras 
raças, etnias e culturas. A 

questão racial, afeta as 
populações afro-americanas e 
latinas em matéria de acesso 
ao trabalho e à educação; Há 
liberdade religiosa não existe 

religião oficial. 
O 11 de setembro foi marcante 
para a vida social dos EUA.2 

A má distribuição de recursos, o 
desemprego e o desequilíbrio 

da riqueza conduzem às 
tensões/radicalizações sociais 
da nossa sociedade e à perda 
de credibilidade e autoridade 

dos governantes e das 
organizações privadas. 

DIFERENÇAS 
BUROCRÁTICAS E 

MOROSIDADE 
ADMINISTRATIVA 

Entre diferentes regimes de 
pequenos negócios, pode-se 

ver a seguinte relação: 
sole proprietor: 73.0 % 

negócios em casa: 52.0 % 
franchise: 2.0 % 
empresa: 19.5 % 

com empregados: 21.5 % 
sem empregados: 78.5 % 

Reunir toda a documentação 
para se abrir uma empresa no 
Brasil pode levar até 119 dias. 

Nos casos menos demorados, é 
possível finalizar todas as 

etapas em 49 dias, segundo 
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC). 
São necessários no mínimo 

cinco documentos autenticados 
para registrar uma empresa 

(SEBRAE). 

1 Segundo o jornal O Globo, em 2013 o Brasil teve 2,3 bilhões de telefonemas e 
mensagens espionados.A soberania do país e a privacidade do cidadão brasileiro 
estão em xeque, afirmou na segunda a ministra da Secretaria de Relações 
Institucionais, Ideli Salvatti - 2 Portal Emdiv 
http://emdiv.com.br/pt/mundo/asmaravilhas/1626-estados-unidos-da-america.html - 3 
Segundo o U.S. Census Bureau (Departamento de Censo Demográfico dos Estados 
Unidos), (os percentuais se sobrepõem) - Fonte: Elaborado pelo autor 
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→Distância geográfica 

A distância Geográfica (G) não será somente avaliada pela distância em 

quilômetros, mas a extensão e o acesso a esse país por água e terra, bem 

como a infraestrutura em transportes e telecomunicações. Esses aspectos 

também influenciam no custo operacional e velocidade do transporte de 

produtos. Mesmo infraestrutura de comunicação, entre bancos multinacionais 

por exemplo, e trafico de telefone, podem influenciar o fator distância entre 

países (ANDERSSON e LUNDSTRÖN, 2007). 

Segundo Chiavenato (2000), departamentalização geográfica ou 

territorial consiste no agrupamento de atividades e tarefas de acordo com a 

localização geográfica. Oliveira (1990) relata que a departamentalização 

geográfica é usada em empresas territorialmente dispersas. Baseia-se no 

principio de que todas as atividades que se realizam em determinado território 

devem ser agrupadas e colocadas sob as ordens de um executivo. Assim, as 

funções e os produtos/serviços sejam similares ou dissimilares deverão ser 

agrupadas na base dos interesses geográficos. A departamentalização por 

território é geralmente utilizada por empresas que cobrem grandes áreas 

geográficas e cujos mercados são extensos. 

O agrupamento das atividades de acordo com o território, região ou área 

geográfica possui algumas vantagens: assegura o sucesso da organização 

pelo ajustamento às condições locais; fixa a responsabilidade de desempenho 

e lucro em cada local ou região; encoraja os executivos a pensar em termos de 

sucesso no território; indicada para empresas de varejo; indicada para 

condições de estabilidade; permite acompanhar variações locais e regionais; 

obtém vantagens econômicas de determinadas operações locais; possibilita 

conhecer os fatores e problemas locais por ocasião da decisão (CHIAVENATO 

2000). 
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Quadro 11 - CAGE Framework – Distância Geográfica EUA X Brasil 

D
IS

T
Â

N
C

IA
 G

E
O

G
R

Á
F

IC
A

 
ASPECTO ESTADOS UNIDOS BRASIL 

DISTÂNCIA 
FÍSICA 

A distância física entre São Paulo Brasil e Nova York EUA é de 
7700 km (linha reta). 

FRONTEIRAS 

Os Estados Unidos 
fazem fronteira com os 

países: Canadá e 
México. Possui acesso 

marítimo (Oceano 
Pacífico, Oceano 

Atlântico). 

O Brasil faz fronteira com os países: 
Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, 

Guiana Francesa, Paraguai, Peru, 
Suriname, Uruguai e Venezuela. 

Possui acesso marítimo pelo oceano 
Atlântico. 

FUSO 
HORÁRIO 

A diferença de horários locais entre Estados Unidos e Brasil é de 
2hs sendo que a data troca primeiro no Brasil. Os dois países 

fazem uso do horário de verão, quando os relógios são 
adiantados em 1 hora. 

CLIMA 

A Flórida possui um 
clima subtropical, 

enquanto o Alasca 
possui um clima polar. 
Vastas porções do país 

têm um clima 
continental, com verões 
tépidos e invernos frios. 
Algumas partes têm um 
clima mediterrânico. No 
geral, porém, a maior 

parte dos Estados 
Unidos possui um clima 

temperado ou 
subtropical, marcado por 

quatro distintas 
estações, com 

mudanças regulares de 
temperatura e 
precipitação. 

O clima do Brasil é diversificado 
dependendo o clima pode ser: 

Equatorial, Tropical, Tropical de 
altitude, Tropical atlântico, Subtropical 

ou Semiárido. 

DOENÇAS 
Obesidade, doenças 

cardiovasculares(Fonte: 
OMS). 

Malária, Dengue, Doença De Chagas, 
Leishmanioses, Esquistossomose, 
Tuberculose, Hanseníase (Fonte: 

OMS). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 
 

 
 
→Distância econômica 
 

O fator Distância Econômica (E), também deve ser analisado. Esse 

aspecto enfatiza que empresas que confiam em seu modelo de economia de 

escala, padronização e experiência, tenham maior tendência de se movimentar 

em direção a mercados com características similares (GHEMAWAT, 2008). 
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Quando o custo e a qualidade dos recursos disponíveis e ainda a renda média 

dos consumidores for muito distante dos encontrados no país de origem, as 

empresas acabam por se deparar com dificuldade de sucesso. Por outro lado, 

existem empresas que fazem das distâncias, aspectos a seu favor, 

estabelecendo preços e práticas diferenciadas para cada mercado 

(ANDERSSON e LUNDSTRÖN, 2007).  
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Quadro 12 - CAGE Framework – Distância Econômica EUA X Brasil 
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ASPECTO ESTADOS UNIDOS BRASIL 

DIFERENÇAS DA 
RIQUEZA E 
POBREZA 

Índice GINI dos Estados 
Unidos 

41,0% (2010) 

Índice GINI do Brasil 49,5% 
(2013) 

RECURSOS 
NATURAIS 

RENOVÁVEIS OU 
NÃO RENOVÁVEIS 

Os principais recursos 
naturais extraídos nos 
Estados Unidos são 

petróleo, gás natural e 
carvão. São líderes 

mundiais na mineração de 
fosfato, e segundo maior 

produtor mundial de 
chumbo, cobre, enxofre, 

ouro, e prata. 

O Brasil possui uma grande 
variedade e riqueza de 
recursos naturais ferro, 
siderurgia e o carvão, 

energia e meio ambiente, 
Manganês, Bauxita, Níquel, 

Ouro, Cobre,Recursos 
vegetais, Recursos 

hídricos, Petróleo, Gás 
natural, Carvão mineral, 
Energia elétrica, Álcool. 

RECURSOS 
FINANCEIROS. 

PIB dos EUA China 
14,586 (trilhões US$ 

2012) (The World Bank). 

PIB do Brasil 2,350 (trilhões 
US$ 2012) (The World 

Bank) 

RECURSOS 
HUMANOS. 

Nos EUA a prioridade têm 
sido os cursos nas áreas 
de ciência, tecnologia e 
engenharia. Os EUA 38º 

colocação no Word 
Economic Forum 2014 no 
quesito Capital humano. 
No ensino médio, o EUA 
ocupa a 17.ª posição do 

Pisa (Programme for 
International Student 

Assessment)2, 
acumulando 500 pontos 

na escala Global. 

No Brasil a ênfase tem sido 
a expansão pouco 

qualificada da oferta de 
ensino superior, com baixo 

impacto sobre a 
produtividade e inovação. O 

Brasil ficou em 57º 
colocação no Word 

Economic Forum 2014 no 
quesito Capital humano. No 

ensino médio, o Brasil 
ocupa a 54.ª posição do 

Pisa (Programme for 
International Student 

Assessment), Acumulando 
412 pontos na escala 

Global. 

INFRAESTRUTURA, 
INFORMAÇÕES OU 
CONHECIMENTO. 

Os EUA investem em 
sistemas modernos de 

transporte, comunicação, 
energia, armazenagem e 

demais itens que 
garantem o progresso. 

O Brasil investe em 
armazenagem transporte, 

comunicação, energia. 

Fonte: The World Bank - disponível em: 
http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/2010/Pisa2009-
Vol1_What_students_know_and_can_do.pdf - adaptado pelo autor 

 

Nordstrom e Vahlne (1992), analisam o entendimento distância psíquica 

que se baseia, em parte, nas dimensões culturais de Hofstede (1980). 

Portanto, as vezes os termos distância psíquica e distância cultural são usados 
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como sinônimos, embora o primeiro seja um pouco mais completo, porque 

inclui uma preocupação com as dificuldades inerentes aos negócios, ausente 

no conceito puro de distância cultural. Já a Escola de Uppsala definiu o 

constructo distância psíquica como a soma dos fatores que interferem no fluxo 

de informação entre países. 

 

2.4.13 Teoria do comportamento estratégico 

A orientação estratégica de uma empresa de acordo com seu plano 

estratégico constituem as teorias estratégicas de internacionalização (ROCHA; 

ALMEIDA, 2006).  

 A Teoria do Comportamento Estratégico, visa a obtenção de vantagens 

competitivas no cenário da concorrência. Existem interesses empresariais no 

âmbito competitivo na teoria do comportamento estratégico, como por exemplo: 

evitar conflito; trocas de ameaças; utilizar a empresa líder como modelo; 

acompanhar posição no mercado local. Ocorre também, uma criteriosa análise 

dos riscos relacionados as ações empresariais no âmbito internacional que 

focalizam a entrada da empresa no mercado externo (ROCHA; ALMEIDA, 

2006).  

 

2.4.14 Teoria baseada em recursos (Resource Based View – RBV) 

 

A Teoria Baseada em Recursos e Competências (Resource Based View 

– RBV), estudada inicialmente por Penrose, em 1959, foi uma importante 

contribuição esta teoria foi depois aprofundada por Barney, em 1986. Segundo 

esses estudos, a vantagem competitiva das empresas provem das 

competências de naturezas distintas que são classificadas e logicamente 

identificadas e dos recursos (ativos tangíveis e intangíveis) controlados por 

uma empresa. Por ser uma abordagem diferenciada, torna possível a adoção 

de estratégias de internacionalização com outro enfoque.  
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Em 2002, Barney aprimorou ainda mais estes estudos agora 

qualificando os recursos da empresa, que consegue sustentar sua vantagem 

competitiva conforme o modelo VRIO (Barney, 2002) . Este modelo baseia-se 

em quatro critérios competitivos, que são: valor, raridade, imitabilidade e 

organização. Entra agora a empresa como organização a letra "O" do VRIO. A 

característica de organização existe quando as diretrizes e os procedimentos 

da empresa são organizados para dar suporte à exploração de seus recursos 

valiosos, raros e custosos de imitar.  

Quadro 13 - Modelo VRIO 

O recurso é 

Valioso? Raro? 
Difícil 

de 
imitar? 

Explorado pela 
organização? 

Implicação 
competitiva 

Resultado 
econômico 

Não - - Não 
Desvantagem 

competitiva 
Abaixo do 

normal 

Sim Não - 

- 

Paridade 
competitiva 

Normal 

Sim Sim Não 
Vantagem 
competitiva 
temporária 

Acima do 
normal 

Sim Sim Sim Sim 
Vantagem 
competitiva 
sustentável 

Acima do 
normal 

Fonte: Barney (2002) 

 

O quadro 13 ilustra segundo Barney (2002), o modelo de análise para 

avaliar se um recurso pode ser fonte ou não de vantagem competitiva e aborda 

o Valor (value), a Raridade (rareness), a Imitabilidade (imitability) e a 

Organização (organization), e é comumente chamado de modelo V.R.I.O.  

 

2.4.15 Institucionalismo 

A perspectiva institucional para o estudo das organizações pode ser 

tipificada como uma abordagem simbólico - interpretativa da realidade 

organizacional, apresentando uma posição epistemológica predominantemente 
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subjetivista, na qual é salientada a construção social da realidade 

organizacional. (RODRIGUES, 2000). 

Para Zucker (1987), a Teoria Institucional indica que as organizações 

são influenciadas por orientações coletivamente compartilhadas, e sua 

sobrevivência depende da LEGITIMIDADE alcançada no ambiente. 

Tais pressões institucionais, levam as organizações a terem 

comportamentos similares, conduzindo ao ISOMORFISMO ou seja, 

similaridade de forma e estrutura com o ambiente institucional. 

Para Vieira e Carvalho (2003) a Teoria institucional abandona a 

concepção de um ambiente formado exclusivamente por recursos humanos, 

materiais e econômicos para destacar a presença de elementos culturais – 

valores, símbolos, mitos, sistema de crenças e programas profissionais. 

Na internacionalização por institucionalismo, KOSTOVA, T.; ROTH, K. & 

DACIN, M.T. (2008) desenvolveram provocações que desafiam a validade do 

neoinstitucionalismo tradicional no contexto das multinacionais seriam o Campo 

organizacional, o Isomorfismo, a ordem e a legitimidade que se refere a 

aceitação e aprovação das ações organizacionais por componentes externos. 

O Campo Organizacional: explica a funcionalidade da empresa em 

campos organizacionais, onde os padrões distintos de ação organizacional 

emergem e se tornam institucionalizadas, as pressões institucionais são 

exercidas, e legitimidade é concedida. O Isomorfismo: Os autores referem-se 

ao isomorfismo substancial (ou seja, a semelhança) entre as organizações que 

resulta da adoção e difusão de certos modelos de negócios, práticas e 

estruturas estabelecidas como padrão no respectivo campo organizacional. A 

Ordem que aponta o fato das organizações se envolver em adoção de ordens, 

estruturas e práticas institucionalizadas, ao mesmo tempo dissociar -se do 

meio ambiente, na verdade, o uso de diferentes estruturas e práticas que eles 

veem como mais economicamente eficiente. A Legitimidade (ou seja, a 

aceitação e aprovação das ações organizacionais por componentes externos) 

onde é fundamental para a sobrevivência organizacional. Se alcança a 

legitimidade principalmente por meio do isomorfismo, onde as organizações 
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tornam-se semelhantes a outras organizações em seu campo organizacional 

(KOSTOVA, T.; ROTH, K. & DACIN, M.T. ,2008). 

 

2.4.16 Dragons multinationals 

Segundo Mathews Dragon Multinationals são empresas da região 

periférica da Ásia-Pacífico que têm sucesso internacionalizado e em alguns 

casos tornam-se empresas líderes. As Dragons Multinationals começam 

tardiamente, e superar suas deficiências para emergir como líderes da 

indústria. Muitas vezes de forma surpreendente em curtos períodos de tempo, 

e sem nenhuma das vantagens dos líderes já consagrados. Os setores que 

mais refletem os estudos das Dragon Multinationals são os de materiais de 

construção, produção de aço, financeiro, serviços, hotéis, entre outros. 

As características principais das Dragon Multinationals são: i) 

Latecomers - Entrada atrasada no mercado global; ii)Superação de dificuldades 

e muitas se tornaram lideres da indústria; iii) Ascensão internacional em um 

período curto de tempo; e iv) Sem nenhuma das vantagens dos líderes 

(Incumbents). 

As chinesas Dragon Multinationals possuíam recursos escassos quando 

comparadas as grandes multinacionais de países desenvolvidos. Porém esses 

recursos eram maiores que os de empresas locais. As Dragon Multinationals 

foram ainda capazes de superar desvantagens por meio da busca por novos 

mercados e da formação de joint ventures, contratos, licenciamentos e 

transações. 

 Há cinco Inovações das Empresas Chinesas como segue: i)Custo 

inovação que significa reduzir custo enquanto mantém a qualidade; ii) 

Aplicação da inovação - criando novas aplicações com uma tecnologia 

existente; iii) Inovação como modelo de negócio - Criando novas formas de 

fazer negócios com extrema flexibilidade; iv) Shanzhai innovation - melhorando 

por meio de “cópias” com extrema rapidez e oferecendo novas funções e 

adicionando benefícios; e v)A inovação tecnológica - Seguindo os passos das 
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empresas incumbentes mas melhorando os processos já conhecidos 

(WILLIAMSON & YIN, 2013). 

 

2.4.17 Multilatinas 

Uma outra forma de internacionalização frente aos modelos e teorias 

existentes é a teoria das multilatinas de Cuervo-Cazurra (2008). O modelo 

avalia o investimento direto estrangeiro como uma forma de avaliar fenômenos 

da internacionalização e tem foco principal em empresas multinacionais latino-

americano, ou "Multilatinas" utilizou como base as vinte empresas privadas na 

região, o que resultou em um conjunto de empresas argentinas, brasileiras e 

mexicanas, e estudou sua multinacionalização. 

Os argumentos de Cuervo-Cazurra (2008) destacam uma interação 

dinâmica entre localização, propriedade, e internalização vantagens que 

permitem que as empresas tornam-se empresas multinacionais e fornecem 

insights adicionais para as empresas, isto é importante porque os dois modelos 

(incremental de internacionalização e de paradigma eclético ) pode fornecer 

previsões conflitantes sobre o local por onde começar multinacionalização. 

Avalia ainda a distância de desenvolvimento ou proximidade entre país de 

origem e país de destino.  

Alguns pontos encontrados no estudo de Cuervo-Cazurra (2008) são: i) 

Multilatinas levam muito tempo para se tornar as empresas multinacionais, 

apesar de não se tornar exportadores, porque não desenvolvem a 

competitividade em nível internacional; ii) Multilatinas parecem ser induzidas a 

tornar-se empresas multinacionais pela transformação das condições de 

operação no país de origem, que se compromete a reforma estrutural. Isso 

induz as empresas a melhorar a sua competitividade, permitindo-lhes superar 

desafios e tornar-se empresas multinacionais; e iii) Multilatinas seguem quatro 

estratégias alternativas para a seleção de países em que, primeiramente, 

estabelecer o investimento direto estrangeiro. As estratégias são explicadas 

pelo equilíbrio da facilidade de superação de dificuldades e as vantagens 

derivadas de operações no exterior. 
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2.5 Integração cultural 

A integração cultural é uma etapa do processo fundamental para garantir 

o sucesso do processo de aquisição internacional. Os estudiosos do tema 

propõem visões teóricas sobre a questão da integração cultural. O processo de 

integração cultural pode ocorrer por meio de três formas: autônoma ou semi-

autônoma; absorção e assimilação; e co-criação de outra família (SENN, 1992). 

Existem três tipos de integração cultural segundo Haspeslagh e Jemison 

(1991): 

I. absorção, com necessidade de interdependência estratégica e baixa 

necessidade de autonomia organizacional para se atingir o valor 

esperado; 

II. preservação, quando há baixa necessidade de interdependência 

estratégica entre as empresas, mas alta necessidade de autonomia 

organizacional (neste tipo não se modificam as fontes dos benefícios 

da adquirida); e 

III. simbiose quando se tem necessidade de interdependência 

estratégica e também de autonomia organizacional para que o valor 

esperado seja efetivamente atingido. 

Outra forma de identificar os níveis de integração cultural conforme 

estudos realizados por Barros (2001, 2003) e Tanure (2004) é identificar três 

níveis de aculturação que podem ocorrer na integração: a assimilação, a 

mescla e a pluralidade cultural conforme quadro a seguir: 
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Quadro 14 - Níveis de integração cultural 

PREDOMINÂNCIA 
CULTURAL 

NÍVEL DE 
INTEGRAÇÃO 

CULTURAL 
COMO SE CLASSIFICA 

> 
Maior na 

adquirente 
Assimilação 

cultural 

Existe uma cultura dominante, neste 
caso espera-se muita mudança 
cultural na empresa adquirida 

= 
Igual na 

adquirente e 
adquirida 

Mescla cultural 
Ocorre convivência de culturas e 

um equilíbrio entre elas 

evolui 
Aumenta na 

adquirida com o 
decorrer do tempo 

Pluralidade cultural 

ao longo do tempo, as 
características da empresa 

compradora tendem a predominar 
nos processos da empresa 

adquirida. 

 

Fonte: TANURE, CANÇADO 2008 - adaptado pelo autor 

 

i) Na assimilação cultural, existe uma cultura dominante, neste caso 

espera-se muita mudança cultural na empresa adquirida e pouca mudança 

cultural para a empresa adquirente. A empresa comprada adota os seus 

procedimentos e sistemas da empresa compradora. 

ii) A mescla cultural ocorre quando existe convivência de culturas e um 

equilíbrio entre elas ou seja mudanças culturais em graus parecidos entre as 

duas empresas. Esta forma ocorre com mais frequência em processos de 

fusão, principalmente quando as empresas tem forças similares. 

iii) A pluralidade cultural ocorre quando não existe influência significativa 

da cultura da empresa adquirente na adquirida, é vista como uma fase 

transitória, mesmo que não seja rápida pois ao longo do tempo, as 

características da empresa compradora tendem a predominar nos processos 

da empresa adquirida.  
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2.6 Cultura organizacional 

A cultura organizacional entra neste estudo como possível causadora do 

sofrimento dos docentes, dado que o choque cultural na aquisição pode 

provocar desgaste e angustia nos trabalhadores envolvidos.  

Cultura organizacional é o conjunto de valores compartilhados e normas 

que controlam as interações dos membros da organização entre si e com 

pessoas de fora dela. Controla coordenação, motivação, modela o 

comportamento das pessoas e da organização. Evolui a medida que a 

organização cresce e se diferencia. Pode ser gerenciada e mudada por meio 

do processo de desenho organizacional (Jones,2010). Schein (1991),  ajudou a 

entender a cultura organizacional definindo como "O conjunto de pressupostos 

básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como 

lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna e que 

funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a 

novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir, em relação 

a esses problemas". As organizações possuem características culturais únicas 

que identificam uma empresa única. Estas características culturais ou somente 

"cultura" reprimem ou estimulam motivações de comportamento de todos os 

envolvidos, para CHIAVENATO (2004, p. 165) “a cultura organizacional é um 

padrão de assuntos básicos compartilhados que um grupo aprendeu como 

maneira de resolver seus problemas de adaptação externa e integração 

interna, e que funciona bem a ponto de ser considerado válido e desejável para 

ser transmitido ao novos membros como a maneira correta de perceber, pensar 

e sentir em relação aos seus problemas.” 

Portanto no caso das aquisições, as prioridades organizacionais das 

empresas adquiridas e adquirente são diferentes o que interfere no processo 

decisório, pois incompatibilidades são encontradas. Isto descreve um choque 

cultural. 

Uma análise de quase 30 anos sobre fusões e aquisições fornecida pela 

Business Week (1993), mostra uma alteração na rentabilidade com perda de 

até 4% das ações de empresas adquirentes. Esta alteração estaria relacionada 
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com os processos de aquisição e fusão refletindo as consequências do choque 

cultural 

No âmbito da internacionalização do ensino superior, a universidade de 

Tóquio chegou apontar cinco estratégias para este tipo de internacionalização, 

nessas estratégias, os indivíduos em todos os níveis devem desempenhar 

eficazmente as suas funções e deveres. Em resumo, as cinco estratégias são:  

I. Prestação de um internacionalmente alto padrão de educação; 

II. Reforço das atividades de investigação por meio do reforço de redes 

internacionais de pesquisa; 

III. Promover a cooperação com a sociedade internacional; 

IV. Melhoria da infraestrutura para promover a "internacionalização 

interna"; 

V. Elaboração de um plano de internacionalização de longo prazo 

Estas estratégias são de natureza global, e podem ser operacionais para 

outras universidades para completar seus planos. (Universidade de Tóquio, 

2005). 
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

O método qualitativo apresenta-se adequado para elucidação das 

questões desta pesquisa porque emprega diferentes concepções filosóficas 

como por exemplo: estratégias de investigação, métodos de coleta, análise e 

interpretação dos dados. Os procedimentos qualitativos baseiam-se em dados 

de texto e imagem, têm passos singulares na análise dos dados e se valem de 

diferentes estratégias de investigação (CRESWELL 2010). 

 

3.1 Método de pesquisa 

Para abordar o processo de Internacionalização do ensino superior, foi 

usado o método da pesquisa qualitativa tipo estudo de caso, por ser adequado 

para este tipo de pesquisa com poucas publicações e dados. Creswell (2010), 

ressalta que a ênfase da abordagem qualitativa está na compreensão, 

fundamentada basicamente no conhecimento tácito que tem uma forte ligação 

com intencionalidade. 

Para melhor compreender uma abordagem quantitativa e uma 

abordagem qualitativa, é interessante observá-las em contraste percebendo a 

diferença entre elas. Enquanto a abordagem quantitativa preocupa-se em 

contabilizar o conteúdo manifesto, a abordagem qualitativa se empenha na 

obtenção e compreensão o conteúdo, ou seja, as relações entre os códigos e 
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categorias mapeados e que envolvem a interpretação do pesquisador (ROSSI, 

SERRALVO E JOAO, 2014). 

 Assim, quando a explanação, ou a busca de um conhecimento 

proposicional, seja a “alma” de um estudo, o estudo de caso pode ser uma 

desvantagem, mas quando o objetivo é a compreensão, ampliação da 

experiência, a desvantagem desaparece. (CESAR, 2005) 

Conforme Creswell (2007), o método de estudo de caso é uma 

estratégia de pesquisa baseada na exploração, em profundidade, de um 

programa, fato, atividade, processo, pessoa ou grupo. Os casos são agrupados 

por tempo e por atividade e os pesquisadores coletam dados usando uma 

variedade de procedimentos, durante um período de tempo prolongado.  

O roteiro estruturado utiliza, geralmente, dados qualitativos, coletados a 

partir de eventos reais, com o objetivo de explicar, explorar ou descrever 

fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto. Caracteriza-se por ser um 

estudo detalhado e exaustivo de poucos, ou mesmo de um único objeto, 

fornecendo conhecimentos profundos (EISENHARDT, 1989). 

 

3.1.1 Corpora de pesquisa 

Bauer e Aarts (2002), explica que a construção do corpus significa 

“escolha sistemática de algum racional alternativo” e refere-se a um conjunto 

de textos. Barthes define corpus como “uma coleção finita de materiais, 

determinada de antemão pelo analista, com (inevitável) arbitrariedade, e com a 

qual ele irá trabalhar” (apud BAUER e AARTS, 2002, p. 44). 

De acordo ainda com as orientações de Bauer e Aarts (2002), os 

critérios de construção do corpus desta pesquisa foram: temas relevantes 

considerando a temática da pesquisa e a coleta dos dados, dentro de um ciclo 

de tempo determinado. 

 O processo desta pesquisa baseia-se em teorias a respeito do tema e 

reúne elementos para que a pesquisa possa atingir o objetivo. A corpora para 

esta pesquisa, agrupou as etapas da mesma e esta explicada na justificativa e 

esquematizada no quadro a seguir: 
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Convergência e 
divergência 

Análise de dados 
e Triangulação 

Conclusão de 
pesquisa 

Quadro 15: Esquema de Corpora de Pesquisa 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dentre as formas de classificar os tipos de pesquisa, foi elaborado a 

sequência de afunilamento (pirâmide invertida) a seguir: 

  

Corpus de 
pesquisa 

Análise de 
Conteúdo 

Referencial 
teórico 

Setor da 
educação 

Cultura 

Teorias de  
internacionalização 

Entrevistas 
Instituições de 

ensino envolvidas 

Outros 
dados 

CADE 

INEP 

JUCESP 

Documentação 
Jornalística 

Material 
Publicitário 
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Quadro 16: Etapas de desenvolvimento do estudo 

 

Fonte: Lima, M. (2010) 

 

3.2 Amostra 

Os dados coletados para esta pesquisa foram noticias de jornais 

conforme quadros 17, 18, 19 e 20, documentos oficiais encontrados no CADE 

vide quadro 21, ofícios emitidos pelo CADE vide quadro 22, questionários 

enviados e questionários recebidos pelo CADE vide quadros 23 e 24, contratos 

sociais das empresas e ficha cadastral completa das empresas vide quadro 25, 

outros documentos analisados vide quadro 26 e entrevistas pessoais vide 

quadro 27. 

O quadros a seguir mostra as matérias de jornais utilizadas como dados 

para esta pesquisa: 



72 

Quadro 17 - Matérias de jornais do ano de 2004 à 2010 utilizadas para a coleta de 
dados secundários 

DATA JORNAL AUTOR TÍTULO DA MATÉRIA 

08/11/04 DCI Mariana Zylberkan 
Metodista, Faap, Anhembi e Uniban 

ampliam campi 

02/12/05 FSP 
ANTÔNIO GOIS/FÁBIO 

TAKAHASHI 
Grupo dos EUA compra a Anhembi 

Morumbi 

08/12/05 DCI AE 
Laureate amplia as compras em países da 

América e Ásia 

08/12/05 DCI 
Robson 

Bertolino/Gabriel Attuy 
Laureate cresce no Brasil e nas Américas 

30/01/07 DCI Bloomberg 
Consórcio faz oferta à Laureate, que 

controla a Anhembi Morumbi 

30/01/07 DCI Bloomberg 
KKR fica com a Laureate e leva escola 

Anhembi DCI 

11/07/08 JVE Edson Pinto de Almeida O negócio da escola de marca 

11/07/08 Semesp Figueiredo 
A atividade de ensino não é incompatível 

com o lucro 

11/07/08 JVE Ruy Baron educação não é mercadoria 

03/09/09 JVE Beth Koike 
Faculdades investem para modernizar 

administração 

03/09/09 JVE Daniele Madureira 
Setor privado usa notas do MEC para 

fazer publicidade 

08/09/09 JVE Valor 
FMU reduz mensalidades em 25% e 

cresce 

30/09/09 ACN Alice Portugal 
Alerta sobre a participação do capital 

estrangeiro no ensino superior brasileiro 

05/11/09 JVE Alessandra Bellotto 
Fundos caçam oportunidades no setor de 

ensino superior 

02/12/09 JVE Angela Klinke Blue Ship - Blog de classe 

19/01/10 JVE Beth Koike 
Laureate compra 90% do IBMR e entra no 

mercado carioca 

19/05/10 ACN Carolina Pompeu 
Educação discute funcionamento de 

faculdades de capital estrangeiro 

19/05/10 ACN Redação/TM 
Educação discute controle de universidade 

privada por estrangeiros 

26/05/10 ACN 
Alexandre Pôrto/ Rádio 

Câmara 
Deputados divergem sobre capital 

estrangeiro em instituições de ensino 

10/06/10 JVE Valor Curtas - Abril educação 

05/07/10 JVE 
Helen Thomas e 

Andrew Edgecliffe 
Johnson 

Grupo Pearson, dono do "Financial 
Times", vai disputar a brasileira Anglo 

29/07/10 JVE Valor Curtas - Laureate na Bahia 

Fonte: Elaborado Pelo Autor. FSP - Folha de São Paulo; JVE - Jornal Valor 
Econômico; DCI - Diário Comércio Indústria; ACN - Agência Câmara Notícias; 
SEMESP - Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 
Superior no Estado de São Paulo 

  



73 

Quadro 18 - Matérias de jornais do ano de 2011 à 2012 utilizadas para a coleta de 
dados secundários 

DATA JORNAL AUTOR TÍTULO DA MATÉRIA 

10/03/11 JVE Beth Koike Laureate vai investir R$ 1 bi no Brasil até 2015 

11/03/11 JVE Valor Cartas de Leitores - Educação 

07/07/11 JVE Beth Koike 
Depois de dez anos, faculdades voltam a 

aumentar preços 

16/08/11 JVE Rodrigo Uchoa Blue Chip, Ai meus sais... 

16/08/11 JVE 
Rodrigo Uchoa 

Seção: Consumo, 
Estilo de vida 

Ai, meus sais... 

18/10/11 JVE Sérgio Ruck Bueno 
Laureate investe em novo campus em Porto 

Alegre 

19/10/11 JVE Sérgio Ruck Bueno Laureate vai abrir um novo campus no Sul 

24/10/11 JVE Mônica Scaramuzzo Whitney tem US$ 300 milhões para AL 

05/12/11 JVE 
Dal Colletto, diretor 

da BSP 
Laureate traz conteúdo de negócios da BSP 

para a Anhembi Morumbi 

10/02/12 JVE Beth Koike Os desafios de ter o aluno longe da escola 

21/02/12 JVE Carolina Cortez Para encurtar o caminho até o escritório 

11/04/12 JVE Valor Vaivem... - Anhembi Morumbi 

19/04/12 JVE Beth Koike 
Faculdade São Judas atrai interesse de dois 

grupos 

18/06/12 DCI DCI Anhembi terá mudanças para o ano que vem 

03/07/12 JVE Felipe Machado 
Anhembi Morumbi planeja ter 50 polos no 

país 

06/07/12 JVE Beth Koike Laureate compra faculdade no Recife 

24/07/12 DCI Paula Cristina FMU cresce e entra no ensino a distância DCI 

20/08/12 JVE Vívian Soares Cursos de MBA ampliam atuação no país 

19/09/12 JVE Beth Koike 
Mercado aquecido faz alunos abandonarem 

cursos de tecnologia 

Fonte: Elaborado Pelo Autor. FSP - Folha de São Paulo; JVE - Jornal Valor 
Econômico; DCI - Diário Comércio Indústria; ACN - Agência Câmara Notícias; 
SEMESP - Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 
Superior no Estado de São Paulo 
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Quadro 19 - Matérias de jornais do ano de 2013 utilizadas para a coleta de dados 
secundários 

DATA JORNAL AUTOR TÍTULO DA MATÉRIA 

29/1 DCI AE Laureate anuncia aporte de US$ 150 milhões 

30/1 JVE Adriana Meyge 
Laureate, único dono da Anhembi Morumbi, tem Bird como 

sócio 

30/1 Exame Daniela Barbosa Laureate se torna única dona da Anhembi Morumbi 

8/2 JVE Thiago Resende CADE pode reavaliar operação da Laureate 

20/2 JVE Thiago Resende CADE julga 11 processos na sessão desta quarta feira 

20/2 JVE Thiago Resende CADE reavaliará negócio já aprovado por órgão antitruste 

20/2 JVE 
Thiago Resende e 

Juliano Basile 
CADE julga seis processos na primeira parte da sessão 

desta 4ª feira 

21/2 JVE Thiago Resende 
Com base em nova lei, CADE reavaliará caso da Anhembi 

Morumbi 

6/3 JVE Juliano Basile 
CADE começa a julgar fusões e aquisições no setor da 

educação 

15/3 JVE 
Beth Koike e 

Marina Falcão 
Cruzeiro do Sul negocia compra da Unifran 

19/3 JVE Thiago Resende 
CADE abre autos de infração e pode multar Anhanguera em 

R$ 4 milhões 

3/4 JVE 
Thiago Resende e 

Juliano Basile 
CADE aprova compras de Anhanguera e Laureate 

3/4 JVE 
Thiago Resende e 

Juliano Basile 
CADE julga 11 casos na sessão desta quarta feira 

4/4 JVE 
Thiago Resende e 

Juliano Basile 
CADE pode multar grupo Laureate 

23/4 JVE 
Ana Paula 
Ragazzi 

Fundador da Anhembi liderou conversas para união 

23/4 JVE Juliano Basile CADE vai passar um pente fino na fusão 

28/4 DCI Panorama Brasil 
Anhembi Morumbi chega ao interior paulista e à região sul do 

País 

30/4 JVE Beth Koike Professor Gabriel, o homem da fusão 

2/5 JVE Valor Universidade Anhembi Morumbi anuncia novo reitor 

19/6 JVE Beth Koike 
Laureate discorda da decisão do CADE sobre multa de R$ 2 

milhões 

19/6 JVE Thiago Resende CADE multa Laureate e Anhembi Morumbi em R$ 2 milhões 

20/6 JVE 
Beth Koike e 

Thiago Resende 
CADE pune Laureate e Anhanguera 

22/8 JVE Beth Koike Grupo Laureate está perto de comprar a FMU 

23/8 DCI AE Laureate pode comprar a FMU 

23/8 JVE Beth Koike Laureate compra FMU por R$ 1 bilhão 

23/8 JVE Beth Koike Laureate paga R$ 1 bi pela FMU 

23/8 JVE Valor Leia as manchetes de hoje dos principais jornais brasileiros 

26/8 DCI AE Com Laureate, FMU espera triplicar alunos 

9/9 JVE Beth Koike Grupos privados dominam cursos técnicos 

25/9 JVE Tatiane Bortolozi Brasil lidera fusões e aquisições na América Latina este ano 

10/12 JVE Denise Bueno Executivos diversificam as carteiras 

Fonte: Elaborado Pelo Autor. FSP - Folha de São Paulo; JVE - Jornal Valor 
Econômico; DCI - Diário Comércio Indústria; ACN - Agência Câmara Notícias; 
SEMESP - Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 
Superior no Estado de São Paulo 
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Quadro 20 - Matérias de jornais do ano de 2014 à 2015 utilizadas para a coleta de 
dados secundários 

DATA JORNAL AUTOR TÍTULO DA MATÉRIA 

02/01/14 JVE Beth Koike Ano começa com IPOs e aquisições no horizonte 

08/01/14 JVE 
Daniela Meibak e Beth 

Koike 
Abril Educação diz que não negocia fusão com a 

americana Laureate 

14/01/14 JVE Jorge Felix Educação, negócios e corrupção 

29/01/14 JVE Ana Paula Ragazzi Grupos americanos expandem IBMR e UVA 

12/02/14 JVE Beth Koike Abril Educação negocia fatia de até 25% 

13/02/14 JVE Renato Rostás 
Abril Educação nega planos de se associar ao grupo 

Laureate 

14/02/14 JVE Valor Curtas - Abril Educação 

11/04/14 JVE 
Beth Koike, Talita 
Moreira e Tatiane 

Bortolozi 
Anima compra São Judas por R$ 320 milhões 

21/05/14 JVE Stela Campos Vaivem... - Laureate 

18/06/14 JVE Adriana Fonseca 
Cresce procura por programas criados sob 

encomenda 

18/06/14 JVE Dauro Veras Ensino a distância requer disciplina 

29/07/14 JVE Valor Curtas - Anhembi Morumbi em SC 

05/08/14 JVE Beth Koike 
Metodista negocia venda de cinco universidades por 

R$ 250 milhões 

15/08/14 JVE Valor Curtas - UniRitter compra Fapa 

09/10/14 JVE Olivia Alonso Vivante forma parceria para atuar na região Norte 

03/12/14 JVE Stela Campos Vaivem... - FMU 

17/12/14 JVE Beth Koike Laureate vai triplicar rede de ensino online 

22/12/14 JVE Beth Koike Muda geografia do setor de educação 

23/01/15 JVE Ana Paula Ragazzi 
Negociação com o governo continua na semana que 

vem 

27/01/15 JVE Valor Jovem fora da universidade é o foco 

02/03/15 JVE Beth Koike Setor questiona restrição do Fies por nota e região 

20/03/15 JVE Beth Koike Grupos de ensino preparam novo modelo de crédito 

31/03/15 JVE Beth Koike Mercado reage bem a Renato Janine para o MEC 

08/04/15 JVE Beth Koike 
Grupo A coloca no mercado sistema de ensino para 

curso de graduação 

18/05/15 JVE Beth Koike Companhias captam mais estudantes 

22/06/15 JVE Beth Koike Gastos com Fies devem atingir R$ 16 bi no ano 

17/07/15 JVE Dauro Veras Cursos de inovação buscam resultados práticos 

21/09/15 JVE Beth Koike Compra da FMU deve ir para a Justiça 

21/09/15 JVE Beth Koike Fundador recebe só 50% pela venda da FMU 

23/09/15 JVE Valor Correção 

Fonte: Elaborado Pelo Autor. FSP - Folha de São Paulo; JVE - Jornal Valor 
Econômico; DCI - Diário Comércio Indústria; ACN - Agência Câmara Notícias; 
SEMESP - Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 
Superior no Estado de São Paulo 
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O quadro 21 mostra documentos oficiais diversos das empresas que 

foram utilizados como dados para esta pesquisa: 

 

Quadro 21 - Lista de documentos oficiais 

DOCUMENTO : 

Ato de Concentração N° 08100.007640/2013-98 
Anexos do Ato de Concentração N° 08100.007640/2013-98 
Procurações Outorgadas dela FMU, Pela ACE E Pela UESP 

Organograma com a Estrutura Societária do Grupo Educacional Laureate 2013 
Certidão/DCONT/CADE N° 117/2013 

Despacho N° 842/2013 
Ofício N° 43521201 3/CADE 

Formulário Procedimento não Sumario (Resolução CADE N° 02/2012) 
Edital N° 243, - Superintendência-Geral Coordenação-Geral de Análise Antitruste 

CADE 4840_2013_ Item 3.5-Capacidade-Ociosa (Matriculados X Ociosidade) 
Parecer Técnico N.° 388 Superintendência-Geral do CADE 

Despacho 1383, de 23 de Dezembro de 2013. 

Fonte: CADE (2015) - Adaptado em forma de tabela pelo autor 

O quadro 22 mostra alguns ofícios emitidos pelo CADE envolvendo as 

instituições e foram utilizados como dados para esta pesquisa: 

Quadro 22: Lista de ofícios emitidos pelo CADE 

OFICIO Nº EMISSOR OFICIO Nº EMISSOR OFICIO Nº EMISSOR 

1397/2013 CADE 4843/2013 CADE 4862/2013 CADE 

1397/2013 CADE 4844/2013 CADE 4865/2013 CADE 

2771/2013 CADE 4845/2013 CADE 4891/2013 CADE 

2772/2013 CADE 4846/2013 CADE 4892/2013 CADE 

2773/2013 CADE 4847/2013 CADE 4894/2013 CADE 

2779/2013 CADE 4848/2013 CADE 4923/2013 CADE 

3459/2013 CADE 4849/2013 CADE 5181/2013 CADE 

3625/2013 CADE 4850/2013 CADE 5182/2013 CADE 

4352/2013 CADE 4851/2013 CADE 5183/2013 CADE 

4839/2013 CADE 4852/2013 CADE 5184/2013 CADE 

4840/2013 CADE 4853/2013 CADE 5185/2013 CADE 

4841/2013 CADE 4854/2013 CADE 

 4842/2013 CADE 4855/2013 CADE 

Fonte: CADE (2015) - Adaptado em forma de tabela pelo autor 

O quadro a seguir mostra a relação de solicitações de informações de 

mercado enviada para cada IES solicitando o grupo econômico que atuam, 

descrição individual do mercado (produto e geográfico) em que cada uma atua. 

Estas solicitações são constantes no ato de concentração Nº 

08700.007640/21348 registrado no CADE (Requerentes: rede Internacional de 
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Universidades Laureate, Faculdades Metropolitanas Unidas - Associação 

Educacional, Associação de Cultura e ensino e União Educacional de São 

Paulo) e que foram utilizados na análise de conteúdo para esta pesquisa: 

Quadro 23 - Relação de questionários à responder enviados pelo CADE 

TIPO DE DOCUMENTO DESTINATÁRIO 

Questionário CADE Anhanguera Educacional Participações 

Questionário CADE Centro Universitário Fundação Santo André 

Questionário CADE Centro Universitário Ítalo-Brasileiro - UNÍTALO 

Questionário CADE Centro Universitário São Camilo - SÃO CAMILO 

Questionário CADE Centro Universitário SENAC 

Questionário CADE Escola de Hotelaria e Turismo de São Paulo - HOTEC 

Questionário CADE ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing 

Questionário CADE Faculdades Integradas Rio Branco 

Questionário CADE FIEO - Fundação Instituto de Ensino de Osasco 

Questionário CADE Fundação Armando Álvares Penteado 

Questionário CADE Fundação Casper Líbero 

Questionário CADE Obras Sociais e Educacionais de Luz - OSEL 

Questionário CADE PAPCOM -Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação 

Questionário CADE Pontifica Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP 

Questionário CADE Universidade Bandeirantes de São Paulo - UNIBAN 

Questionário CADE Universidade Cidade de São Paulo - UNICID 

Questionário CADE Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL 

Questionário CADE Universidade de Santo Amaro - UNISA 

Questionário CADE Universidade Metodista de São Paulo 

Questionário CADE Universidade Nove de Julho - UNINOVE 

Questionário CADE Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Questionário CADE Universidade São Judas 

Fonte: CADE (2015) - Adaptado em forma de tabela pelo autor 

O quadro a seguir mostra a relação de questionários respondidos com 

informações de mercado solicitados pelo ato de concentração Nº 

08700.007640/21348 registrado no CADE e que foram utilizados na análise de 

conteúdo para esta pesquisa: 
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Quadro 24 - Relação de questionários respondidos recebidos pelo CADE 

Tipo de documento Respondente e Remetente 

Questionário respondido Anhanguera Educacional Participações 
Questionário respondido Centro Universitário Fundação Santo André 
Questionário respondido Centro Universitário Ítalo-Brasileiro - UNÍTALO 
Questionário respondido Centro Universitário São Camilo - SÃO CAMILO 
Questionário respondido Centro Universitário SENAC 
Questionário respondido Escola de Hotelaria e Turismo de São Paulo - HOTEC 
Questionário respondido ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing 
Questionário respondido Faculdades Integradas Rio Branco 
Questionário respondido FIEO - Fundação Instituto de Ensino de Osasco 
Questionário respondido Fundação Armando Álvares Penteado 
Questionário respondido Fundação Casper Libero 
Questionário respondido Obras Sociais e Educacionais de Luz - OSEL 
Questionário respondido PAPCOM -Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação 
Questionário respondido Pontifica Univ. Católica de São Paulo - PUC-SP 
Questionário respondido Universidade Bandeirantes de São Paulo - UNIBAN 
Questionário respondido Universidade Cidade de São Paulo - UNICID 
Questionário respondido Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL 
Questionário respondido Universidade de Santo Amaro - UNISA 
Questionário respondido Universidade Metodista de São Paulo 
Questionário respondido Universidade Nove de Julho - UNINOVE 
Questionário respondido Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Questionário respondido Universidade São Judas 

Fonte: CADE (2015) - Adaptado em forma de tabela pelo autor 

O quadro a seguir mostra documentos protocolados na Junta Comercial 

de São Paulo que foram utilizados como dados para esta pesquisa: 

Quadro 25: Relação de documentos protocolados na JUCESP 

Nº TIPO DE DOCUMENTO EMPRESA 

Protocolo 
0.494.880113-2 

Contrato Social 
Anhanguera 

Educacional Participações S.A 
Protocolo 

0.034.361/12-1 
Contrato Social Anhanguera Educacional Ltda. 

Nire 35228310716 Ficha Cadastral Completa 
Faculdades Metropolitanas Unidas 

Educacionais Ltda. 
Protocolo 

2.147.690/14-4 
39ª Alteração de Contrato 

Social 
rede Internacional de Universidades 

Laureate 

35220262534 Ficha Cadastral Completa 
rede Internacional de Universidades 

Laureate 

Fonte: JUCESP (2015) - Adaptado pelo autor 
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O quadro 26 mostra documentos diversos que foram utilizados como 

dados para esta pesquisa: 

Quadro 26: Outros documentos analisados 

DOCUMENTO DISPONÍVEL 

Política Anticorrupção da Laureate Disponível em: http://www.laureate.net/ 

Código de Conduta e Ética para 
Fornecedores 

Disponível em: http://www.laureate.net/ 

2014 Global Survey of Students - 
Polling and Market Research 

Zogby Analytcs 

Número de Ingressos pelo Vestibular 
por Área do Conhecimento, segundo 

as Regiões - 1998 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 
Número de Inscrições no Vestibular 
por Área do Conhecimento, segundo 

as Regiões - 1998 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

Evolução do Número de Inscrições no 
Vestibular por Unidade da Federação - 

1988-1998 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

Número de Inscrições no Vestibular 
por Região, segundo os dez cursos 
com maior número de Inscrições - 

1998 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

Evolução do Número de Ingressos pelo 
Vestibular, segundo Natureza e 

Dependência Administrativa - Brasil 
1980-1998 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

Participação dos 15 maiores Cursos 
em relação ao total de Matrícula, 

Concluintes, Vagas e Inscrições no 
Vestibular - 1998 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

Evolução das Estatísticas do Ensino 
Superior - Brasil 1962 - 1998 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

. Mapa do ensino superior privado. 
MEC 

Ministério da Educação, INEP, Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, 2008. 

GLOBAL STATUS REPORT - on 
noncommunicable diseases 

ALWAN, Ala et al. Global status report on 
noncommunicable diseases 2010. World 

Health Organization, 2014. 

Pesquisa de fusões e 
aquisições. Transações realizadas no 

Brasil 

FINANCE, KPMG Corporate. Pesquisa de 
fusões e aquisições. Transações 

realizadas no Brasil, abrufbar unter: 

http://www. kpmg. com. br, 2004. 

Mapa do Ensino Superior do Estado de 
São Paulo 

SEMESP 

Fonte: INEP (2015), SEMESP (2015), Laureate Education (2015), KPMG (2004) 
ALWAN (2014), Zogby Analytcs (2014) - Adaptado em forma de tabela pelo autor. 
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3.2.1 Caracterização dos entrevistados 

Foram selecionados profissionais da UAM, pois os mesmos são 

esclarecidos a respeito das modificações estratégicas na instituição e podem 

ajudar na elucidação desta pesquisa. Foram escolhidos profissionais da FMU, 

pois a aquisição desta instituição é mais recente e por comparação de 

informação (similaridade), foi possível melhorar a validade desta pesquisa, pois 

os mesmos são esclarecidos a respeito das modificações estratégicas na 

instituição. Portanto foram selecionados sete entrevistados vide quadro 27 para 

contribuir com a elucidação do objetivo deste estudo, seguindo três requisitos 

básicos no processo de seleção: 

 

I. O primeiro requisito para selecionar o entrevistado foi o fato dele 

conhecer a Instituição de ensino superior adquirida antes e depois do 

momento de sua aquisição, para que pudesse prestar relatos 

comparativos nos níveis estratégico, tático ou operacional de acordo 

com seu envolvimento no processo de aquisição; 

II. O segundo requisito para selecionar o entrevistado foi o fato dele ser 

funcionário da Instituição de ensino superior no momento de sua 

aquisição; e 

III. O terceiro requisito para selecionar o entrevistado foi o fato dele ter 

atuação profissional no segmento de ensino por um prazo superior a 

dez anos, podendo ser nas Instituições aqui tratadas ou em outras 

instituições. 

O nome dos entrevistados foram mantidos em sigilo conforme acordado 

no termo de consentimento da entrevista constante no apêndice A. O quadro a 

seguir apresenta as características destes entrevistados cujos depoimentos 

compuseram o corpus desta pesquisa. 
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Quadro 27 - Relação de entrevistados 

# DENOMINAÇÃO PERFIL HIERÁRQUICO IES 

1 E1 Diretoria UAM 
2 E2 Diretoria UAM 
3 E3 Diretoria FMU 
4 E4 Chefia FMU 
5 E5 Chefia FMU 
6 E6 Chefia UAM 
7 E7 Diretoria UAM 

Fonte: Elaborado pelo autor - IES: Instituição de ensino superior; UAM: Universidade 
Anhembi Morumbi: FMU: Faculdades Metropolitanas Unidas. 

 

Um dos entrevistados não permitiu a gravação do áudio da entrevista, 

entretanto respondeu a pesquisa satisfatoriamente permitindo anotações 

escritas pelo pesquisador. Outros dois pesquisadores não ofereceram 

respostas relevantes para esta pesquisa as respostas continham informações 

de aquisição de forma genéricas e não se referiam ao caso das empresas 

estudadas nesta pesquisa, portanto estas transcrições foram desconsideradas 

para a análise do conteúdo desta pesquisa. 

 

3.3 Coleta de dados 

O primeiro passo no processo de análise qualitativa é a coleta dos 

dados, é preciso verificar os objetivos do estudo nas decisões sobre definição 

de amostra para escolher os melhores dados para a pesquisa. É preciso 

também definir os meios de coleta de dados e a proximidade do entrevistado 

com o objeto em estudo no momento da coleta do dado deverá trazer um forte 

senso de realidade para a informação levantada,neste caso o processo de 

entrada de instituições de ensino superior para o Brasil (MILES, HUBERMAN E 

SALDAÑA, 2013). 

Alguns dados escolhidos pelo pesquisador foram considerados amostras 

teóricas, o que no contexto da pesquisa social serve para descrever o processo 

de escolher novos campos de pesquisa ou novos casos de pesquisa para 

comparar com algum outro que já tenha sido estudados. Esta é uma das 

ferramentas da pesquisa qualitativa (GLASER et al 1968). 
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As matérias de jornalísticas foram consideradas amostras teóricas pois 

eram fontes compatíveis com a pesquisa e foram obtidas por acesso eletrônico 

à distância (internet), na plataforma (web site) assinada. Uma vez logado na 

plataforma utilizou-se palavras chaves na ferramenta de pesquisa. As palavras 

chaves utilizadas foram os nomes das empresas atingindo dessa forma todas 

as noticias disponível na plataforma. Após o sistema apresentar as matérias, 

ao mesmos foram salvos em arquivos no computador do pesquisador e em 

seguida inserido na biblioteca do software utilizado na pesquisa. Este 

procedimento foi repetido para todos os jornais constantes na amostra desta 

pesquisa ou seja: Folha de São Paulo, Jornal Valor Econômico, Diário 

Comércio Indústria, Agência Câmara Notícias, SEMESP notícias - Sindicato 

das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no 

Estado de São Paulo. Outros Jornais e revistas foram pesquisados pelo 

mesmo método entretanto nada foi encontrado que pudesse contribuir com 

esta pesquisa.  

Considerando a hipótese de que matérias mais antigas (meados do ano 

de 2005) poderiam não mais estar disponíveis na plataforma digital, o 

pesquisador fez contatos com alguns jornalistas mais incidentes do tema, 

entretanto estas ações não refletiram em contribuições adicionais para a 

pesquisa. 

Também foram consideradas amostras teóricas os documentos e ofícios 

e questionários, porque apresentavam compatibilidade com a pesquisa, esses 

documentos foram pesquisados na plataforma digital (web site) do CADE onde 

se encontra os relatos e ofícios das tramites de entrada e aquisição das 

empresas estudadas. Após a certificação do usuário no sistema foi feito buscas 

com palavras chaves sendo o nome das empresas envolvidas. Após o sistema 

apresentar os documentos, ao mesmos foram salvos em arquivos no 

computador do pesquisador e em seguida inserido na biblioteca do software 

utilizado na pesquisa. 

Outras fontes de pesquisa também contribuíram com a amostra teórica 

desta pesquisa pois forneceram documentos e dados relevantes, como o 

próprio web site da Laureate onde algumas cartilhas foram salvas, o web site 

do INEP também permitiu que alguns dados relevantes fossem salvos, o web 
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site do SEMESP também contribuiu. Nessas plataformas, após a certificação 

do usuário no sistema verificou-se uma relação de arquivos relevantes para 

elucidar o processo de entrada de instituições de ensino superior para o Brasil 

e portanto os mesmos foram salvos em arquivos no computador do 

pesquisador e em seguida inserido na biblioteca do software utilizado na 

pesquisa. 

Como o tamanho da população com envolvimento tático e estratégico 

nestes processos de entrada de instituições de ensino superior para o Brasil é 

pequeno e suas características, bem conhecidas, foi preciso eleger 

entrevistados por meio de amostra por julgamento: A amostra por julgamento 

se refere quando o pesquisador eleciona os elementos mais representativos da 

amostra de acordo com seu julgamento pessoal. Essa amostragem é ideal 

quando o tamanho da população é pequeno e suas características, bem 

conhecidas (OLIVEIRA, 2001) 

No caso das entrevistas pessoais e por Skype, foi utilizada a amostra 

por julgamento. Foram escolhidos profissionais que atuavam nas empresas 

envolvidas. 

As questões da entrevista foram baseadas em fatores chave do 

processo de internacionalização e o impacto relacionado aos fatores de 

distância do CAGE framework, como cultura, administração, geografia e 

economia. O CAGE framerwork propõem a adição do conceito de networking e 

como essas relações foram criadas pela empresa, tem importância para o 

sucesso da entrada no país de escolha (GHEMAWAT, 2008). 

 

3.4 Pesquisa de campo 

Para elucidar o tema da pesquisa, foram utilizadas técnicas de 

entrevistas e métodos que permitam descrever o processo de 

internacionalização do ensino superior, caracterizando uma pesquisa 

exploratória (Gil, 2002), pois pretende estabelecer critérios, métodos e técnicas 

para a elaboração de uma pesquisa, visando oferecer informações sobre o 

objeto desta e orientar a formulação de hipóteses e a descoberta, o achado, a 
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elucidação de fenômenos ou a explicação daqueles que não eram aceitos 

apesar de evidentes. 

As pesquisas de mestrado e doutorado normalmente utilizam entrevistas 

para coletar informações sendo necessário fazer recortes para estudar os 

dados e o pesquisador deve estar consciente dos recortes que estão sendo 

realizados e de que forma ele é relevante no contexto da pesquisa. Transcrever 

uma entrevista requer fazer recortes com critério, implica em estabelecer 

regras e critérios para transcrição (MANZINI, 2006). 

 [...] os dados que podem ser analisados, tendo como 

procedimento de coleta uma entrevista, são inúmeros e o 

produto verbal transcrito é um dos possíveis recortes desses 

dados. Dessa forma, temos optado, atualmente, por utilizar as 

expressões informações advindas da entrevista, dados 

advindos da entrevista, verbalizações advindas das entrevistas, 

ao invés da expressão a entrevista foi transcrita e analisada, 

pois, como apontamos, muitas podem ser as informações 

transcritas, de natureza verbal ou não verbal, e muitos podem 

ser os dados a serem analisados (MANZINI, 2006, p. 371). 
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Quadro 28: Roteiro para entrevista 

 Objetivo Questão 

1 
Esclarecer sobre a 

diferença de idioma: 

1) Há evidências que a diferença de idioma entre os 
países influência em alguns processos de negociações 

internacionais. 
De que forma a diferença de idioma interferiu no 

processo de internacionalização da Laureate tendo em 
vista o caso da aquisição da (FMU ou UAM conforme o 

entrevistado)? 

2 
Esclarecer sobre a 

diferença dos valores 
culturais entre os países 

2) Há evidências que a diferença de valores culturais 
entre países influência em alguns processos de 

negociações internacionais. 
De que forma a diferença de valores culturais entre os 
países interferiram no processo de internacionalização 

da Laureate tendo em vista o caso da aquisição da 
(FMU ou UAM conforme o entrevistado)? 

3 

Esclarecer sobre a 
diferença dos valores 
culturais dentro das 

organizações 

3) Há evidências que a diferença de valores culturais 
dentro das organizações influência em alguns 

processos de negociações internacionais. 
De que forma a diferença de valores culturais dentro 

das organizações (Laureate e FMU ou UAM conforme o 
entrevistado) interferiram no processo de 

internacionalização da Laureate tendo em vista o caso 
da aquisição da (FMU ou UAM conforme o 

entrevistado)? 

4 

Esclarecer sobre a 
ausência de blocos 

econômicos entre os 
países. 

4) Há evidências que a ausência de blocos econômicos 
entre os países influência em alguns processos de 

negociações internacionais. 
De que forma a ausência de blocos econômicos entre 

Brasil e EUA interferiu no processo de 
internacionalização da Laureate tendo em vista o caso 

da aquisição da (FMU ou UAM conforme o 
entrevistado)? 

5 

Esclarecer sobre a 
diferença de moeda 

entre os países. 
(cambio, credibilidade 

da moeda) 

5) Há evidências que a diferença de moedas (cambio, 
credibilidade da moeda) influência em alguns processos 

de negociações internacionais. 
De que forma a diferença entre moedas interferiu no 

processo de internacionalização da Laureate tendo em 
vista o caso da aquisição da (FMU ou UAM conforme o 

entrevistado)? 

6 

Esclarecer sobre a 
diferença de recursos 

humanos entre os 
países. 

6) Há evidências que a diferença de recursos humanos 
(capacidade das pessoas para garantir a viabilidade do 
processo produtivo da empresa) entre países influência 

em alguns processos de negociações internacionais. 
De que forma a diferença entre os recursos humanos 

interferiu no processo de internacionalização da 
Laureate tendo em vista o caso da aquisição da (FMU 

ou UAM conforme o entrevistado)? 

7 
Permitir o livre 

comentário 
7) O Sr(a) gostaria de relatar algo mais, mesmo que 

isso não tenha sido questionado? 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A utilização de entrevista estruturada para coleta de informações, 

garante que a mesma pergunta seja feita da mesma forma as várias pessoas 

que forem pesquisadas, contribuindo para uma entrevista estruturada. Gil 

(1999, p. 121) explica que “a entrevista [...] desenvolve-se a partir de uma 

relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanecem invariáveis para 

todos os entrevistados, que geralmente são em grande número”. 

Para Seltiz (1987), “a introdução do entrevistador deve ser breve, 

informal e positiva”, já Biklen e Bogdan (1994, p. 135), ressaltam que “a maior 

parte das entrevistas começam por uma conversa banal”. May (2004, p. 169), 

por sua vez, afirma que “as entrevistas são utilizadas como um recurso para 

entender como os indivíduos decifram o seu mundo social e nele agem”, sem 

deixar de considerar as vantagens e desvantagens. 

Selltiz (1987), afirma também, que “a entrevista quase sempre produz 

uma melhor amostra da população em estudo”, devido a possibilidade de 

utilizar entrevistadores para auxiliar na pesquisa e também pelo seu caráter 

face a face, na comparação de um questionário, quando é enviado pelo correio, 

obtendo índice de respostas maior e colaborando com a entrevista estruturada. 

As questões “como” e “por que” são as mais apropriadas para o método 

de estudo de caso. Por esse motivo, logo no início é explicito a natureza do 

estudo que está sendo realizado e de suas questões (YIN, 2010).  

A pesquisa de campo deste estudo ocorreu simultaneamente com as 

demais atividades da pesquisa (conforme previsão do cronograma). Algumas 

entrevistas foram realizadas de forma pessoal nas próprias instituições de 

trabalho dos entrevistados e foram gravadas por meio do software de gravação 

de voz do smartphone Iphone8. Outras entrevistas foram realizadas por meio 

da ferramenta "ligar" (chamada sem vídeo) do Skype®9 Versão 7.12.64.101 em 

                                                             
8 IPhone is a registered trademark of Apple Inc. – officially as of Feb 09, 2010.  

9 Skype Versão 7.12.64.101 - 2015 Skype e/ou Microsoft Patentes pendentes O nome Skype, 
as marcas comerciais e os logotipos associados e o logotipo 'S' são marcas comerciais da 
Skype ou entidades relacionadas. 
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conjunto com o software Amolto®10 Call Recorder for Skype Versão 2.9.6.0 que 

realizou as gravações. 

 

3.5 Análise documental 

De acordo com JUCESP, a rede Internacional de Universidade Laureate 

Ltda, em seu Objeto Social para holdings de instituições não financeiras, deu 

inicio às suas atividades em 14/out/2005, constituindo seu capital social inicial 

com um montante de R$ 10.000,00 tendo como sócios: Iniciativas Culturales de 

Espana, SA, com sede em Madrid Espanha; Prouniversidad SA, com sede em 

Madrid Espanha; e o procurador administrador Roberto Rudzit Neto. De lá para 

cá, foram observadas várias modificações de sociedade. 

A rede Internacional de Universidade Laureate Ltda, fez aportes 

financeiro ao longo do período de 9 anos, os quais foram sendo incorporados 

de forma progressiva ao capital social da instituição, provocando um aumento 

significativo, conforme consta da última alteração contratual, arquivada na 

Junta Comercial do Estado de São Paulo em dez 2014, o valor de R$ 

1.067.308.632,00 (Um Bilhão, Sessenta e Sete Milhões, Trezentos e Oito Mil, 

Seiscentos e Trinta e Dois Reais). 

O capital social representa valores recebidos pela empresa, dos sócios, 

ou por ela gerados e que foram formalmente incorporados ao capital (lucros a 

que os sócios renunciaram e incorporaram como capital). Divide-se em quotas, 

nas sociedades por responsabilidade limitada (Ltda.) em todas as sociedades 

de pessoas e em ações, nas sociedades por ações (S.A.) e em todas as 

sociedades de capital. (SANTOS E VEIGA 2014; P.50) 

 

 

                                                             
10 Amolto Call Recorder for Skype - Licensed to: Freware version - Copyright 2015 Amolto. All 
rights reserved -http://amolto.com/ 
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Quadro 29: Evolução do capital da Laureate International Universities no Estado 
de São Paulo 

 

Fonte: JUCESP. Tabulação do autor 

 
 
 

3.6 Análise de conteúdo 

A análise de conteúdo é um método de observação no sentido de que 

em vez de pedir as pessoas para responder perguntas, utiliza as comunicações 

que as pessoas tem produzido e faz perguntas de comunicações 

(KERLINGER, 1973). 

A matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de materiais 

provindos de comunicação verbal ou não verbal, como cartas, cartazes, jornais, 

revistas, informes, livros, relatos autobiográficos, entrevistas, diários pessoais, 

filmes, fotografias, vídeos etc. Contudo os dados necessitam ser processados 

para, dessa maneira, facilitar o trabalho de compreensão, interpretação e 

inferência a que aspira a análise de conteúdo. Foi utilizada análise de conteúdo 

nesta pesquisa por ser uma técnica para ler e interpretar o conteúdo e outros 

documentos, que analisados forneceram esclarecimentos de aspectos e 

fenômenos do processo de internacionalização da Laureate international 

universities (OLABUENAGA e ISPIZÚA, 1989). 
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3.7 Análise e interpretação dos dados  

Os dados foram preparados para que estivessem de acordo com o 

software. O software QSR NVIVO 10 for Windows™ precisa de procedimentos 

para a formatação dos dados. Antes de serem colocados para dentro das 

pastas do software (importados), os dados precisam estar na forma adequada 

e compreensível em extensões apropriadas, foram divididos os textos por falas 

dos entrevistados documentos e outras categorias. 

O quadro 30 ilustra o esquema de convergência de evidências utilizado 

na análise desta pesquisa: 

 

Quadro 30 - Esquema de convergência de evidências 

 

Elaborado pelo autor 

 

Para Tognini-Bonelli (2001), corpus é uma coleção de textos 

presumidamente representativa de uma dada língua que é compilada para que 

possa ser utilizada na análise linguística. Sinclair (1991), converge com esse 
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conceito ao descrever corpus como uma coleção de textos naturais, 

selecionados para caracterizar um estado ou variedade de uma língua. A 

expressão textos naturais refere-se a textos autênticos, ou seja, textos que já 

existam na língua e que não foram criados com o propósito de figurar o corpus 

(BERBER SARDINHA, 2004).  

Segundo OLABUENAGA e ISPIZÚA (1989), a análise de conteúdo é 

uma técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos, 

que analisados adequadamente nos abrem as portas ao conhecimento de 

aspectos e fenômenos da vida social de outro modo inacessíveis. A análise de 

conteúdo pode constituir-se de qualquer material oriundo de comunicação 

verbal e não verbal, como cartas, cartazes, jornais, revistas, informes, livros, 

relatos autobiográficos, discos, gravações, entrevistas, diários pessoais, filmes, 

fotografias, vídeos, etc. 

É possível investigar os textos dentro de múltiplas perspectivas, 

conforme expressa KRIPPENDORF, 1990, p.30): 

Para Bardin (2011), o termo análise de conteúdo designa: 

[..].um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos 
e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens (Bardin, 2011, p. 47). 

A análise de conteúdo contribui para elucidação desta pesquisa, pois 

consiste no conjunto de técnicas de investigação científicas utilizadas em 

ciências humanas, caracterizadas pela análise de dados linguísticos. [...] 

Normalmente, nesse tipo de análise, os elementos fundamentais da 

comunicação são identificados, numerados e categorizados. Posteriormente, 

as categorias encontradas são analisadas face a uma teoria específica 

(APPOLINÁRIO 2009), para este trabalho a teoria utilizada é CAGE framework. 

Portanto, a análise do conteúdo foi uma técnica utilizada para esclarecer 

esta pesquisa e as principais fontes são documentos, jornais e entrevistas que 

relatam os pontos principais do processo de entrada da Laureate no Brasil. A 

análise e tratamento de dados para esta pesquisa esta baseada de acordo com 

Bardin (2004), foi realizada uma pré-análise do período de reflexão (intuição) e 
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a partir daí sistematizou as ideias dos textos colocando-as em ordem, para que 

pudesse iniciar a analise. Três etapas foram cumpridas para que se possa 

focar em um programa que defina o trabalho de maneira confiável: 

I. Escolher os documentos apropriados ou localizar em seus conteúdos; 

II. Direcionar a pesquisa dentro dos fragmentos em que os textos foram 

decompostos; e 

III. Escolha de indicadores chaves para fundamentar a interpretação 

final. 

A escolha dos documentos define uma pré-análise (BARDIN, 2004) e 

forma uma coleção de textos presumidamente representativa de um assunto ou 

tema determinado, esse contato inicial com os documentos e permite verificar o 

teor dos conteúdos e as primeiras impressões e direções para as etapas 

seguintes seguindo uma orientação lógica. 

Bardin (2004) refere-se a categorização e a contagem frequencial como 

ponto de partida, trata-se dos recortes (seleções) baseadas no registro e no 

contexto.  

Para Flick (1998), as categorias e subcategorias de análise que 

começam a surgir no trabalho são fundamentais para a boa construção da 

pesquisa qualitativa. Ocorre então as segundas unidades de contexto que 

servem para codificar as unidades de registro e associam a elas um significado 

preciso, quando a forma com que as unidades de registro foram utilizadas pode 

apresentar dois componentes ou valores de sentidos opostos ou não 

(ambivalência ou confusão) com o seu simples apontamento e contagem 

(BARDIN, 2004).  

Ao analisar a coleção de documentos selecionados para este estudo 

percebeu que a ambivalência potencial não ocorreu, o que dispensou a 

consideração das unidades de contexto.  

O tratamento, a análise e a interpretação do teor das entrevistas foram 

conduzidos por meio de análise de conteúdo, com realização de pré-análise 

que emergiu categorias por meio de fragmentação do texto. após esses 

fragmentos foram relacionados com as unidades de texto da fase anterior 

seguindo os procedimentos apontados por Bardin (2004), fixado na ideia de 



92 

elucidar a base das hipóteses levantadas sobre o fenômeno e o objeto 

estudados, ou seja: o processo de entrada de instituições de ensino superior 

para o Brasil. 

A técnica visa a superação da incerteza e o aprimoramento da leitura e 

leva o pesquisador a segurança dos achados por meio das tendências 

encontradas. O processo se dá de forma fundamentada e metodológica 

permitindo o uso da intuição por meio de busca de pistas dentro das estruturas 

e conteúdos disponibilizados pelos dados coletados (BARDIN, 2004, p. 29).  

A análise de conteúdo tem portanto duas funções: a heurística, ao 

enriquecer a tentativa exploratória sobre os dados; e a função de 

“administração da prova”, pela formulação de afirmações provisórias, que 

poderão se tornar hipóteses a serem validadas por meio de confirmações 

posteriores (BARDIN, 2004, p. 30).  

Bardin (2004) descreve que em análise de conteúdo não existe o “prêt-à-

porter”11, pois essa técnica tem de ser reinventada a cada momento, 

submetendo-se somente a algumas regras de base que foram seguidas neste 

trabalho.  

Ao se analisar as entrevistas realizadas sob a óptica da análise de 

conteúdo, o que se espera é menos uma descrição da entrevista propriamente 

dita e mais o que a comunicação do entrevistado e seus elementos 

decompostos “nos poderá ensinar após serem tratados” possibilitam revelar 

sobre o objeto de estudo (BARDIN, 2004, p. 38).  

As investigações qualitativas como esta pesquisa por exemplo, 

geralmente se compõem de grandes quantidades de materiais como por 

exemplo transcrições de entrevistas, notas de campo e outros documentos 

que, caso não sejam bem organizados, podem resultar em um trabalho de 

análise bastante demorado e difícil. portanto é indicado o uso de um software 

para analisar esses dados. Para esta pesquisa, o software QSR Nvivo 10 for 

Windows™ foi empregado para organizar e analisar os dados de uma maneira 

mais operacional, sistemática e efetiva. 

                                                             
11 Do francês 'prêt' (PRONTO) e a-porter (PARA LEVAR); portanto 'prêt-a-porter', quer dizer, 
pronto para levar, pronto para usar.  
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O software QSR Nvivo 10 for Windows™ é consagrado por ter aplicação 

para a análise de dados em várias áreas, incluindo ciências sociais, ciências 

humanas, entre outras. Não há restrições do Software QSR NVIVO 10 for 

Windows™ (ou elas são mínimas12) no que tange as metodologias de 

investigação e os modos de coletar dados empregados na pesquisa. O 

Software QSR NVIVO 10 for Windows™ apresenta várias vantagens e entre 

elas a sua capacidade para operar e agrupar uma diversidade de dados que 

tenham algo em comum (BAUER; GASKELL, 2002). 

O QSR Nvivo 10 for Windows™ trabalha com ampla variedade de dados 

que podem ser do tipo: diário de campo, transcrições, documentos copiados, 

observações, entrevistas, análise de documento, revisão de literatura etc.  

O software é indicado para elaborar síntese de ideias da coleção de 

dados da pesquisa, constituindo uma ferramenta confiável e precisa. O QSR 

Nvivo 10 for Windows™ permite que se realizem mudanças nos documentos 

com que se está trabalhando. É possível alterar, adicionar, associar e cruzar 

dados, ou ainda, registrar ideias na forma de memos. Os dados são originados 

de documentos textuais, ou seja, sem números, e/ou de documentos não 

sistematizados (GUIZZO, 2003). 

O software é capaz de utilizar um sistema de indexação, busca e 

teorização e faz ainda a quebra de divisões rígidas entre categorias de dados e 

formas de interpretação, oferecendo caminhos para conectar partes do projeto 

e integrar pontos de reflexão e dados registrados (CROWLEY, 2002). 

Procedeu-se então a à pré-análise utilizando o software QSR Nvivo 10 

for Windows™ identificando pontos relevantes para a pesquisa o que levou à 

“descoberta” de categorias e subcategorias, que correspondem a variáveis cuja 

força pode ser traduzida pela frequência com que ocorrem no texto (BARDIN, 

2004).  

Segundo Bardin (2004), as categorias de dados podem ser entendidas e 

classificadas em dois métodos:o método dedutivo e o método indutivo. No 

                                                             
12 Um dos limites do software QSR NVIVO 10 for Windows™ é a sua impossibilidade de 
analisar documentos com dados quantitativos (BAUER; GASKELL, 2002). 
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método dedutivo, já existem essas categorias antes mesmo de se definir o 

corpus da pesquisa, pois elas são deduzidas a partir das teorias existentes que 

servem para fundamento da pesquisa. Também podem ser referenciadas como 

categorias a priori. O método indutivo, constrói as categorias a partir do corpus 

da própria pesquisa, por meio de agrupamento seguindo regras de similaridade 

e contratação nas unidades de registro, dessa forma, toma-se a direção da 

pesquisa por categorias emergentes conforme a coleta e validação dos dados 

(BARDIN, 2004, p. 119). 

Uma das formas para analisar os dados desta pesquisa é a análise de 

conteúdo por meio de dendograma (também pode ser chamado de análise de 

cluster). Um dendograma ilustra as informações na tabela de amalgamação na 

forma de um diagrama de árvore (dendro = árvore) é um tipo específico de 

diagrama ou representação que organiza determinados fatores e variáveis. 

Resulta de uma análise estatística de determinados dados, que leva a 

agrupamentos e à sua ordenação hierárquica ascendente - o que em termos 

gráficos se assemelha aos ramos de uma árvore que se vão dividindo noutros. 

O dendograma também mostra como os agrupamentos são formados: unindo 

duas observações individuais ou pareando uma observação individual com um 

agrupamento existente. É possível ver em que nível de similaridade os 

agrupamentos são formados, e a composição dos agrupamentos da partição 

final. (GUHA ET AL, 1998) 

Os dados foram pesquisados na amostra por busca eletrônica software 

QSR NVIVO 10 for Windows™. Inicialmente o dendograma ficou extenso e 

com muitos termos irrelevantes. 

Para aumentar a confiabilidade das informações foi preciso fazer uma 

adequação dos dados descartando os dados após verificar que alguns dos 

termos pesquisados tinham sido encontrado em situações irrelevantes como 

por exemplo quando o termo fazia parte de um titulo de documento ou quando 

o termo faz parte do nome de uma instituição e outras situações. Os dados 

nesta situação foram descartados para fins de elaboração dos dendagramas. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"cultura" que é um aspecto da distância cultural de acordo com o CAGE 
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Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e que 

sucede o termo).  

Quadro 31 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "cultura" 

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 48. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"confiança" que é um aspecto da distância cultural de acordo com o CAGE 

Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e que 

sucede o termo).  

Quadro 32 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "confiança" 

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 48. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"idioma" que é um aspecto da distância cultural de acordo com o CAGE 

Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e que 

sucede o termo).  
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Quadro 33 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "idioma" 

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 48. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"norma" que é um aspecto da distância cultural de acordo com o CAGE 

Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e que 

sucede o termo).  

Quadro 34 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "norma" 

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 48. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"padrões" que é um aspecto da distância cultural de acordo com o CAGE 

Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e que 

sucede o termo).  
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Quadro 35 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "padrões" 

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 48. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"social" que é um aspecto da distância cultural de acordo com o CAGE 

Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e que 

sucede o termo).  

Quadro 36 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "social"

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 48. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"administração" que é um aspecto da distância administrativa de acordo com o 

CAGE Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e 

que sucede o termo).  
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Quadro 37 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "administração" 

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 49. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"bloco econômico" que é um aspecto da distância administrativa de acordo com 

o CAGE Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e 

que sucede o termo).  

Quadro 38 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "bloco econômico" 

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 49. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"burocracia" que é um aspecto da distância administrativa de acordo com o 



99 

CAGE Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e 

que sucede o termo).  

Quadro 39 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "burocracia" 

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 49. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"moeda" que é um aspecto da distância administrativa de acordo com o CAGE 

Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e que 

sucede o termo).  

Quadro 40 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "moeda"

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 49. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"política" que é um aspecto da distância administrativa de acordo com o CAGE 

Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e que 

sucede o termo).  
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Quadro 41 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "política"

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 49. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"geográfico" que é um aspecto da distância geográfica de acordo com o CAGE 

Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e que 

sucede o termo).  

Quadro 42 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "geográfico" 

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 50. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"clima" que é um aspecto da distância geográfica de acordo com o CAGE 
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Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e que 

sucede o termo).  

Quadro 43 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "clima" 

 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 50. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"economia" que é um aspecto da distância econômica de acordo com o CAGE 

Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e que 

sucede o termo).  

Quadro 44 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "economia" 

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 51. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"financeiro" que é um aspecto da distância econômica de acordo com o CAGE 

Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e que 

sucede o termo).  
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Quadro 45 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "financeiro" 

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 51. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"infraestrutura" que é um aspecto da distância econômica de acordo com o 

CAGE Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e 

que sucede o termo).  

Quadro 46 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "infraestrutura" 

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 51. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"recursos" que é um aspecto da distância econômica de acordo com o CAGE 
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Framework de Ghemawat, (2001), em forma bilateral (que procede e que 

sucede o termo).  

Quadro 47 Dendograma hierárquico bilateral para o termo "recursos" 

 

Fonte: Software QSR NVIVO 10 for Windows™ considerando os dados da amostra 

O quadro acima mostra o relacionamento hierárquico do termo e suas 

similaridades agrupadas semanticamente encontram-se no quadro 51. 

O dendograma a seguir representa a organização hierárquica do termo 

"Brasil" em forma bilateral (que procede e que sucede o termo).  

Ao analisar o conteúdo das diversas categorias, por meio dos 

dendagramas, investigou-se as conotações associadas a cada uma delas e as 

articulações e descontinuidades entre as categorias de informação. Foram 

examinadas as correlações e associações entre as diferentes categorias, 

visando detectar as lógicas de encadeamento emergentes no processo. Essa 

técnica de análise de conteúdo fez o termo surgir naturalmente (categorias 

emergentes), o termo que não foi apontado na coluna ambivalência13 ou 

convergência, não emergiu portanto ele não foi relevante para a resposta dos 

entrevistados visto que os mesmos não citaram os termos. 

As categorias emergentes podem apresentar dois componentes ou 

valores de sentidos opostos ou não (ambivalência ou confusão) com o seu 

simples apontamento e contagem (BARDIN, 2004).  

                                                             
13 Ambivalência: substantivo feminino - 1 estado, condição ou caráter do que é ambivalente, 
do que apresenta dois componentes ou valores de sentidos opostos ou não. 2. p.ext. existência 
simultânea, e com a mesma intensidade, de dois sentimentos ou duas ideias com relação a 
uma mesma coisa e que se opõem mutuamente. 
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Entre as características desejáveis das regras a serem seguidas no 

agrupamento de elementos que formarão as categorias emergentes do 

trabalho sobre os dados, enunciadas por Bardin (2011) e que norteiam a 

fragmentação dos textos (comunicação).  

A seguir foram verificadas as categorias emergentes verificadas nos 

dendogramas hierárquicos para cada termo analisado, envolvendo o processo 

de entrada de instituições de ensino superior para o Brasil. 

Ao agrupar alguns dos aspectos da "cultura" (cultura, confiança, idioma, 

normas e padrões social) de acordo com o CAGE Framework de Ghemawat, 

(2001) e então aplicar as convergências (ambivalência) e divergências 

(confusão) de acordo com Bardin (2011) que foram encontradas nos 

respectivos dendagramas, foi possível elaborar o quadro a seguir que ilustra as 

categorias emergentes referentes ao aspecto "cultura" no processo de 

internacionalização da rede internacional Laureate para o Brasil. 

 

Quadro 48 - Categorias emergentes identificadas nos dendagramas para a 
distância cultural e seus aspectos 

TERMO 
ANALISADO 

AMBIVALÊNCIA OU CONVERGÊNCIA 
(categoria emergente) 

CONFUSÃO 
(divergência de ideias) 

Cultura Mudança de cultura N/E 

Confiança Aumento de confiança, Qualidade N/E 

Idioma Facilidades Não interfere 

Normas N/E N/E 

Padrões Implantações estratégicas N/E 

Social N/E N/E 

Fonte: elaborado pelo autor - N/E = Não encontrado 

Ao verificar o quadro acima, percebe-se as categorias emergentes de 

alguns dos aspectos da "cultura" (cultura, confiança, idioma, normas e padrões 

social), verifica-se o conteúdo propondo as seguintes ideias: Convergências: 

Mudança de cultura com aumento de confiança gradativa para padrões e 

implantações estratégicas. Divergências: Há indícios que o idioma entre os 

países dificulta se for diferente ou facilita se for o mesmo, há achados no 

conteúdo que apontam que o idioma não interfere. 

Os termos "normas" e "social" não emergiram e portanto não 

apareceram na amostra de forma convergente. Os termos "normas" e "social" 
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também não foram relevantes para a resposta dos entrevistados visto que os 

mesmos não citaram os termos. 

Ao agrupar alguns dos aspectos do "administrativo" (administração, 

blocos econômicos, burocracia, moeda e política) de acordo com o CAGE 

Framework de Ghemawat, (2001) e então aplicar as convergências 

(ambivalência) e divergências (confusão) de acordo com Bardin (2011) que 

foram encontradas nos respectivos dendagramas, foi possível elaborar o 

quadro a seguir que ilustra as categorias emergentes referentes ao aspecto 

"administrativo" no processo de internacionalização da rede internacional 

Laureate para o Brasil. 

Quadro 49 - Categorias emergentes identificadas nos dendagramas para a 
distância administrativa e seus aspectos 

TERMO 
ANALISADO 

AMBIVALÊNCIA OU CONVERGÊNCIA 
(categoria emergente) 

CONFUSÃO 
(divergência de ideias) 

Administração Aprimoramento, melhorias, competências 
Aumento de custos, 

dificuldades 

Blocos N/E N/E 

Burocracia N/E N/E 

Moeda Instabilidade, incerteza N/E 

Política Implantação N/E 

Fonte: elaborado pelo autor - N/E = Não encontrado 

Ao verificar o quadro acima, percebe-se as categorias emergentes de 

alguns dos aspectos do "administrativo" (administração, blocos econômicos, 

burocracia, moeda e política), verifica-se o conteúdo propondo as seguintes 

ideias: Convergências: necessidade de melhorias na administração e melhora 

das competências. Divergências: nada encontrado. 

Os termos "blocos" e "burocracia" não emergiram e portanto não 

apareceram na amostra de forma convergente. Os termos "blocos" e 

"burocracia" também não foram relevantes para a resposta dos entrevistados 

visto que os mesmos não citaram os termos. 

Ao agrupar alguns dos aspectos do "geográfico" (geografia e clima) de 

acordo com o CAGE Framework de Ghemawat, (2001) e então aplicar as 

convergências (ambivalência) e divergências (confusão) de acordo com Bardin 

(2011) que foram encontradas nos respectivos dendagramas, foi possível 

elaborar o quadro a seguir que ilustra as categorias emergentes referentes ao 
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aspecto "geográfico" no processo de internacionalização da rede internacional 

Laureate para o Brasil. 

Quadro 50 - categorias emergentes Identificadas nos dendagramas para a 
distância geográfica e seus aspectos 

TERMO 
ANALISADO 

AMBIVALÊNCIA OU CONVERGÊNCIA 
(categoria emergente) 

CONFUSÃO 
(divergência de ideias) 

Geográfico Rivalidade comercial por região N/E 

Clima N/E N/E 

Fonte: elaborado pelo autor - N/E = Não encontrado 

Ao verificar o quadro acima, percebe-se as categorias emergentes de 

alguns dos aspectos do "geográfico" (geografia e clima), verifica-se o conteúdo 

propondo as seguintes ideias: Convergências: rivalidade comercial por região. 

Divergências: Nada encontrado. 

O termo "clima" não emergiu e portanto não apareceu na amostra de 

forma convergente. O termo "clima" também não foi relevante para a resposta 

dos entrevistados visto que os mesmos não citaram o termo. 

Ao agrupar alguns dos aspectos do "econômico" (economia, financeiro, 

infraestrutura e recursos) de acordo com o CAGE Framework de Ghemawat, 

(2001) e então aplicar as convergências (ambivalência) e divergências 

(confusão) de acordo com Bardin (2011) que foram encontradas nos 

respectivos dendagramas, foi possível elaborar o quadro a seguir que ilustra as 

categorias emergentes referentes ao aspecto "econômico" no processo de 

internacionalização da rede internacional Laureate para o Brasil. 

Quadro 51 - Categorias emergentes identificadas nos dendagramas para a 
distância econômica e seus aspectos 

TERMO 
ANALISADO 

AMBIVALÊNCIA OU CONVERGÊNCIA 
(categoria emergente) 

CONFUSÃO 
(divergência de ideias) 

Economia Melhora, Crescimento, desempenho N/E 

Financeiro Qualidade dos retornos, Benefícios N/E 

Infraestrutura Moderna, diferenciada, melhorias N/E 

Recursos N/E N/E 

Fonte: elaborado pelo autor - N/E = Não encontrado 

Ao verificar o quadro acima, percebe-se as categorias emergentes de 

alguns dos aspectos do "econômico" (economia, financeiro, infraestrutura e 

recursos), verifica-se o conteúdo propondo as seguintes ideias: Convergências: 

Melhoria no desempenho econômico em infraestrutura diferente. Divergências: 

Nada encontrado. 
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O termo "recursos" não emergiu e portanto não apareceu na amostra de 

forma convergente. O termo "recursos" também não foi relevante para a 

resposta dos entrevistados visto que os mesmos não citaram o termo. 

 

3.8 Validade 

Validade é a capacidade de avaliar corretamente os conceitos 

estudados, envolve múltiplas fontes de evidência e triangulação dos dados, 

revisão dos relatórios individuais pelos informantes e o estabelecimento de 

uma cadeia lógica de eventos. Os dois primeiros estão relacionados à 

qualidade dos dados e do seu tratamento. O último, à construção de um texto 

que permite ao leitor acompanhar o desenvolvimento do trabalho, desde a 

questão de pesquisa até as conclusões finais (ELLRAM 1996; GERRING; 

MCDERMOTT 2010). 

Este estudo, foi validado por meio do método de triangulação, que trata-

se de coletar e analisar os dados a respeito de uma determinada pesquisa, 

utilizando múltiplas fontes e métodos, de forma a agregar mais qualidade a 

validade dos resultados obtidos (DUARTE, 2009). Por fim, os dados coletados 

foram analisados pela estrutura CAGE proposta por Ghemawat (2008). 

Além das entrevistas, para validar esta pesquisa, foi efetuada a coleta de 

dados secundários, fundamentando o estudo em fontes distintas de dados. A 

coleta de dados incluiu noticias de jornais conforme quadro 17, documentos 

oficiais encontrados no CADE vide quadro 18, ofícios emitidos pelo CADE vide 

quadro 19, questionários enviados e questionários recebidos pelo CADE vide 

quadros 20 e 21, contratos sociais das empresas e ficha cadastral completa 

das empresas vide quadro 22, outros documentos analisados vide quadro 23 e 

entrevistas pessoais vide quadro 25. 

Validação da amostra pelo software QSR NVIVO 10 for Windows™ 

Para escolher categorias pode haver vários critérios: semântico (temas), 

sintático (verbos, adjetivos, pronomes), léxico (juntar pelo sentido das palavras, 

agrupar os sinônimos, os antônimos), expressivo (agrupar as perturbações da 

linguagem, da escrita).  
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A categorização permite reunir maior número de informações à custa de 

uma esquematização e assim correlacionar classes de acontecimentos para 

ordená-los. A categorização representa a passagem dos dados brutos a dados 

organizados. 

Uma das formas de validação desta pesquisa foi a categorização dos 

termos e a contagem (frequência) que eles aparecem na amostra, para isso foi 

a escolhido termos por similaridade com os termos principais do titulo desta 

pesquisa "PROCESSO DE ENTRADA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR PARA O BRASIL: O CASO DA LAUREATE INTERNATIONAL 

UNIVERSITIES". O quadro a seguir reuniu as palavras constantes no titulo 

desta pesquisa fazendo uma análise léxica14 e mostra a frequência que o termo 

ou seu critério léxico nos idiomas português e inglês foi encontrado na amostra 

de dados, constituindo assim uma forma de validação da fonte de dados 

(amostra) desta pesquisa.  

                                                             
14 Léxico pode ser definido como o acervo de palavras de um determinado idioma: todo o 
universo de palavras que as pessoas de uma determinada língua têm à sua disposição para 
expressar-se, oralmente ou por escrito. 

 



109 

Quadro 52 - Validação da amostra utilizando a frequência dos termos léxicos 
encontrados no título desta pesquisa. 

TERMO SENTIDO 
SIMILARIDADE LÉXICA 

DO TERMO 
FONTES FREQUÊNCIA 

processo  

processo, processos, 
procedimento, 

procedimentos, processual, 
processuais, process, 

processes 

46 1917 

entrada 
Admissão, 
principio, 
abertura 

entrada, entradas, 
entrando, entry, entrance, 
entree, início, chegada, 

começo, princípio, trânsito, 
ingresso, acesso, 

introdução, admissão 

62 958 

instituição 
Entidade ou 

estabelecimento 
de ensino 

instituição, instituições, 
agremiação, agremiações, 

instituto, institutos, 
entidade, entidades, 

organização, organizações, 
associação, associações, 
corporação, corporações, 
sociedade, sociedades, 
fundação, fundações, 
faculdade, faculdades, 

estabelecimento de ensino, 
escola, escolas, colégio, 

colégios, academia, 
academias, institution, 

institutions, college, 
institute, institutes, 
organization, entity, 

organization, association, 
corporation, corporate, 
company, foundation, 
foundations, colleges, 
educational institution, 

school, schools 

124 35325 

ensino 
Transmissão de 
conhecimentos, 

treinamento 

ensino, ensinos, ensinança, 
instrução, instruções, 

ensinamento, 
ensinamentos, educação, 
educações, experiência, 
lição, lições, treinamento, 

treinamentos, prática, 
praticas, treino, treinos, 

education, teaching, 
education, instruction, 
teaching, educations, 
experience, lesson, 

lessons, training, practice 

111 3950 
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superior 
Que tem posição 

elevada 

superior, superiores, grau, 
graus, graduado, 

graduados, graduação, 
graduações, senior, 

degree, degrees, graduate, 
graduates, graduation, 

graduations 

70 3991 

Brasil  

Brasil, brasileiro, 
brasileiros, nacional, 

nacionais, interno, internos, 
Brazil, Brazilian, national, 

internal 

91 2103 

Laureate  Laureate 114 1050 

International  

internacional, 
internacionais, 

internacionalização, 
internacionalizações, 

externo, externos, global, 
globais, mundial, mundiais, 

international, 
internationalization, foreign, 

external, global, world 

63 1326 

Universities  

universidade, curso, 
faculdade, universidades, 

cursos, faculdades, 
university, course, college, 

universities, courses, 
colleges 

107 7260 

TOTAIS 788 57880 

Fonte: Elaborado pelo autor com auxilio do software QSR NVIVO 10 for Windows™ 

 

Analisando o quadro acima, nota-se os termos contidos no título desta 

pesquisa foram encontrados pelo software QSR NVIVO 10 for Windows™ mais 

de 57 mil vezes em pelo menos 780 fontes na amostra dada para provar e 

analisar este estudo. Isto dá a entender que o material que compõe a amostra 

foi convenientemente selecionado e é apropriado para elucidar os objetivos 

desta pesquisa (MARCONI e LAKATOS, 2010). 

Outra forma de validação desta pesquisa foi a categorização dos termos 

e a contagem (frequência) que eles aparecem na amostra, para isso foi a 

escolhido termos por similaridade, mas desta vez utilizando os termos 

encontrados nos objetivo geral e no objetivo especifico desta pesquisa: cultura; 

normas; padrões; língua; confiança; administrativo; geográfico; economia; e 

recursos. O quadro a seguir reuniu as palavras constantes nos objetivo geral e 
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no objetivo especifico desta pesquisa, fazendo uma análise léxica e mostra a 

frequência que o termo ou seu critério léxico nos idiomas português e inglês foi 

encontrado na amostra de dados, constituindo assim uma forma de validação 

da fonte de dados (amostra) desta pesquisa.  
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Quadro 53 - Validação da amostra utilizando a frequência dos principais termos 
léxicos encontrados nos objetivos desta pesquisa. 

TERMO SENTIDO 
SIMILARIDADE LÉXICA 

DO TERMO 
FONTES FREQUÊNCIA 

cultura 
costumes 

predominantes: 

cultura, culturas, 
comportamentos, 

costumes, hábitos, 
behaviors, customs, habits 

20 257 

normas 
conjunto de 

regras: 

normas, norma, regras, 
regra, regulamento, 

regimento, lei, estatuto, 
diretrizes, preceitos, 

constituição, regime, rules, 
regulation, regulations, law, 

statute, guidelines, 
principles, constitution 

34 647 

padrões 
Modelo, 

parâmetro 

padrões, padrão, critério, 
bitola, estalão, módulo, 

medida, arquétipo, modelo, 
paradigma, exemplo, 

protótipo, tipo, pattern, 
patterns, standards, 

criterion, gauge, caliber, 
module, measuring, 
archetype, model, 

paradigm example, 
prototype, type 

60 378 

língua  
língua, expressão, 

linguagem, dialeto, idioma, 
speech, language, dialect 

21 203 

confiança 
Credito ou 

força interior 

confiança, confianças, 
crédito, boa fama, boa 

reputação, credibilidade, 
confiabilidade, firmeza, 

certeza, força, segurança, 
convicção, good bed, good 

reputation, credibility, 
reliability, credit, firmness, 

certainty, strength, security, 
conviction 

44 281 
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administrativo gerência 

administrativo, 
administrativos, 

administração, meneio, 
intendência, logística, 

gerenciamento, maneio, 
tutela, 

superintendência,manejo, 
gerência, feitoria, diretoria, 
direção, controle, chefia, 

condução, gestão, 
governo, stewardship, 
logistics, management, 
supervision, oversight, 
factory, board, control, 
conduct, government 

91 2828 

geográfico  
geográfico, geográficos, 
geographical, geographic 

5 280 

economia 

controle de 
gastos ou 

coordenação 
dos elementos 

do todo 

economia, economias, 
racionamento, poupança, 

parcimônia, controle, 
contenção, pecúlio, 

frugalidade, moderação, 
comedimento, organização, 

constituição, estrutura, 
administração, rationing, 

savings, thrift, control, 
containment, savings, thrift, 
moderation, organization, 

constitution, structure, 
management 

77 1087 

recursos bens ou dotes 

recurso, recursos, riqueza, 
fundos, divícia, patrimônio, 

meios, cabedal, bens, 
pecúlio, herança, posses, 
haveres, fazenda, tesouro, 
dinheiro, capital, fortuna, 

faculdades, dons, aptidões, 
dotes, valências, talentos, 

wealth funds, divícia, 
heritage, media, leather, 

assets, savings, 
inheritance, possessions, 

farm, treasure, money, 
capital, property, colleges, 

gifts, skills, talents, 
valences 

94 1290 

TOTAIS 446 7251 

Fonte: Elaborado pelo autor com auxilio do software QSR NVIVO 10 for Windows™ 

 

Analisando o quadro acima, nota-se os termos principais contidos no 

objetivo geral e no objetivo especifico desta pesquisa foram encontrados pelo 
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software QSR NVIVO 10 for Windows™ mais de 7 mil vezes em pelo menos 

440 fontes na amostra dada para provar e analisar este estudo. Isto nos leva a 

entender que o material que compõe a amostra foi convenientemente 

selecionado e é apropriado para elucidar os objetivos desta pesquisa 

(MARCONI e LAKATOS, 2010). 

O software QSR NVIVO 10 for Windows™ viabiliza diferentes tipos de 

análise de dados textuais, desde aquelas bem simples, como a lexicografia 

básica (cálculo de frequência de palavras),  

Uma outra forma que utilizada para validação desta pesquisa é a nuvem 

de palavras. A nuvem de palavras organiza e agrupa as palavras graficamente 

em função da sua frequência. É uma análise lexical mais simples, porém 

graficamente bastante interessante, na medida em que possibilita rápida 

identificação das palavras chave de um corpus. Estas análises podem ser 

realizadas a partir de um grupo de textos a respeito de uma determinada 

temática (corpus) reunidos em um único arquivo de texto. Mas é preciso saber 

que a nuvem de palavras não é suficiente para elucidar os problemas desta 

pesquisa, ela entretanto contribui organizando a distribuição do vocabulário de 

forma facilmente compreensível e visualmente clara 

 

Quadro 54: Nuvem de palavras por frequência na amostra

Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio do software QSR NVIVO 10 for Windows™ 
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considerando os dados da amostra 

 

A grande maioria dos termos que o software QSR NVIVO 10 for 

Windows™ encontrou na amostra e representou na nuvem de palavras acima, 

são relevantes para explicar o processo de entrada de instituições de ensino 

superior para o Brasil. Algumas palavras verificadas são: ensino; universidade; 

processos; gestão; educação; alunos e outras. E mais uma vez, segundo 

Marconi e Lakatos (2010), isto nos conduz ao entendimento que o material que 

compõe a amostra foi convenientemente selecionado e é apropriado para 

elucidar os objetivos desta pesquisa. 

 

 

3.9 Confiabilidade 

A confiabilidade está relacionada à possibilidade de replicação do 

experimento por outro pesquisador, que deverá chegar aos mesmos 

resultados. Para replicação, estudos de casos dependem do protocolo e da 

construção de uma base de dados dos casos. O protocolo estabelece as regras 

gerais que foram seguidas em campo e a base de dados contém todo o 

material coletado pelo pesquisador para cada caso (ELLRAM, 1996; 

GERRING; MCDERMOTT, 2010). 

Martins (2008), explica que no contexto de um estudo de caso, o 

protocolo é um instrumento orientador e regulador da condução da estratégia 

da pesquisa. Constitui-se em um forte elemento para mostrar a confiabilidade 

de uma pesquisa, ou seja, garantir que os achados de uma investigação, 

possam ser assemelhados aos resultados da replicação do estudo de caso, ou 

mesmo de outro caso em condições equivalentes ao primeiro, orientado pelo 

mesmo protocolo. 

Para a confiabilidade desta pesquisa, as entrevistas foram transcritas e 

depois enviadas aos entrevistados. Alguns entrevistados deferiram pequenos 

ajustes ou não nas transcrições feitas em primeira via por áudio. Após o 

recebimento do feedback e do parecer em acordo do entrevistado, as 

transcrições passaram a fazer parte da amostra desta pesquisa. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

A pesquisa abordou o processo de entrada de instituições de ensino superior 

para o Brasil, em especial o caso da Laureate International Universities, o objetivo da 

pesquisa foi de mostrar as influências da cultura no processo de internacionalização 

da rede Internacional Laureate para o Brasil. Foram avaliadas também as diferenças 

entre os países como as normas e padrões de uma sociedade, a língua, diferenças 

étnicas, e a confiança ou falta de confiança, verificou a importância dos fatores 

culturais, administrativos, influências geográficas, a economia, que interferiram no 

processo de internacionalização da Rede Internacional Laureate para o Brasil; 

O problema de pesquisa foi respondido conforme os dendagramas de 

maneira geral, alguns termos pesquisados não emergiram e portanto não foram 

relevantes para a resposta dos entrevistados visto que os mesmos não citaram 

os termos. 

Aspectos como diferença cultural (C) foram foco da análise de conteúdo 

e avaliam crenças religiosas, normas e padrões de uma sociedade, língua e 

diferenças étnicas. Diferenças de línguas e comunicação, ocasionam custos 

com informações que podem não ser precisas nas traduções e resultar em 

erros de comunicação e má interpretação de informações. Países que 

compartilham a mesma língua tendem a apresentar um volume de negócios 

três vezes maiores do que entre países que não falam o mesmo idioma 

(GHEMAWAT, 2008).  

Outro fator a considerar é a necessidade de contratação de um tradutor, 

sempre quando for se comunicar com os parceiros ou gerentes da subsidiária 

(ANDERSSON e LUNDSTRÖN, 2007). Problemas de comunicação entre 
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subsidiária e matriz de países em desenvolvimento, podem causar ruídos 

durante o processo de formar e alinhar objetivos para subsidiárias.  

A distância administrativa (A), também foi verificada na análise de 

conteúdo. A distância administrativa envolve aspectos como moeda e modelo 

econômico, ser membro de uma mesma união de países, exemplo Comon 

Wealth Countries, ou então parte de um bloco de livre comércio como North 

America Free Trade Area (NAFTA), European Union (EU) ou MERCOSUL. 

Há indícios que esse fator foi facilitador entre a relação internacional dos 

países, da mesma forma que esse é um aspecto de grande impacto no 

processo de decisão de escolha de país de destino (ANDERSSON e 

LUNDSTRÖN, 2007). À medida que a distância administrativa reduz o volume 

de comércio, sua proximidade pode resultar no aumento de até 300 por cento 

no volume de negócios entre empresas de duas nações diferentes. Essa 

distância pode ser aumentada com barreiras de comércio como elevados 

impostos de importação, ou normas rígidas de qualidade e segurança de 

produtos. Países com elevado nível de corrupção e conflitos sociais padecem 

com impacto negativo no desenvolvimento econômico (GHEMAWAT, 2008). 

A distância Geográfica (G), também foi foco da análise de conteúdo. A 

distância Geográfica não se refere somente pela distância física em 

quilômetros, mas a extensão e o acesso a esse país por água e terra, bem 

como a infraestrutura em transportes e telecomunicações. Esses aspectos 

também influenciam no custo operacional e velocidade do transporte de 

produtos. Mesmo infraestrutura de comunicação, entre bancos multinacionais 

por exemplo, e trafico de telefone, podem influenciar o fator distância entre 

países (ANDERSSON e LUNDSTRÖN, 2007). 

Segundo Chiavenato (2000), departamentalização geográfica ou 

territorial consiste no agrupamento de atividades e tarefas de acordo com a 

localização geográfica. Oliveira (1990) relata que a departamentalização 

geográfica é usada em empresas territorialmente dispersas. Baseia-se no 

principio de que todas as atividades que se realizam em determinado território 

devem ser agrupadas e colocadas sob as ordens de um executivo. Assim, as 

funções e os produtos/serviços sejam similares ou dissimilares deverão ser 

agrupadas na base dos interesses geográficos.  
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O fator Distância Econômica (E), também foi foco da análise de 

conteúdo. Esse aspecto enfatiza que empresas que confiam em seu modelo de 

economia de escala, padronização e experiência, tenham maior tendência de 

se movimentar em direção a mercados com características similares 

(GHEMAWAT, 2008). Quando o custo e a qualidade dos recursos disponíveis e 

ainda a renda média dos consumidores for muito distante dos encontrados no 

país de origem, as empresas acabam por se deparar com dificuldade de 

sucesso. Por outro lado, existem empresas que fazem das distâncias, aspectos 

a seu favor, estabelecendo preços e práticas diferenciadas para cada mercado 

(ANDERSSON e LUNDSTRÖN, 2007).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste estudo foi parcialmente alcançado, os aspectos 

culturais compreendem as crenças religiosas, normas e padrões de uma 

sociedade, língua e diferenças étnicas. Para o aspecto cultural da análise de 

conteúdo apontou mudança cultural com implantações estratégicas no 

processo de internacionalização o idioma não teria dificultado o processo. 

Outros termos considerados da cultura como por exemplo o termos 

"normas" e "social" não emergiram e portanto não apareceram na amostra de 

forma convergente. Os termos "normas" e "social" também não foram 

relevantes para a resposta dos entrevistados visto que os mesmos não citaram 

os termos. 

Quanto aos objetivos específicos 1 deste estudo, relatar os aspectos 

administrativos (laços coloniais, blocos comerciais, moeda, hostilidade política, 

instabilidade social, diferenças burocráticas e morosidade administrativa), foi 

parcialmente alcançado ressaltando que para o aspecto administrativo a 

análise de conteúdo apontou necessidade de melhorias na administração e 

melhora das competências. 

Outros termos como por exemplo os termos "blocos" e "burocracia" não 

emergiram e portanto não apareceram na amostra de forma convergente. Os 

termos "blocos" e "burocracia" também não foram relevantes para a resposta 

dos entrevistados visto que os mesmos não citaram os termos. 
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Quanto aos objetivos específicos 2 deste estudo, identificar as 

influências geográficas (distância física, fronteiras, fusos horários, clima, saúde 

e doenças), foi parcialmente alcançado, para o aspecto geográfico a análise de 

conteúdo apontou rivalidade comercial por região. 

Outros termos como por exemplo "clima" não emergiram e portanto não 

apareceram na amostra de forma convergente. O termo "clima" também não foi 

relevante para a resposta dos entrevistados visto que os mesmos não citaram 

o termo. 

Quanto aos objetivos específicos 3 deste estudo, investigar como a 

economia (riqueza e pobreza, recursos naturais renováveis ou não, recursos 

financeiros, recursos humanos, infraestrutura, informação e conhecimento), foi 

alcançado pois há evidencias de ter favorecido no processo de 

internacionalização da rede internacional Laureate para o Brasil. Para o 

aspecto econômico a análise de conteúdo apontou melhoria no desempenho 

econômico em infraestrutura diferente. 

Outros termos como por exemplo o termo "recursos" não emergiram e 

portanto não apareceram na amostra de forma convergente. O termo 

"recursos" também não foi relevante para a resposta dos entrevistados visto 

que os mesmos não citaram o termo. 

A pesquisa realizada mostrou que para o caso da Laureate international 

universities os aspectos culturais, administrativos, geográficos e econômicos, 

influenciaram parcialmente no processo de entrada de instituições de ensino 

superior para o Brasil.  

Alguns fatores apareceram em destaque como a mudança cultural com 

implantações estratégicas no processo de internacionalização, a necessidade 

de melhorias na administração e melhora das competências a rivalidade 

comercial por região e melhoria no desempenho econômico em infraestrutura 

diferente. 

Ao mostrar as influências da cultura no processo de internacionalização 

da rede internacional Laureate para o Brasil, os aspectos culturais que 

emergiram na pesquisa foram: Cultura Confiança, Idioma Normas e padrões, 

sendo assim é possível construir um modelo conceitual como segue: 
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Quadro 55: Modelo conceitual dos termos emergentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os elementos do modelo conceitual interagem entre si de acordo com a 

dimensão cultural descrita por Ghemawat 2001, e influem na 

internacionalização pela mudança cultural, pela apuração da confiança sendo 

aumentada com o tempo, pelas implantações estratégicas baseadas nas 

normas e padrões entre os países.  

As variáveis encontradas como objetivos específicos no aspecto 

administrativo indicam melhorias de competências e incerteza. No Aspecto 

geográfico as variáveis indicam eventual rivalidade por região de atuação. No 

aspecto econômico as variáveis indicam desempenho, crescimento, retornos , 

benefícios .  

Ao considerar as influências da cultura apontadas no modelo conceitual 

no processo de internacionalização proposto nesta pesquisa pode-se melhorar 

as políticas governamentais entendendo melhor as barreiras das empresas que 

pretendem se instalar em um novo país, melhorando a captação de recursos. 

Profissionais que irão atuar em grupos multinacionais poderão compreender 

melhor as dificuldades e diferenças encontrada no aspecto cultural. 

Investidores ao entender os aspectos estudados aqui podem ter mais sucesso 

em seus investimentos. 
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