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RESUMO 

 

A velocidade de internacionalização de empresas multinacionais por meio de subsidiárias no 

exterior constitui um relevante tópico na literatura de gestão internacional. Sua definição, 

entretanto, apresenta diferenças conceituais. Há autores que abordam a velocidade de 

internacionalização sob uma perspectiva unidimensional, considerando a diferença entre o 

ano da primeira atuação no exterior com o estabelecimento da subsidiária no país anfitrião e o 

ano de fundação da multinacional. Outros acrescentam a essa visão as entradas subsequentes à 

primeira internacionalização em um determinado país ou em uma região. A questão de como 

mensurar a velocidade de internacionalização também não apresenta um consenso entre os 

autores, podendo se relacionar às novas subsidiárias (velocidade de comprometimento) e aos 

países para atuação no exterior (velocidade de dispersão). Adicionalmente, aspectos 

extrínsecos e intrínsecos às subsidiárias podem influenciar o ritmo de sua expansão 

internacional. Este estudo objetiva analisar a influência das distâncias institucionais, 

desmembrada em seus pilares regulatório, normativo e cultural-cognitivo e o conhecimento 

experiencial, subdivido em experiência regional e global, na velocidade de comprometimento 

e de dispersão de multinacionais por meio de subsidiárias estrangeiras. Para isso, utilizou-se 

uma base secundária de empresas com 492 operações do setor eletroeletrônico, estabelecidas 

em 46 países. As hipóteses levantadas foram analisadas com o uso de correlações e regressões 

lineares múltiplas. Os resultados apresentados sugerem três contribuições à literatura 

acadêmica. Primeiramente, é importante diferenciar a velocidade de internacionalização no 

que tange o comprometimento e a dispersão. Em segundo lugar, observa-se que o 

conhecimento experiencial modera de forma positiva a relação da velocidade de 

comprometimento e de dispersão com a distância institucional. Finalmente, uma alta distância 

regulatória e normativa pode ser positiva para a velocidade de comprometimento por meio de 

subsidiárias quando a multinacional possui pouca experiência internacional. Dessa forma, o 

estudo apresenta indícios de que outros aspectos podem contribuir positivamente para 

estimular a expansão internacional e, portanto, abre oportunidade para futuras contribuições 

ao tema velocidade de internacionalização. 

Palavras-chave: Internacionalização. Velocidade de comprometimento. Velocidade de 

dispersão. Distância institucional. Conhecimento experiencial.  



 

 

ABSTRACT 

Internationalization speed of multinational enterprises through foreign subsidiaries is a 

relevant topic on the international management literature. Its definition, however, presents 

conceptual differences. Some authors conceptualize internationalization speed with a one-

dimensional perspective, considering the difference between the year of the multinational's 

first performance abroad and its year of foundation. Others add to this view the subsequent 

entries after the first internationalization in a particular country or region. The question of 

how to measure the internationalization speed also does not present a consensus among 

different authors, as it can be related to new subsidiaries (commitment speed) and to the 

countries abroad (dispersion speed). Moreover, extrinsic and intrinsic aspects related to 

subsidiaries can influence the pace of their international expansion. This study aims to 

analyze the influence of institutional distances, dismembered on its regulatory, normative and 

cultural-cognitive pillars and experiential knowledge, subdivided into regional and global 

experience, into the speed of commitment and dispersion of multinational enterprises through 

foreign subsidiaries. For this purpose, a secondary base was used with 492 operations within 

electronics industries established in 46 countries. The hypotheses raised were analyzed with 

the use of correlations and multiple linear regressions. The results presented suggest three 

contributions to the academic literature. First, it is important to differentiate the speed of 

internationalization in terms of commitment and dispersion. Secondly, it is observed that the 

experiential knowledge positively moderates the relation between commitment and dispersion 

speed and the institutional distance. Finally, high regulatory and normative distances can be 

positive for the commitment speed through subsidiaries when the multinational enterprise has 

little international experience. Thus, this study suggests that other aspects can positively 

contribute to stimulate international expansion and, therefore, opens up opportunities for 

future contributions to the theme of internationalization speed. 

Keywords: Internationalization. Commitment speed. Dispersion speed. Institutional distance. 

Experiential knowledge.                                                                                             
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

A internacionalização de empresas ocorre por uma série de motivos, os quais podem ser 

estratégicos – de forma a aproveitar as oportunidades do mercado estrangeiro e adquirir 

novos conhecimentos –, ou reativos – com o objetivo de atender a eventuais demandas de 

mercado existentes (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 2010). A expansão 

internacional não necessariamente melhora o desempenho organizacional, sobretudo na 

fase inicial de internacionalização ou quando ocorre de forma excessivamente rápida. 

Contudo, pode trazer benefícios para as empresas em grande parte dos casos 

(CONTRACTOR, 2007). Dentre os fatores motivacionais à internacionalização 

mencionados na literatura acadêmica, podemos destacar: (i) saturação do mercado local, 

(ii) economias de escala em pesquisa e desenvolvimento (P&D), suprimentos, produção e 

marketing (iii) diversificação de riscos do negócio, (iv) ampliação da segmentação de 

clientes, com redução da dependência aos mercados locais, (v) aumento do conhecimento 

com base na experiência em atuar no exterior ou com o estabelecimento de parcerias 

internacionais e (vi) exploração das competências e vantagens competitivas da organização 

em um ambiente mais amplo (CONTRACTOR, 2007; CAVUSGIL; KNIGHT; 

RIESENBERGER, 2010; FERREIRA et al., 2011). A entrada em mercados internacionais 

pode ocorrer por meio de exportação indireta e direta, licenciamento, modelos baseados 

em non-equity (contratos de manufatura e produção), terceirização de serviços e franquias 

e investimentos estrangeiros diretos (IED), com o estabelecimento de subsidiárias no 

exterior (HYMER, 1977; DUNNING, 2001; BUCKLEY; CASSON, 2009; JOHANSON; 

VAHLNE, 2013). Recentemente, outros modelos se destacam na internacionalização de 

empresas, como o modelo multiestágio (CONTRACTOR, 2007) e as born globals 

(KNIGHT; CAVUSGIL, 2015), desafiando os modelos tradicionais. 

A busca por oportunidades de internacionalização – sustentáveis e que demandem a correta 

alocação de recursos, trazendo resultados positivos às organizações – constitui um dos 

fatores críticos de atenção dos gestores internacionais (CHETTY; JOHANSON; MARTÍN, 

2014). Quanto mais cedo essa busca ocorrer, maior será a tendência de crescimento da 
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empresa no âmbito internacional (AUTIO; SAPIENZA; ALMEIDA, 2000). Uma expansão 

internacional rápida pode beneficiar a organização para atingir novos mercados e alavancar 

resultados, sobretudo emergentes (BONAGLIA; GOLDSTEIN; MATHEWS, 2007). 

Contudo, especial atenção deve ser dispensada de forma a garantir que o processo não 

ocorra demasiadamente rápido, a ponto de trazer deseconomias de compressão de tempo. 

Dessa forma, é necessário ater-se às ineficiências decorrentes da aceleração das atividades 

de internacionalização em um curto espaço de tempo, o que poderia ocasionar o aumento 

dos custos envolvidos de forma exponencial (DIERICKX; COOL, 1989). 

A velocidade de internacionalização constitui, portanto, um item de destaque a ser 

considerado no processo de tomada de decisão das organizações que operam 

internacionalmente (CHETTY; JOHANSON; MARTÍN, 2014; YANG; LU; JIANG, 

2016). De forma genérica, é definida como o ritmo de expansão internacional de uma 

organização por meio de suas subsidiárias (VERMEULEN; BARKEMA, 2002). Contudo, 

as definições de velocidade de internacionalização na literatura acadêmica apresentam 

diferenças conceituais e temporais, as quais serão tratadas ao longo desta dissertação.  

É importante destacar que a velocidade de internacionalização pode ser influenciada por 

aspectos extrínsecos à organização, como suas instituições baseadas nos pilares 

regulatório, normativo e cultural-cognitivo (SCOTT, 2014; MOORE et al., 2015; 

SWOBODA et al., 2015) e intrínsecos, entre os quais se destaca o conhecimento 

experiencial. Este tipo de conhecimento mede o quanto uma organização é capaz de 

aprender pela experiência de atuação no exterior por meio de suas subsidiárias 

(BARKEMA; BELL; PENNINGS, 1996; OGASAVARA, 2010; ALCANTARA; 

HOSHINO, 2012; KIM; LU; RHEE, 2012).  

 

1.2 Problemática 

Apesar de sua importância, a velocidade de internacionalização ainda é um tema pouco 

debatido no que se refere à padronização de seus conceitos e métricas (JONES; 

COVIELLO, 2005; OVIATT; MCDOUGALL, 2005; LEE; ABOSAG; KWAK, 2012; 

CASILLAS; ACEDO, 2013; CHETTY; JOHANSON; MARTÍN, 2014; JIANG; 
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BEAMISH; MAKINO, 2014). Com base na literatura acadêmica, destacam-se dois 

conceitos de velocidade de internacionalização: (i) a diferença entre o primeiro ano de 

estabelecimento da organização no exterior e seu ano de surgimento (OVIATT; 

MCDOUGALL, 1994; VERMEULEN; BARKEMA, 2002; CIESLIK; KACIAK, 2009; 

CHANG; RHEE, 2011) e (ii) o quão rápido a organização se desenvolve em um 

determinado mercado internacional uma vez já estabelecida no exterior (AUTIO; 

SAPIENZA; ALMEIDA, 2000; YANG et al., 2009; JIANG; BEAMISH; MAKINO, 

2014). O primeiro modelo considera apenas o tempo que uma empresa leva para se 

internacionalizar desde sua concepção, o que traz uma visão unidimensional à velocidade 

de internacionalização (CHETTY; JOHANSON; MARTÍN, 2014; HILMERSSON; 

JOHANSON, 2016). Dessa forma, para uma concepção mais ampla e multidimensional da 

velocidade de internacionalização, deve-se considerar também o pós-entrada, ou seja, seu 

ritmo de expansão uma vez a empresa estabelecida em um determinado país (JONES; 

COVIELLO, 2005; LEE; ABOSAG; KWAK, 2012; CASILLAS; ACEDO, 2013; 

CHETTY; JOHANSON; MARTÍN, 2014). 

Além desses aspectos, a velocidade de internacionalização considera outros, os quais são 

relacionados ao alcance de determinados marcos do processo como (i) o nível de 

profundidade da experiência adquirida, determinada pela quantidade de operações 

existentes em um país e (ii) o nível de diversidade, ou seja, em quantos países determinada 

organização realiza suas operações. Ambos aspectos colaboram para o aumento da base de 

conhecimento acumulado da organização que se internacionaliza (CASILLAS; MORENO-

MENÉNDEZ, 2014). Dessa forma, derivam-se dois tipos de velocidade: (i) velocidade de 

comprometimento de recursos em mercados internacionais, a qual é mensurada utilizando 

a quantidade de novas subsidiárias estabelecidas no exterior e (ii) velocidade de dispersão 

em mercados internacionais, baseada na quantidade de países em que são estabelecidas 

subsidiárias (CASILLAS; ACEDO, 2013). 

Além das diversas conceituações e mensurações existentes, a literatura acadêmica 

apresenta diferentes fatores que favorecem, estimulam ou influenciam a velocidade de 

internacionalização, como conhecimento experiencial e estabelecimento de redes 

(BLOMSTERMO et al., 2004). Dentre os aspectos internos ou intrínsecos à organização, o 

conhecimento experiencial merece destaque no que se refere ao favorecimento do processo 

de internacionalização (ERIKSSON et al., 1997). Assim, sua definição consiste em todo 
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conhecimento que uma empresa acumula por atuar no mercado externo, o que implica em 

sua habilidade de procurar, analisar e atuar dentro de um contexto internacional com 

mercados locais (BLOMSTERMO et al., 2004). Importante destacar que o conhecimento 

experiencial somente é adquirido por meio de experiência vivida e, por isso, conquistá-lo é 

uma tarefa que exige esforço e tempo. Em operações no exterior, esse tipo de 

conhecimento ocorre por meio de sucessivas operações no país em que se está 

estabelecido, por meio do acúmulo de experiências (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

Já os aspectos externos ou extrínsecos ao ambiente organizacional e que são relacionados 

ao ambiente do país anfitrião consistem em entender como o processo de tomada de 

decisão de uma empresa é influenciado pelo âmbito institucional (BERRY; GUILLÉN; 

ZHOU, 2010; KOSTOVA; ROTH, 2002). O ambiente institucional será abordado nesta 

investigação sob a óptica teórica de Scott (2014), considerando-se seus elementos 

regulatórios, normativos e cultural-cognitivos.  

Observa-se, na literatura acadêmica, que há poucos estudos que tratam de forma 

concomitante a influência dos ambientes internos e externos à velocidade de 

internacionalização. Em pesquisa na base de dados Web of Science, procurando-se pelas 

palavras “speed”, “internationali*”, “intern*”, e “extern*”1, foram encontrados 11 

artigos entre os anos de 1998 e 2016. E para “speed”, “internationali*” e “institu*”, há 

22 artigos nesta mesma base. Contudo, nenhum deles realiza uma análise similar ou 

idêntica ao objetivo desta investigação. Um dos estudos que mais se aproxima do objetivo 

da investigação dessa dissertação é apresentado por Swoboda et al. (2015), o qual avalia a 

influência das instituições externas e internas no modo de entrada de subsidiárias no 

exterior. Contudo, apresenta a velocidade de internacionalização sob uma perspectiva 

unidimensional e mensura em quantos mercados ou países uma empresa se estabeleceu em 

determinado período de tempo. 

 

                                                
1 Optou-se pela procura dos termos em inglês devido à maior quantidade de artigos sobre o tema neste idioma. 
Preferiu-se a busca da palavra “internationalization” fragmentada devido à diferença entre a sua grafia inglesa 
(internationalisation) e norte-americana (internationalization). 
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1.3 Pergunta de pesquisa 

Com base na problemática apresentada, esta dissertação se norteará com base na seguinte 

pergunta de pesquisa: Quais são os impactos dos aspectos extrínsecos e intrínsecos à 

organização na velocidade de internacionalização das empresas multinacionais? 

1.4 Objetivos de pesquisa 

1.4.1 Objetivo geral 

O objetivo geral da investigação consiste na verificação metodológica, baseada em técnica 

descritiva-quantitativa, dos impactos da distância institucional e do conhecimento 

experiencial na velocidade de internacionalização de empresas multinacionais. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

O objetivo geral será desmembrado nos seguintes objetivos específicos: 

• verificar se a distância institucional, em seus pilares regulatório, normativo e 

cultural-cognitivo, impacta a velocidade de internacionalização de empresas 

multinacionais por meio de suas subsidiárias estrangeiras; 

• verificar se o conhecimento experiencial da multinacional estrangeira, no âmbito 

global e regional, impacta a velocidade de internacionalização de empresas 

multinacionais por meio de suas subsidiárias estrangeiras; 

• analisar se o conhecimento experiencial da multinacional estrangeira modera, a 

relação entre a distância institucional e a velocidade de internacionalização.  

 

1.5 Justificativa e contribuição do estudo  

O estudo da velocidade de internacionalização constitui um relevante assunto na literatura 

acadêmica. Sua crescente importância pode ser observada com base no aumento da 

quantidade de artigos publicados sobre o tema nos últimos anos e disponibilizados em 
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bases acadêmicas de pesquisas. Avaliando-se a busca do tema a partir da procura conjunta 

das palavras “speed” e “internationali*” na base de dados Web of Science, observa-se que 

a quantidade de artigos publicados dobrou entre os anos de 2010 e 2011 (de oito para 

dezesseis publicações). A partir de então, este número segue uma tendência crescente, 

chegando a um total de vinte e dois artigos no ano de 2016. Contudo, a maioria dos estudos 

sobre velocidade de internacionalização foca apenas no período entre o surgimento da 

empresa e sua primeira operação no exterior e, assim, apresenta uma visão unidimensional, 

focada apenas na quantidade de bens ou serviços exportados (CHETTY; JOHANSON; 

MARTÍN, 2014; HILMERSSON; JOHANSON, 2016).  

Dessa forma, esta investigação se justifica para complementar e enriquecer a atual 

literatura acadêmica. A velocidade de internacionalização será avaliada sob uma óptica 

multidimensional, com base no seu grau de comprometimento e de dispersão (CASILLAS; 

ACEDO, 2013), analisando-se quantitativamente os impactos dos aspectos extrínsecos e 

intrínsecos à velocidade de internacionalização de subsidiárias estrangeiras. Importante 

ressaltar que, para fins de estudo da velocidade de internacionalização das empresas 

multinacionais, não serão consideradas exportações diretas e indiretas e, sim, somente os 

investimentos relacionados ao estabelecimento de subsidiárias no exterior. O investimento 

no exterior por meio de subsidiárias favorece maior velocidade de internacionalização, 

visto que promove o comprometimento a longo prazo da multinacional em determinado 

país e determinada região, minimizando riscos e incertezas e promovendo crescimento 

incremental (SHRADER; OVIATT; MCDOUGALL, 2000). 

Espera-se que este estudo contribua no entendimento dos aspectos que mais influenciam a 

velocidade de internacionalização e o efeito da experiência internacional nas distâncias 

institucionais. Adicionalmente, almeja-se o estímulo à concepção de novas investigações 

referentes a quais aspectos mais influenciam a velocidade de internacionalização, cuja 

temática tem espaço para exploração no Brasil (BORGES JR. et al., 2016). 

No campo gerencial, espera-se que este estudo contribua para auxiliar a tomada de decisão 

referente à estratégia de internacionalização das organizações, de forma a identificar e 

direcionar esforços eficazes nos aspectos que mais influenciem uma sustentável 

participação nos mercados internacionais.  
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1.6 Estrutura da dissertação  

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro se refere à introdução, a 

qual tem como objetivo apresentar: contextualização, problemática, pergunta de pesquisa, 

objetivos de pesquisa, justificativas do estudo e sua estrutura. No segundo capítulo, a 

revisão teórica apresenta conceitos como internacionalização de empresas, velocidade de 

internacionalização, instituições e seus pilares regulatório, normativo e cultural-cognitivo, 

distância institucional e conhecimento experiencial. Juntamente com estes conceitos, 

apresenta-se o modelo teórico e levantam-se as hipóteses de estudo. O terceiro é 

constituído pela metodologia, que se baseia na técnica quantitativa de análise de dados por 

meio de correlações e regressões lineares múltiplas. No quarto capítulo, são apresentados 

os resultados e as análises da pesquisa e sua discussão. As considerações finais 

englobam síntese do problema, conclusões, limitações e recomendações para estudos 

futuros e são discorridas no quinto capítulo. Por fim, apresentam-se as referências deste 

estudo. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 Motivadores para a internacionalização de empresas 

A internacionalização das organizações é um fenômeno intensamente pesquisado nas 

últimas décadas sob uma variedade de pontos de vista, incluindo: teoria da organização, 

marketing, gestão estratégica, gestão internacional e gestão de pequenas e médias empresas 

(RUZZIER; HISRICH; ANTONCIC, 2006). O termo “internacionalização”, amplamente 

utilizado na literatura acadêmica, é usado em diferentes contextos e com diferentes 

acepções. Ele pode, por exemplo, definir tanto a operacionalização de uma organização no 

exterior como as operações internacionais de um conglomerado de empresas (WELCH; 

LUOSTARINEN, 1988). Welch e Luostarinen (1988) defendem uma definição abrangente 

do processo de internacionalização, na qual a organização aumenta seu envolvimento nas 

operações internacionais. Na mesma linha, Calof e Beamish (1995) conceituam a 

internacionalização como o processo de adaptação das operações das empresas (estratégia, 

estrutura, recursos, entre outros fatores) aos ambientes internacionais. Com base nestes 

autores, Andersen (1997) define internacionalização como o processo de adaptação da 

modalidade de trocas transacionais aos mercados internacionais. 

Uma empresa se internacionaliza devido a um conjunto de razões relacionadas a ameaças e 

oportunidades. Adicionalmente, a opção pela internacionalização ocorre quando houver a 

possibilidade de obter vantagem que permita superar os custos extras decorrentes das 

operações no exterior (AUTIO; SAPIENZA; ALMEIDA, 2000). Ou seja, uma empresa 

pode optar por se expandir internacionalmente se houver possibilidade de obter vantagem 

que lhe permita superar seus custos extras de entrar em mercados estrangeiros e neles 

concorrer  de forma a, por exemplo, recuperar custos significativos dispendidos em P&D 

(PORTER, 1986; PREECE; MILES; BAETZ, 1999).  

Diversos são os fatores motivadores que levam as empresas a operarem em um ambiente 

internacional. Elas podem se internacionalizar de forma proativa (estratégica) ou reativa, 

conforme o cenário e o tipo de resposta desejado para aquisição de novos conhecimentos 

em um novo mercado. Podem, também, ter como objetivo atender aos mercados existentes 



 

 

22 

(CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 2010). Outros motivadores da 

internacionalização de empresas serão mencionados a seguir, segundo a óptica de autores 

selecionados. 

Contractor (2007) defende sete benefícios decorrentes da internacionalização: (i) 

conhecimento do mercado internacional, (ii) acesso a insumos com melhores preços, (iii) 

exploração de ativos específicos em mercados externos (conferindo, mesmo que 

temporariamente, uma vantagem monopolística da empresa), (iv) aumento do poder de 

mercado devido à atuação internacional, (v) atuação em escala internacional, (vi) 

diversificação geográfica e (vii) experiência no processo de internacionalização. 

Para Cavusgil, Knight e Riesenberger (2010), existem nove motivadores específicos ao 

processo de internacionalização: (i) oportunidades de crescimento com a diversificação de 

mercado, (ii) maior margem de lucro, (iii) novas ideias sobre produtos, serviços e formas 

de negociação, (iv) melhor atendimento a clientes importantes que se internacionalizam, 

(v) maior proximidade das fontes de suprimento, (vi) acesso a fatores de produção com 

menor custo ou melhor valor, (vii) economias de escala em suprimentos, produção, 

marketing e P&D, (viii) possibilidade de enfrentar a concorrência internacional com 

eficácia ou frustrar o crescimento da concorrência no mercado doméstico e (ix) 

relacionamento potencialmente vantajoso com um parceiro estrangeiro. 

Já Ferreira et al. (2011) enumeram dez motivadores para a internacionalização: (i) 

competências e vantagens específicas da empresa, (ii) aproveitamento de economias de 

escala na produção, (iii) diversificação de riscos do negócio, (iv) segmentação de clientes, 

(v) exploração do ciclo de vida do produto, (vi) acesso a inputs em quantidades, qualidade 

e/ou custos procurados, (vii) redução dos custos de produção, (viii) resposta à ação da 

concorrência, (ix) vontade dos executivos da empresa e (x) participação ampla no mercado 

nacional e necessidade de expansão. 
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2.2 Modelos de internacionalização de empresas 

A literatura acadêmica apresenta diversos modelos de internacionalização de empresas. 

Carneiro e Dib (2008) classificam estes estudos em duas abordagens de pesquisa. As 

teorias de base econômica se utilizam de critérios que visam a maximização dos retornos 

econômicos e partem do pressuposto de que os agentes são racionais e dotados de 

comportamento previsível. Dentro deste grupo, encontram-se a Teoria do Poder de 

Mercado, a Teoria da Internalização e o Paradigma Eclético. 

A Teoria do Poder de Mercado é originária da tese de Doutorado de Stephen Hymer e 

contribuiu com a teoria das empresas multinacionais e a do investimento direto estrangeiro. 

De acordo com a teoria, o crescimento da empresa no mercado interno levaria à 

concentração de vantagens monopolísticas, as quais incentivam a busca de novas 

oportunidades de atuação por meio da participação e dos investimentos diretos em 

mercados externos (DUNNING; PITELIS, 2008). 

Com o objetivo de explicar os limites das organizações e como eles mudam em resposta a 

determinadas circunstâncias, a Teoria da Internalização defende a eficiência de seus 

processos internos por meio de ação racional dos agentes, os quais internalizam os 

mercados quando seus benefícios esperados excederem os custos. As internalizações se 

subdividem em: (i) internalização operacional, envolvendo produtos intermediários que se 

desenvolvem por meio de fases sucessivas de produção e canal de distribuição e (ii) 

internalização de conhecimento, a qual é oriunda da área de P&D (BUCKEY; CASSON, 

2009). 

O paradigma eclético ou modelo OLI (ownership, location e internalization, isto é, 

propriedade, localização e internalização) defende que as organizações possuem vantagens 

de propriedade com base na habilidade de coordenar seus ativos por meio dos limites 

nacionais, de forma a beneficiar a organização. As vantagens de localização são 

decorrentes da forma como as organizações estabelecem seus ativos fora de seus limites 

nacionais. Já a internalização se originaria do entendimento de como as organizações 

decidem internalizar os mercados para gerar e usar seus ativos (DUNNING; LUNDAN, 

2008). 
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Sob outra perspectiva, as teorias de base comportamental enfocam a dependência de 

atitudes, percepções e comportamento dos tomadores de decisão. Estes são orientados pela 

busca da redução de riscos quanto à decisão de onde e como investir, visto que o 

comportamento não pode ser medido de maneira uniforme e é influenciado por 

transformações históricas e contextos culturais. Classificam-se dentro deste segundo grupo 

o Modelo de Uppsala, a Teoria de Networks e o Empreendedorismo Internacional 

(CARNEIRO; DIB, 2008). 

Baseado no estudo de empresas suecas, o Modelo de Uppsala considera que a 

internacionalização de empresas deve ser um processo gradual, por meio do conhecimento 

e posterior comprometimento no mercado e nas operações estrangeiros, os quais originam 

investimentos subsequentes. Dessa forma, a experiência cria o conhecimento em um 

determinado mercado. Esse conhecimento influencia as decisões sobre o nível de 

compromisso e as atividades que promoverão crescimento e aprendizagem. Neste modelo, 

o processo de internacionalização é dado, inicialmente, em países vizinhos para depois 

abranger mercados mais distantes, o que se denomina distância psíquica (JOHANSON; 

VAHLNE, 1977). 

A interdependência entre empresas e indústrias, defendida por Johanson e Mattsson 

(2016), cria oportunidades de aprendizado e acarreta em relações comerciais duradouras, o 

que facilita a entrada e a manutenção em mercados internacionais. Considerada um 

desenvolvimento do Modelo de Uppsala, a Teoria de Networks estabelece que as redes de 

produção e relações de negócios promovem a criação de conhecimento e construção de 

confiança e compromisso. Assim, para que ocorra a internacionalização de uma empresa, 

são necessários conhecimento, confiança e compromisso. Esses fatores são mais facilmente 

desenvolvidos por meio de redes de relações comerciais com outras entidades 

(JOHANSON; VAHLNE, 2009). 

Em relação ao empreendedorismo internacional, Autio, Sapienza e Almeida (2000) 

defendem a ideia de que quanto mais cedo ocorrer o processo de internacionalização de 

uma empresa, associada à intensidade de conhecimento, maior será a tendência de seu 

crescimento no âmbito internacional. Isso confere a ela um comportamento empreendedor, 

ou seja, ela age de forma inovadora, proativa e assume riscos em busca de novos mercados 

além de suas fronteiras nacionais (MCDOUGALL; OVIATT, 2000). Nesse sentido, as 
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empresas denominadas born globals (nascidas globais, em tradução livre) constituem 

empreendimentos recém estabelecidos que buscam obter uma proporção substancial de 

suas receitas com a venda de produtos nos mercados internacionais, sobretudo por meio de 

exportação (KNIGHT; CAVUSGIL, 2015). 

Além dos modelos citados por Carneiro e Dib (2008), existem outras formas de 

internacionalização apresentadas na literatura acadêmica. Por exemplo, em seu Modelo 

Multiestágio, Contractor (2007) estabelece que a expansão internacional das organizações 

ocorre em três fases ou estágios. No primeiro, a empresa enfrenta a desvantagem de ser 

estrangeira (liability of foreigness, em tradução livre), por não estar familiarizada com as 

instituições do país anfitrião e pela possibilidade de haver discriminação de empresas 

estrangeiras, o que implicaria em maiores custos de aprendizagem referentes a uma nova 

nação e cultura e, sobretudo, a um novo mercado. Após passar pelo primeiro estágio, as 

entradas subsequentes objetivam que os benefícios por meio da internacionalização sejam 

maiores do que os custos incrementais, o que caracteriza o segundo estágio de expansão 

dessas organizações. Por fim, o terceiro estágio ocorre quando há um excesso de 

internacionalização. Os custos incrementais se tornam maiores do que os benefícios, 

motivando as organizações a entenderem se o ritmo de expansão de suas operações deve 

diminuir ou mesmo se suas atividades em uma determinada localidade devem ser 

encerradas. 

Um dos fatores críticos de atenção observados pelos gestores no processo de 

internacionalização constitui, justamente, a manutenção do segundo cenário do Modelo 

Multiestágio (CONTRACTOR, 2007). Ou seja, a busca de oportunidades sustentáveis, as 

quais trazem resultados positivos à organização, de forma a melhorar a alocação de 

recursos, ampliar oportunidades de mercado e otimizar custos operacionais (CHETTY; 

JOHANSON; MARTÍN, 2014). Adicionalmente, o entendimento da velocidade em que 

ocorre a entrada em mercados estrangeiros também é importante para se avaliar o processo 

de internacionalização (BUCKLEY; CASSON, 2009). 
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2.3 Velocidade de internacionalização 

O conceito de velocidade de internacionalização começou a ser tratado na literatura 

acadêmica em meados dos anos 1990 e, portanto, é relativamente recente. Até então, os 

estudos referentes à internacionalização se concentravam principalmente na explicação de 

investimentos sequenciais, modos de entrada e escolhas de mercados (CASILLAS; 

ACEDO, 2013). Nos últimos anos, observou-se um aumento no uso da velocidade de 

internacionalização, sobretudo na literatura referente à internacionalização de empresas por 

meio da abertura de subsidiárias no exterior e à expansão de empresas born globals 

(CASILLAS; ACEDO, 2013; CHETTY; JOHANSON; MARTÍN, 2014). Entretanto, sua 

definição ainda apresenta diferenças conceituais relevantes entre os diversos autores do 

tema (CHETTY; JOHANSON; MARTÍN, 2014), as quais são apresentadas no Quadro 1, 

elaborado com informações de Autio; Sapenza; Almeida (2000), Acedo; Jones (2007), 

Casillas; Acedo (2013), Casillas; Moreno-Menéndez (2014), Chang; Rhee (2011), Chetty; 

Johanson; Martín (2014), Jiang, Beamish; Makino (2014), Lee; Abosag; Kwak (2012), 

Oviatt; Mcdougall (2005), Prashantham; Young (2011), Vermeulen; Barkema (2002), 

Yang; Lu; Jiang (2016). Por exemplo, a velocidade de internacionalização pode ser 

estimada com base no tempo para que uma empresa se internacionalize, considerando o 

ano de sua fundação e o de primeira operação no exterior (CHANG; RHEE, 2011; 

HILMERSSON; JOHANSON, 2016). Contudo, essa visão unidimensional traz uma 

perspectiva limitada, pois não considera e distingue as entradas subsequentes à entrada da 

primeira subsidiária no país anfitrião (AUTIO; SAPIENZA; ALMEIDA, 2000; 

CASILLAS; ACEDO, 2013; CHETTY; JOHANSON; MARTÍN, 2014). Também não 

reconhece outros fatores do processo de internacionalização, como o conhecimento 

desenvolvido, o nível de comprometimento em relação ao novo mercado, o escopo de 

atuação e o desenvolvimento de networking com atores empresariais e políticos do país 

anfitrião (JONES; COVIELLO, 2005; LEE; ABOSAG; KWAK, 2012; CASILLAS; 

ACEDO, 2013; CHETTY; JOHANSON; MARTÍN, 2014). A distinção da velocidade 

inicial de internacionalização (tempo entre a fundação da empresa e sua primeira atividade 

internacional) e da velocidade do pós-entrada (tempo entre a primeira atividade 

internacional e a subsequente) constitui aspecto importante e crítico (PRASHANTHAM; 

YOUNG, 2011).  
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Quadro 1 – Definição de velocidade de internacionalização 

Referência Definição  

Autio, Sapienza e 
Almeida (2000) 

Apesar de não definir de forma explícita o conceito, os autores mencionam que o 
conhecimento experiencial influencia positivamente a velocidade de 
comprometimento do mercado porque aumenta a possibilidade de identificar 
oportunidades. 

Além disso, os autores destacam a necessidade de diferenciar dois conceitos de 
velocidade: (1) o intervalo de tempo entre a fundação de uma empresa e o início de 
suas operações internacionais e (2) a velocidade do crescimento internacional 
subsequente de uma empresa (de forma a determinar com que rapidez aumentam as 
vendas internacionais uma vez a subsidiária está estabelecida inicialmente em um 
país). 

Acedo e Jones 
(2007) 

Indicada pela rapidez da primeira entrada em um mercado, resultando em três grupos 
organizacionais: (1) novos empreendimentos internacionais, (2) exportadores 
tradicionais e (3) empresas nacionais.  

Casillas e Acedo 
(2013) 

Constituída por três dimensões consideradas de forma independente: (1) velocidade 
do aumento no comprometimento de recursos no exterior, (2) velocidade da mudança 
na amplitude de seus mercados internacionais e (3) velocidade do crescimento da 
intensidade comercial internacional da empresa. Considera-se também a dimensão 
tempo, a qual é subdividida em momentos (por exemplo, datas de calendário) e 
intervalos (períodos de tempo entre dois eventos específicos). 

Casillas e Moreno-
Menéndez (2014) 

Consiste na combinação de duas decisões-chave de mercado (localização e modos de 
operar) e duas dimensões da aprendizagem (diversidade e profundidade de 
conhecimento no país anfitrião e o modo de funcionamento). A velocidade de entrada 
se refere ao tempo decorrido entre dois eventos consecutivos. Apesar de citada, a 
velocidade pós-entrada não é desenvolvida pelos autores, os quais sugerem que o 
assunto seja pesquisado em estudos futuros. 

Chang e Rhee 
(2011) 

Mensurada com base na expansão de IED, e definida como a quantidade de 
subsidiárias de manufatura em novos países dividida pelo número de anos desde o 
início da expansão internacional. 

Chetty, Johanson e 
Martín (2014) 

Não deve ser mensurada apenas considerando o tempo entre o surgimento da 
organização e sua primeira operação no exterior, pois isso confere uma perspectiva 
temporal limitada e unidimensional. 

Segundo os autores, deve-se diferenciar os conceitos de velocidade de 
internacionalização e tempo para internacionalização e operacionalização. O primeiro 
contempla duas dimensões: velocidade de aprendizagem internacional e velocidade 
de comprometimento internacional. Já o segundo corresponde ao número de anos 
anterior à primeira exportação da empresa e ao número de anos antes de a empresa se 
tornar exportadora regular. 

Jiang, Beamish e 
Makino (2014) 

Definida como o tempo que uma empresa leva para executar uma entrada 
subsequente em um determinado mercado no exterior. A velocidade em se criar uma 
subsidiária subsequente é medida com base no tempo de intervalo entre a data de 
estabelecimento da subsidiária local e a anterior. A velocidade de expansão da 
subsidiária está direta e negativamente relacionada à sua sobrevivência. 

Lee, Abosag e 
Kwak (2012) 

Desmembrada em dois conceitos: é considerada tanto na entrada de mercado como 
nas entradas sequenciais, após o estabelecimento da subsidiária em determinado país. 

Oviatt e 
McDougall (2005) 

Considera as entradas iniciais, o escopo e o comprometimento de um determinado 
país no exterior e  consiste no conjunto de quatro tipos de forças: (1) facilitadora 
(tecnologia), (2) motivadora (competição), (3) mediadora (empreendedorismo e 
percepção dos atores) e (4) moderadora (força, tamanho e densidade do networking). 

Prashantham e 
Young (2011) 

Os autores apresentam uma distinção entre a velocidade de internacionalização 
(relacionada ao tempo entre a fundação da empresa e sua primeira atividade 
internacional) e a velocidade do pós-entrada (tempo entre a primeira e a subsequente 
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Referência Definição  
atividade internacional). A última é influenciada pelo processo de aprendizagem da 
subsidiária em um determinado país ao longo do tempo, bem como pelo escopo do 
país e o comprometimento internacional. 

Vermeulen e 
Barkema (2002) 

Constitui o ritmo de expansão internacional de uma organização com base em suas 
subsidiárias. É calculada tomando o número de subsidiárias no exterior dividido pela 
quantidade de anos desde a primeira expansão da empresa no exterior. 

Yang, Lu e Jiang 
(2016) 

Mensurada com base na expansão de IED por ano, ou seja, divide-se o número de 
subsidiárias estabelecidas pelo número de anos desde que a organização iniciou seu 
processo de expansão. 

FONTE: elaborado pela autora. 

 

O desenvolvimento deste estudo é baseado em Casillas e Acedo (2013), por apresentar 

uma perspectiva mais abrangente da diferenciação dos três tipos de velocidade de 

internacionalização: (i) velocidade do comprometimento de recursos em mercados 

internacionais, referente à quantidade de novas subsidiárias estabelecidas no exterior, (ii) 

velocidade de dispersão em mercados internacionais, mensurada com base na quantidade 

de países nos quais são estabelecidas subsidiárias e (iii) velocidade do crescimento da 

intensidade comercial, caracterizando-se pela proporção de vendas de uma organização 

oriunda dos mercados internacionais e medida entre dois momentos específicos. Para fins 

de investigação, considera-se neste estudo as velocidades de comprometimento e de 

dispersão por considerar a variável tempo de internacionalização. O crescimento 

comercial, o qual abrange o faturamento da matriz e de suas subsidiárias, será 

desenvolvido em oportunidades de estudos futuros. 

A velocidade de internacionalização pode ser influenciada positiva ou negativamente por 

diversos fatores. Vermeulen e Barkema (2002) consideram que a velocidade de 

internacionalização, aliada a outros fatores como escopo geográfico e do produto  e ritmo 

de crescimento, pode impactar a relação entre as subsidiárias no exterior e seu nível de 

rentabilidade. Para Oviatt e McDougall (2005), a velocidade de internacionalização é 

impactada por aspectos como: (i) a disponibilização de recursos como transportes e 

tecnologia, (ii) a atuação da concorrência, (iii) a atuação dos empreendedores em 

identificar novas oportunidades e (iv) a intensidade de conhecimento. Já para Casillas e 

Acedo (2013), a velocidade de internacionalização depende de fatores como (i) o nível de 
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comprometimento com o processo de expansão internacional, (ii) o escopo de atuação e 

(iii) o envolvimento de recursos. 

Uma alta velocidade de internacionalização não é necessariamente positiva para as 

organizações. As empresas envolvidas em expansões internacionais que ocorreram de 

forma muito rápida são, muitas vezes, impactadas pelo processo de deseconomias de 

compressão de tempo, um conceito inicialmente difundido na teoria do investimento de 

capital (DIERICKX; COOL, 1989). As deseconomias de compressão de tempo implicam 

que a acumulação de ativos não pode ser obtida de forma acelerada. Ou seja, um investidor 

obterá um resultado melhor ao aplicar seus recursos no longo prazo do que o total do 

montante de uma só vez (KNOTT; BRYCE; POSEN, 2003). Atividades feitas de forma 

acelerada em tempo reduzido podem também implicar no aumento exponencial de custos 

envolvidos, o que se configuram como ineficiências (DIERICKX; COOL, 1989). 

Extrapolando este conceito para a teoria de internacionalização, observamos que as 

deseconomias de compressão de tempo podem emergir dependendo da velocidade ou do 

ritmo do processo de internacionalização em um determinado período de tempo 

(VERMEULEN; BARKEMA, 2002). Elas ocorrem quando há uma compensação entre 

tempo e custo com o objetivo de acelerar a expansão de uma empresa no exterior. Ou seja, 

ao se estabelecer no exterior em um curto espaço de tempo, as experiências e lições 

aprendidas de uma subsidiária podem não ser perfeitamente assimiladas, superando, assim, 

sua capacidade de absorção e levando a uma eventual ineficiência de gestão. Isso 

acarretará em aumento da incerteza e falta de informações para tomada de decisões e, 

adicionalmente, no aumento do risco de fracasso da estratégia de internacionalização 

(COHEN; LEVINTHAL, 1990; VERMEULEN; BARKEMA, 2002; JIANG; BEAMISH; 

MAKINO, 2014). Com o objetivo de minimizar este risco, espera-se que uma empresa que 

possua uma alta velocidade de internacionalização otimize o uso de seus recursos, como 

recrutar funcionários altamente capacitados, com competências específicas em relação a 

negócios internacionais (CHETTY; JOHANSON; MARTÍN, 2014). O Modelo de Uppsala 

reflete a utilização racional dos recursos, ao enfatizar que o aprendizado experiencial 

determina onde e como uma empresa se expandiria e comprometeria seus recursos 

(JOHANSON; VAHLNE, 1977; 1990). 
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Nem todas as organizações enfrentam um nível semelhante de deseconomias de 

compressão de tempo, fato este que não permite a generalização de uma velocidade ideal a 

todas as empresas que se expandem internacionalmente. Contudo, o momento da criação 

da subsidiária subsequente pode influenciar a intensidade das deseconomias de compressão 

de tempo.  

Desse modo, as primeiras subsidiárias estabelecidas em um mercado externo são 

impactadas por duas razões: (1) a aprendizagem indireta (ou por meio de observação) pode 

reduzir as deseconomias de descompressão de tempo para as subsidiárias que se 

estabelecem posteriormente e (2) as subsidiárias pioneiras enfrentam, com frequência, 

maior incerteza ambiental, o que agrava as deseconomias de descompressão de tempo 

(JIANG; BEAMISH; MAKINO, 2014).  

 

2.4 O ambiente institucional e seus pilares 

Instituições constituem as regras do jogo de uma sociedade, ou seja, são as restrições que 

modelam a interação humana. Alterações institucionais ao longo do tempo moldam a 

forma como as sociedades evoluem e, consequentemente, são aspectos primordiais para a 

compreensão de suas das mudanças históricas (NORTH, 1990). 

Scott (2014, p. 56, em tradução livre) afirma que “as instituições compreendem os 

elementos regulatórios, normativos e cultural-cognitivos que, aliados às atividades e aos 

recursos associados, proporcionam estabilidade e sentido à vida social”. Ainda segundo o 

autor, esta é uma definição genérica que pode ser desmembrada para seu entendimento de 

forma mais ampla. Dentro deste conceito, as instituições constituem estruturas sociais 

multifacetadas e duráveis, constituída por elementos simbólicos, atividades sociais e 

recursos materiais e exibem propriedades estabilizadoras e de significado devido a seus 

processos motivados por elementos regulatórios, normativos e cultural-cognitivos 

(SCOTT, 2014). Estabelecem diretrizes ou incentivam ações que servem de base para o 

comportamento social e para a aceitação do ser humano na sociedade (NORTH 1990). 

Contudo, embora as instituições funcionem para proporcionar estabilidade e ordem, elas 

próprias podem sofrem mudanças (SCOTT, 2014). 
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O principal papel das instituições em uma sociedade é, de acordo com North (1990), 

reduzir a incerteza estabelecendo uma estrutura estável (mas não necessariamente 

eficiente) às interações humanas. O autor afirma que a estabilidade das instituições não 

contradiz o fato de que elas se alteram, pois estão em lenta e constante evolução, a qual 

ocorre de forma incremental e não descontinuada. Apesar de as regras formais poderem se 

alterar de forma abrupta como resultado de decisões políticas ou judiciais, os costumes, as 

tradições e os códigos de conduta são muito mais contínuos e lentos em suas mudanças 

(NORTH, 1990). 

As instituições impõem restrições definindo limites jurídicos, morais e culturais, 

distinguindo os comportamentos aceitáveis e inaceitáveis de um grupo de indivíduos. Por 

outro lado, apoiam e capacitam as atividades de seus atores, fornecendo estímulos, 

diretrizes e recursos para atuação (SCOTT, 2014).  

No âmbito da internacionalização de empresas, existem diferentes maneiras pelas quais o 

ambiente institucional de um país anfitrião pode afetar a adoção de práticas em uma 

subsidiária estrangeira. Em primeiro lugar, este ambiente institucional pode exercer 

pressões institucionais diretas sobre a subsidiária, independente das iniciativas da matriz 

para difundir determinadas práticas. Como resultado, uma subsidiária pode adotar tais 

práticas para se tornar isomorfa com outras organizações de seu setor organizacional no 

país anfitrião (KOSTOVA; ROTH, 2002). 

Além das pressões do ambiente institucional em seus países anfitriões, as subsidiárias 

estrangeiras também enfrentam pressões internas para se conformarem às suas estruturas e 

práticas. Para entender essa dualidade institucional, é importante reconhecer que as 

práticas que uma empresa multinacional tenta difundir são formuladas no contexto 

institucional. Assim, suas subsidiárias são também influenciadas pelas forças institucionais 

do país de origem. Contudo, devido à natureza dispersa das multinacionais, as influências 

institucionais do país de origem são indiretas, uma vez que são canalizadas e filtradas 

através das organizações de origem (KOSTOVA; ROTH, 2002).  

O ambiente institucional influencia a forma que a matriz gerencia suas subsidiárias. Em 

países altamente regulados, as subsidiárias estabelecidas tendem a apresentar um papel de 

maior autonomia e são gerenciadas de forma descentralizada. Em contraposição, as 
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subsidiárias em economias mais abertas são administradas de forma integrada e 

interdependente à matriz (BARTLETT; GOSHAL, 2002).  

Os três elementos ou pilares baseados em Scott (2014), a saber: (i) regulatório, (ii) 

normativo e (iii) cultural-cognitivo, são explicados a seguir. 

O pilar regulatório se refere às atividades de definição de regras, monitoramento e sanção, 

geralmente estabelecidas por instituições reguladoras. O foco está no comportamento 

formal e no efeito instrumental em criar um sistema de regras apoiado por sanções para 

recompensar a conformidade e penalizar a não conformidade (XU; PAN; BEAMISH, 

2004; SCOTT, 2012; 2014). Os elementos regulatórios são mais propensos a serem 

empregados em ambientes impessoais, como mercados e arenas políticas, nos quais o 

interesse próprio pode guiar a escolha, porém, é limitado por estruturas legais. Esses 

elementos são particularmente suscetíveis de serem enfatizados por economistas 

institucionais e cientistas políticos que abraçam a abordagem da escolha racional (SCOTT, 

2014).  

O pilar normativo se refere a valores e normas que governam o comportamento das 

pessoas (XU; PAN; BEAMISH, 2004). Introduz a uma “dimensão prescritiva, avaliativa e 

obrigatória na vida social” (SCOTT, 2014, p. 64, em tradução livre) e se utilizam de 

controles internalizados e do desejo de se comportar “adequadamente” em qualquer 

situação, dependendo das obrigações do papel do indivíduo na sociedade (MARCH; 

OLSEN, 1989). As sanções por não cumprimento estão presentes, mas são relativamente 

difusas. Os elementos normativos predominam em ambientes mais carregados de valor, 

como grupos familiares, comunidades religiosas, grupos ocupacionais e profissionais, entre 

outros. Esta visão institucional é defendida por sociólogos e pela “escola histórica” dos 

cientistas políticos (SCOTT, 2012; 2014). 

O pilar cultural-cognitivo enfatiza as concepções compartilhadas que constituem a natureza 

da realidade social e o estabelecimento de significados comuns a um grupo de indivíduos, 

com base no uso de um vocabulário compartilhado. Constitui o mais básico dos três 

pilares, porque sem elementos e estruturas culturais não é possível construir normas e 

regras (SCOTT, 2012; 2014). Esse pilar foca nas diversas faces da cultura, tratando-as não 

somente como crenças subjetivas, mas como sistemas simbólicos vistos como objetivos e 
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externos aos atores individuais (SCOTT, 2014). Símbolos, como palavras, sinais e gestos, 

têm como objetivo moldar significados que atribuímos a objetos e atividades. Tais 

significados surgem com base na interação e são mantidos e transformados à medida em 

que são empregados para dar sentido ao fluxo contínuo de acontecimentos (SCOTT, 2014). 

Encontram-se relacionados a elementos cognitivos, como padrões de pensamento, 

sentimentos e ação (HOFSTEDE; HOFSTEDE; MINKOV, 2010).  

Apesar de ser referenciado no âmbito acadêmico, o modelo institucional de Scott recebe 

críticas. Phillips e Malhotra (2017) enumeram três pontos de atenção: primeiramente, os 

três pilares são baseados em suposições filosóficas distintas sobre a natureza da realidade 

social, que torna problemático o desenvolvimento de uma teoria institucional unificada; em 

segundo lugar, os aspectos regulatório e normativo das instituições são produtos da 

construção humana e resultado das ações intencionais de indivíduos instrumentalmente 

orientados pelas forças institucionais por eles representadas (DIMAGGIO; POWELL, 

1991). Consequentemente, há uma oportunidade para sua contestação, à medida que os 

agentes trabalham para resistir às pressões que reconhecem e que acreditam não serem de 

seu interesse (HIRSCH, 1997). As questões de poder e política são fundamentais para 

esses pilares, na medida em que os atores trabalham proposital e conscientemente para 

promover seus próprios interesses. Por fim, Phillips e Malhotra (2017) levantam a questão 

em relação à importância dos pilares regulatório e normativo como elementos de pressão 

no processo de institucionalização, não constituindo, portanto, partes integrantes de uma 

instituição. Por exemplo, a obediência às leis de trânsito pode decorrer, no dia a dia, de 

uma reação automática do motorista, não do receio de receber uma punição.  

 

2.5 Distâncias institucionais  

A distância institucional é definida como a diferença ou dissimilaridade entre os ambientes 

institucionais do país de origem e do país anfitrião (KOSTOVA, 1999). Consiste na 

diferença individual e coletiva entre os pilares regulatório, normativo e cultural-cognitivo 

entre o país de origem e o país anfitrião (MOORE et al., 2015). Para Zaheer, Schomaker e 

Nachum (2012), gestão internacional significa gestão da distância, ou seja, a capacidade de 

gerir recursos fora do alcance geográfico do gestor. Quanto maior essa distância, mais 
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difícil se torna para a multinacional estrangeira a legitimação no país anfitrião e a 

transferência de rotinas estratégicas para suas subsidiárias no exterior. A legitimação 

institucional pode ser dar por meio do isomorfismo com o ambiente institucional, que 

ocorre quando uma entidade se assemelha a outra, adotando as mesmas práticas e dentro 

das mesmas condições ambientais (DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

Estudos comparativos entre países de grandes distâncias institucionais utilizando estes três 

pilares são encontrados em diversos artigos acadêmicos. Xu, Pan e Beamish (2004) 

avaliam os efeitos das distâncias regulatórias e normativas, dentro de uma perspectiva 

institucional, na estrutura de propriedade das multinacionais estrangeiras, bem como nas 

estratégias de expatriação. De acordo com esses autores, em países com altos níveis de 

desenvolvimento institucional, os vínculos fracos entre os diversos atores institucionais são 

mais eficazes do que os fortes para facilitar uma rápida velocidade de internacionalização. 

Estes países tendem a possuir sistemas jurídicos bem estabelecidos e mecanismos de 

execução eficazes, que facilitam a criação e o desenvolvimento de novas subsidiárias, o 

que favorece uma alta velocidade de internacionalização. Por outro lado, organizações 

localizadas em países com níveis mais baixos de desenvolvimento institucional podem ser 

obrigadas a imitar o comportamento de internacionalização rápida observado nos mercados 

desenvolvidos; nesse caso, os vínculos fortes são mais importantes para facilitar uma 

rápida velocidade de internacionalização (KISS; DANIS, 2008). Dessa forma, entende-se 

que para se obter uma alta velocidade de internacionalização, quando do estabelecimento 

de subsidiárias no país anfitrião, os países devem adotar posturas semelhantes às realizadas 

em seu país de origem, diminuindo-se, assim, a distância institucional.  

Na literatura acadêmica, o conceito de distância institucional é pouco explorado em sua 

concepção multidimensional. Como exceção, tem-se o artigo de Berry, Guillén e Zhou 

(2010), o qual abrange a distância institucional em nove dimensões: (i) econômica, (ii) 

financeira, (iii) política, (iv) administrativa, (v) cultural, (vi) demográfica, (vii) 

conhecimento, (viii) conectividade e (ix) geográfica. Autores como Ando e Paik (2013) e 

Salomon e Wu (2012) trazem uma visão unidimensional da distância institucional. Outros, 

como Xu, Pan e Beamish (2004) abordam as distâncias institucionais em seus pilares 

regulatórios, normativos e cultural-cognitivos, seguindo a linha de Scott (2014) e deste 

presente estudo. Adicionalmente, autores como Brouthers (2013) e Zaheer, Schomaker e 

Nachum (2012) contribuem com críticas à excessiva generalização do relacionamento 
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entre países por meio da observação das distâncias regulatória, normativa e cultural-

cognitiva de forma isolada, visto que existem aspectos de convergência entre elas. 

A distância institucional regulatória consiste nas diferenças entre os ambientes jurídicos 

dos países de origem e anfitriões (XU; PAN; BEAMISH, 2004). Um ambiente com alta 

distância institucional promove o aumento de incerteza e o custo projetado incorporado 

pelos analistas de risco em avaliações de investimento para internacionalização (MOORE 

et al., 2015). Consequentemente, entende-se que este aumento de incerteza e custos incorre 

para reprimir a velocidade de internacionalização tanto no caso do estabelecimento de 

novas subsidiárias como na atuação regional.  

A distância institucional normativa está associada às diferenças percebidas entre os países 

de origem e anfitriões no que se refere a: normas sociais, valores, crenças e premissas 

relacionadas à natureza e ao comportamento humanos (KOSTOVA, 1997). Incorporam 

normas informais, procedimentos e códigos de conduta, muitas vezes não escritos e, 

consequentemente, de difícil aprendizagem (MOORE et al., 2015). Entende-se, assim, que 

quanto maior a incerteza decorrente das questões normativas, menor será a velocidade de 

internacionalização referente ao estabelecimento de novas subsidiárias, visto que os 

elementos normativos, assim como os culturais, tendem a ser semelhantes dada uma menor 

distância psíquica (JOHANSON; VAHLNE, 2009).  

Já a distância institucional cultural-cognitiva é definida como a distância entre os países de 

origem e o anfitrião e derivada do estudo de Hofstede, Hofstede e Minkov (2010) sobre 

culturas nacionais (KOGUT; SINGH, 1988; HOFSTEDE; HOFSTEDE; MINKOV, 2010). 

Na visão desses autores, , as culturas nacionais se classificam em 6 dimensões: (i) distância 

pelo poder, (ii) individualismo versus coletivismo, (iii) masculinidade versus feminilidade, 

(iv) aversão à incerteza, (v) orientação a longo prazo versus orientação a curto prazo e (vi) 

indulgência versus restrição. As duas últimas dimensões foram incorporadas 

posteriormente ao estudo do autor, publicado em 1980, o qual se baseia em pesquisa com 

executivos da IBM presentes em 40 países (HOFSTEDE; HOFSTEDE; MINKOV, 2010). 

Adicionalmente, engloba as diferenças advindas do conjunto de conhecimentos e 

entendimentos compartilhados entre os indivíduos de diferentes localidades (BUSENITZ; 

BARNEY, 1997). Muitos acadêmicos percebem que distâncias cultural-cognitivas afetam 

e moldam as ações sociais, criando sistemas específicos de classificação do que é 
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semelhante e distinto dentro de um contexto cultural e conferindo identidade aos atores 

(MOORE et al, 2015). Os sentimentos de “ser diferente” ou “ser estrangeiro” podem ser 

causados por uma grande distância cultural-cognitiva (KOGUT; SINGH, 1988). Para 

Barkema, Bell e Pennings (1996), as distâncias cultural-cognitivas se tornam mais 

pronunciadas quando se exige uma double layered acculturation (aculturação em camadas 

duplas, em tradução livre), ou seja, uma adaptação da subsidiária às culturas local e do país 

de origem. No entanto, quanto maior a diferença cultural entre o país de origem e o 

anfitrião, menor é a habilidade de uma multinacional em operar de forma eficiente por 

meio, por exemplo, de subsidiárias (TIHANYI; GRIFFITH; RUSSELL, 2005). Assim, 

uma maior incerteza em relação à cultura, dada uma maior distância cultural-cognitiva, 

pode levar a uma menor velocidade de internacionalização, devido ao tempo necessário 

para adaptação das subsidiárias em novos ambientes.  

Dessa forma, as hipóteses H1 e H2, relacionadas aos aspectos regulatório, normativo e 

cultural-cognitivo, são desmembradas conforme a seguir: 

H1: Quanto menor a distância institucional (H1a – regulatória; H1b – normativa; H1c – 

cultural-cognitiva) entre o país de origem e o anfitrião, maior é a velocidade de 

comprometimento de empresas multinacionais por meio de suas subsidiárias estrangeiras. 

H2: Quanto menor a distância institucional (H2a – regulatória; H2b – normativa; H2c – 

cultural-cognitiva) entre o país de origem e o anfitrião, maior é a velocidade de dispersão 

de empresas multinacionais por meio de suas subsidiárias estrangeiras. 

 

2.6 Conhecimento experiencial  

O termo conhecimento experiencial se refere a todos os tipos de conhecimento que as 

empresas acumulam ao atuar em mercados estrangeiros. Ele implica na capacidade de 

pesquisar, analisar e agir sobre questões de negócios internacionais em mercados locais, 

bem como identificar erros e tomar ações corretivas (BLOMSTERMO et al., 2004). O 

conceito a ser trabalhado neste estudo será o definido por Johanson e Vahlne (1977), o qual 
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estabelece o conhecimento experiencial de um mercado específico e que é somente 

possível de se adquirir da forma prática (learning-by-doing). 

De acordo com Barkema, Bell e Pennings (1996), um dos grandes desafios enfrentados 

pelas subsidiárias ao entrarem em um novo país ou região consiste na necessidade de se 

desenvolver uma “aculturação em camadas duplas”, visto que, quando as empresas se 

diversificam para além de suas fronteiras nacionais, deverão se adaptar a uma nova cultura 

estrangeira, além de carregarem consigo elementos de sua cultura local. Por exemplo, para 

uma subsidiária integral (wholly owned subsidiaries) é esperada sua adaptação a uma 

cultura nacional; por outro lado, as joint ventures internacionais tradicionais e tri-nacionais 

(envolvendo a atuação com três países) incorrem na “aculturação em camadas duplas”, 

exigindo adaptação tanto à cultura do local de origem quanto às culturas dos países em que 

operam (HANVANICH et al., 2003). Aprender por meio da experiência de atuação no país 

anfitrião, a qual se torna cumulativa ao longo do tempo, não somente colabora para que as 

organizações obtenham os conhecimentos necessários para uma expansão mais rápida do 

mercado, mas também define suas restrições de expansão (GAO; PAN, 2010). 

Quanto maior o período de experiência internacional, maior será a diversidade de países 

nos quais uma organização iniciará suas operações (ERIKSSON et al., 1997). Dessa forma, 

serão averiguadas neste estudo se isso se aplica, também, a um processo continuado de 

expansão internacional, mensurando-se a velocidade de dispersão de uma empresa por 

meio de suas subsidiárias, ou seja, em quantos países são estabelecidas subsidiárias dado  

determinado período de tempo.  

Adicionalmente, espera-se que os resultados decorrentes das regressões entre velocidade 

de comprometimento e de dispersão e a experiência regional sejam mais significativos que 

a experiência global. Segundo Delios e Beamish (2005), uma estratégia regional de 

internacionalização considerando atuação na mesma região da matriz, pode ser a forma 

mais fácil de se expandir inicialmente. Rugman e Verbeke (2004), adicionalmente, 

reforçam a preferência das organizações por uma estratégia de internacionalização regional 

ao invés de global. 

Uma atuação regional favorece não somente a otimização dos custos operacionais de uma 

empresa devido à escalabilidade e padronização operacional, mas também ao uso de 
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estratégias alinhadas com diversos países, como consequência de uma menor distância 

psíquica entre eles (RUGMAN; OH; LIM, 2012). É esperado que uma empresa que atue 

em âmbito regional não diferencie suas estratégias de marketing ao adentrar em um país da 

mesma região, devido à homogeneidade do mercado e à integração da economia regional, 

o que não ocorre ao atuar de forma global (RUGMAN; VERBEKE, 2004). Assim, tem-se 

que uma solução regional seja mais gerenciável do que uma estratégia global 

(MORRISON; RICKS; ROTH, 1991). É esperado que uma atuação em âmbito regional 

favoreça maior velocidade de internacionalização neste local.  

Por outro lado, uma experiência global traz à organização maior conhecimento tácito 

devido à diversidade do conhecimento adquirido, favorecendo a entrada em mercados 

estrangeiros via investimentos diretos, os quais podem ser incentivados em um país ou uma 

região por meio de incentivos fiscais locais, estimulando comprometimento (YANG et al., 

2009). 

Com base no exposto, as hipóteses H3 e H4, relacionadas às experiências regional e global 

são desmembradas conforme descrições a seguir: 

H3: Quanto maior a experiência (H3a – regional; H3b – global), maior é a velocidade de 

comprometimento de empresas multinacionais por meio de suas subsidiárias estrangeiras. 

H4: Quanto maior a experiência (H4a – regional; H4b – global), maior é a velocidade de 

dispersão de empresas multinacionais por meio de suas subsidiárias estrangeiras. 

 

2.7 Experiência regional e global moderando a distância institucional 

À medida em que a subsidiária esteja atuante em um país anfitrião, ela adquire maior 

experiência local, de forma a diminuir a liability of newness (desvantagem em ser 

novidade, em tradução livre) (XU; SHENKAR, 2002) e, também, a liability of foreignness 

(desvantagem em ser estrangeira, em tradução livre) (JOHANSON; VAHLNE, 2009). A 

experiência no país anfitrião melhora o desempenho da subsidiária, reduzindo a incerteza e 

promovendo a colaboração internacional entre empresas. Contudo, devido à dificuldade em 

se aprender com a experiência no país anfitrião, nem sempre é possível se beneficiar do 
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desempenho da subsidiária no exterior (BLOMSTERMO et al., 2004). Por outro lado, 

quando as empresas reduzem barreiras culturais ao longo do tempo como resultado de suas 

experiências anteriores de expansão internacional, espera-se um considerável aumento na 

longevidade de suas operações no exterior, exigindo-se uma “aculturação em camadas 

duplas” (BARKEMA; BELL; PENNINGS, 1996). 

Ou seja, a experiência ajuda as empresas estrangeiras, especialmente as oriundas de 

ambientes com maior distância institucional, a estabelecer legitimidade de forma mais 

rápida e, assim, reduzem o impacto inicial da distância (SALOMON; WU, 2012). 

Entende-se que tanto a experiência global como a regional têm função moderadora das 

distâncias institucionais. Consequentemente, as hipóteses H5, H6, H7 e H8 são 

desmembradas conforme a seguir: 

H5: A experiência regional exerce efeito moderador sobre a distância institucional (H5a – 

regulatória; H5b – normativa; H5c – cultural-cognitiva), impactando positivamente a 

velocidade de comprometimento de empresas multinacionais por meio de suas subsidiárias 

estrangeiras. 

H6: A experiência regional exerce efeito moderador sobre a distância institucional (H6a – 

regulatória; H6b – normativa; H6c – cultural-cognitiva), impactando positivamente a 

velocidade de dispersão de empresas multinacionais por meio de suas subsidiárias 

estrangeiras. 

H7: A experiência global exerce efeito moderador sobre a distância institucional (H7a – 

regulatória; H7b – normativa; H7c – cultural-cognitiva); impactando positivamente a 

velocidade de comprometimento de empresas multinacionais por meio de suas subsidiárias 

estrangeiras. 

H8: A experiência global exerce efeito moderador sobre a distância institucional (H8a – 

regulatória; H8b – normativa; H8c – cultural-cognitiva); impactando positivamente a 

velocidade de dispersão de empresas multinacionais por meio de suas subsidiárias 

estrangeiras. 
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A estrutura das hipóteses deste presente estudo se encontra resumida conforme apresentado 

na Figura 1. 

 

  

 

Figura 1 –  Estrutura das hipóteses de estudo 
FONTE: elaborada pela autora. 
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2.8 Modelo teórico  

Com base na revisão de teoria, o modelo teórico desta dissertação pode ser resumido na 

representação da Figura 2 

 
Figura 2 - Modelo teórico da dissertação 

FONTE: elaborada pela autora. 
 

O modelo teórico proposto para esta dissertação constitui em explicar a velocidade de 

internacionalização de subsidiárias estrangeiras, a qual é influenciada por aspectos 

extrínsecos e intrínsecos às organizações multinacionais. Entende-se por aspectos 

extrínsecos os pilares institucionais, representados pelas variáveis ou distâncias regulatória, 

normativa e cultural-cognitivo. Já os aspectos intrínsecos à organização correspondem ao 

conhecimento experiencial, desmembrado pela experiência regional e global. Ressalta-se 

aqui que a velocidade de internacionalização é desmembrada em velocidade de 

comprometimento (quantidade de subsidiárias estabelecidas entre dois períodos 

específicos) e velocidade de dispersão (quantidade de países nos quais são estabelecidas 

subsidiárias entre dois períodos específicos). Neste modelo, observa-se também a 

moderação do conhecimento experiencial, ou seja, da experiência regional e global sobre 

as distâncias institucionais. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Método de pesquisa  

A abordagem metodológica adotada pelo presente estudo contempla uma análise 

quantitativa dos dados secundários coletados e de natureza descritiva. A pesquisa 

quantitativa é baseada em uma visão positivista, a qual assume que há fatos sociais que 

apresentam uma realidade objetiva além das crenças individuais. Emprega modelos 

experimentais ou correlacionais com o intuito de reduzir erros, vieses e outros ruídos que 

impedem o claro entendimento de fatos sociais (FIRESTONE, 1987). A abordagem 

quantitativa com o uso de pesquisa descritiva se justifica pelo objetivo deste estudo de 

compreender o comportamento de subsidiárias estrangeiras com base na velocidade de 

internacionalização e sua correlação com distâncias institucionais e experiência 

internacional. Para isso, serão utilizadas técnicas padronizadas de coleta de dados 

secundários, os quais serão posteriormente tratados por método estatístico. Os testes 

estatísticos contribuem com a probabilidade de acerto de determinada conclusão, bem 

como a margem de erro de um valor obtido (GIL, 2008). A coleta de dados deste estudo se 

baseou no levantamento de três fontes de dados secundários, as quais serão descritas a 

seguir. 

Do diretório de investimentos japoneses no exterior da Kaigai Shinshutsu Kygyou Souran: 

Kaisha Betsu (Japanese Overseas Investment: By Firm), publicação da Toyo Keizai e 

referente ao ano de 2016, extraíram-se os seguintes dados: (i) nome da empresa, (ii) nome 

da subsidiária, (ii) investimento inicial (montante e tipo de moeda), (iii) país/região 

anfitrião/ã da subsidiária, (iv) ano de entrada da subsidiária no país anfitrião. Esta base é 

utilizada por diversos acadêmicos para avaliação de teorias relacionadas aos negócios 

internacionais (DELIOS; HENISZ, 2003; TAN; MAHONEY, 2005; OGASAVARA; 

HOSHINO, 2007; 2008; OGASAVARA, 2010; 2013; JIANG; BEAMISH; MAKINO, 

2014). Para fins de análises de dados com uso de softwares, as informações selecionadas 

contidas neste anuário foram repassadas do formato impresso para o digital. 
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Da matriz de dimensões de cultura nacional, elaborada por Geert Hofstede (2017b) e 

disponibilizada digitalmente em sítio eletrônico do Hofstede Insights e referente ao ano de 

2015, foram obtidos dados de diversos países, a saber: (i) distância pelo poder, (ii) 

individualismo versus coletivismo, (iii) masculinidade versus feminilidade, (iv) aversão à 

incerteza, (v) orientação a longo prazo versus orientação a curto prazo e (vi) indulgência 

versus restrição (HOFSTEDE, 2017b). 

A escolha da base representativa para o pilar cultural-cognitivo ocorreu com a análise da 

quantidade de países abordados nos estudos de Hofstede (2017a, 2017b), Projeto Globe e 

World Value Survey. Escolheu-se a base cuja quantidade de valores faltantes fosse menor. 

Os resultados obtidos foram, respectivamente, de 2%, 31% e 41%. Com base nisso, 

escolheu-se a base de Hofstede (2017a, 2017b) para este estudo. 

A definição dos constructos da distância cultural-cognitiva se encontram no Quadro 2. 

Quadro 2 – Definição dos constructos para distância cultural-cognitiva, baseada nas culturas nacionais 

Cultura nacional Definição 

Distância pelo 
poder 

Medida do grau de aceitação por parte daqueles que têm menos poder nas instituições 
e organizações de um país. 

Individualismo 
versus coletivismo 

Individualismo ocorre quando uma sociedade na qual os laços ente os indivíduos são 
tênues; espera-se que cada um olhe apenas por si próprio ou pela sua família nuclear. 

Coletivismo se refere a uma sociedade na qual as pessoas, desde seu nascimento, 
estão integradas a grupos fortes e coesos e que ao longo da vida continuam a proteger 
o indivíduo em troca de uma lealdade inquestionável. 

Masculinidade 
versus feminilidade 

Representa uma sociedade na qual os papéis sociais dos sexos são claramente 
diferentes. Espera-se que os homens sejam afirmativos, duros e centrados no sucesso 
material. Já as mulheres são supostamente mais modestas, ternas e preocupadas com a 
qualidade de vida. 

Aversão à incerteza Propensão dos membros de uma cultura para se sentirem ameaçados por situações 
incertas ou desconhecidas. 

Orientação a longo 
prazo versus 
orientação a curto 
prazo 

Orientação a longo prazo representa o desenvolvimento de virtudes orientadas para 
recompensas futuras, em particular perseverança e poupança. 

Orientação a curto prazo representa o desenvolvimento de virtudes relacionadas com 
o passado e o presente, em particular, respeito pela tradição e cumprimento de 
obrigações sociais. 

Indulgência versus 
restrição 

Indulgência representa uma sociedade que permite a satisfação dos desejos humanos 
básicos e naturais, relacionados ao aproveitar a vida e se divertir. 

Restrição representa uma sociedade que suprime a satisfação das necessidades e a 
regula por meio de normas sociais rigorosas. 

FONTE: adaptado de HOFSTEDE; HOFSTEDE; MINKOV, 2010. 
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Do The Global Competitiveness Report, utilizou-se os dados históricos disponibilizados 

em sítio eletrônico do World Economic Forum referentes ao período de 2006 a 2015. Desta 

base, extraíram-se dados de países referentes aos pilares (i) instituições, (ii) educação, (iii) 

eficiência no mercado de bens e serviços, (iv) nível de orientação ao cliente, (v) eficiência 

do mercado de trabalho e (vi) sofisticação empresarial (SCHWAB, 2016). A definição 

destes constructos se encontra no Quadro 3. 

Quadro 3 – Definição dos constructos para distâncias regulatória e normativa, baseados no The Global 
Competitiveness Report 

Categorias Definição 

Instituições 

Estabelecem restrições formais e jurídicas, como regras, leis e constituições. Incluem 
restrições informais, como normas de comportamento, convenções e códigos de 
conduta autoimpostos, como a ética empresarial, bem como a governança 
corporativa. 

Educação Pode ser definida como o estoque de habilidades, competências e outras 
características que aumentam a produtividade incorporada no trabalho. 

Eficiência no 
mercado de bens e 
serviços 

Quando o mercado de bens e serviços funciona de forma eficiente, cada fator de 
produção é alocado ao seu uso mais produtivo. Isso significa que as empresas 
produzem os bens e serviços mais desejados pelos clientes e os vendem pelo menor 
preço possível. 

Nível de orientação 
ao cliente Indica o quão orientadas são as organizações para o atendimento ao cliente. 

Eficiência do 
mercado de 
trabalho 

Mercados de trabalho eficientes combinam os trabalhadores com os empregos mais 
adequados para seu conjunto de habilidades. Estes mercados incentivam os 
empregados e os empregadores a promover a produtividade do capital humano: 
trabalhadores são os mais eficientes possível de forma que os empregadores possam 
oferecer os incentivos adequados.  

Sofisticação 
empresarial 

A inovação é particularmente importante para as economias à medida em que se 
aproximam das fronteiras do conhecimento. A maior possibilidade de gerar mais 
valor por meio da simples integração e adaptação de tecnologias exógenas tende a 
desaparecer. 

FONTE: adaptado de SCHWAB, 2016. 

 

3.2 Definição do universo de pesquisa e caracterização da amostra 

Com base no anuário publicado pela Toyo Keizai, a amostra inicial contemplava 924 

observações referentes a dados de 10 organizações japonesas do setor eletroeletrônico e 

suas respectivas subsidiárias estabelecidas em 59 países. As organizações selecionadas 

para compor a amostra de dados deste estudo compõem as 10 empresas do setor 
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eletroeletrônico listadas na publicação anual da Global Fortune 500 referentes do ano de 

2016. 

O uso de uma base contendo empresas japonesas do setor eletroeletrônico se justifica 

devido ao seu histórico de décadas de atuação no exterior por meio de investimentos 

diretos e estabelecimento de subsidiárias no exterior (OGASAVARA, 2013). Devido à 

saturação do mercado doméstico, este setor foi estimulado à adoção de estratégias de 

internacionalização e de um sistema de câmbio flutuante, os quais estimularam sua atuação 

internacional, sobretudo em países da Europa e da Ásia, assim como nos Estados Unidos a 

partir dos anos 1970 (YANG et al., 2009). Adicionalmente, a indústria eletroeletrônica 

possui produtos diversificados: constituem itens intermediários ou finais do processo 

produtivo que se utilizam do uso intensivo de mão de obra, capital e conhecimento 

(MODY, 1990; AOYAMA, 2000). 

Após o levantamento inicial, eliminaram-se as ocorrências com valores faltantes em 

relação a (i) investimento inicial (montante e tipo de moeda) e (ii) mês e ano de entrada da 

subsidiária no país anfitrião. Após estes ajustes, a amostra final para o estudo resume-se 

em 492 observações, referentes a 10 empresas (Tabela 1). 

Tabela 1 – Quantidade de subsidiárias estrangeiras da base amostral, por organização 

Organização Ano e país da primeira 
internacionalização 

Quantidade de 
subsidiárias 

Percentual 
(%) 

Canon Inc. 1941 (Finlândia) 59 12,0 
Fujitsu Limited 1960 (Finlândia) 41 8,3 
Hitachi Ltd. 1959 (Estados Unidos) 22 4,5 
Mitsubishi Electric Corporation 1955 (Taiwan) 93 18,9 
NEC Corporation 1969 (Brasil) 39 7,9 
Panasonic Corporation 1959 (Estados Unidos) 51 10,4 
Sharp Corporation 1962 (Estados Unidos) 51 10,4 
Sony Corporation 1960 (Estados Unidos) 43 8,7 
Sumitomo Electric Industries Ltd. 1966 (Coreia do Sul) 14 2,8 
Toshiba Corporation 1962 (Hong Kong, China) 79 16,1 
TOTAL  492 100 

Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados da Toyo Keizai.  

A Tabela 2 tem como objetivo apresentar a quantidade de países e regiões relacionados às 

observações remanescentes da base amostral. Para determinar as regiões referentes aos locais 

de estabelecimento das subsidiárias, tomou-se como base a classificação do The Global 
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Competitiveness Report 2016-2017 (SCHWAB, 2016), com modificações. Conforme este 

relatório, o mundo é subdividido em seis regiões: (i) Leste Europeu e Pacífico, (ii) Eurásia, 

(iii) Europa, (iv) América Latina e Caribe, (v) Oriente Médio e Norte da África, (vi) América 

do Norte, (vii) Sul da Ásia e (viii) África Subsaariana. Neste estudo, os 46 países envolvidos 

foram classificados em 11 regiões. 

  



 

 

47 

Tabela 2 – Quantidade de subsidiárias estrangeiras estabelecidas por país e região 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: elaborada pela autora, com base no The Global Competitiveness Report 2016-2017 (SCHWAB, 2016). 
 

Região 
(em %) País Quantidade de 

subsidiárias 
África Subsaariana África do Sul 2 
(0,4)   
América Latina Argentina 1 
(4,9) Brasil 12 
 Chile 1 
 Colômbia 2 
 México 8 
América do Norte Canadá 7 
(14) Estados Unidos 62 
Caribe Panamá 1 
(0,2)   
Eurásia Rússia 5 
(1,0)   
Europa Alemanha 14 
20,5 Áustria 3 
 Bélgica 1 
 Dinamarca 1 
 Espanha 2 
 Finlândia 3 
 França 12 
 Hungria 1 
 Itália 6 
 Luxemburgo 1 
 Holanda 11 
 Noruega 1 
 Polônia 2 
 Reino Unido 28 
 República Tcheca 5 
 Suécia 3 
 Suíça 2 
 Turquia 3 
Leste e Sudeste China 102 
Asiático Cingapura 15 
(51,4) Coreia do Sul 12 
 Hong Kong (China) 25 
 Indonésia 13 
 Malásia 20 
 Filipinas 9 
 Taiwan 19 
 Tailândia 27 
 Vietnã 11 
Norte da África (0,2) Egito 

 
1 

Oriente Médio Arábia Saudita 1 
(1,6) Emirados Árabes Unidos 4 
 Líbano 1 
 Kwait 2 
Pacífico  Austrália 8 
(2,2) Nova Zelândia 3 
Sul da Ásia (3,5) Índia 17 
TOTAL  492 
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3.3 Definição das variáveis 

Com o objetivo de analisar as hipóteses levantadas, será utilizada a técnica de análise 

multivariada, com o uso de (i) variáveis dependentes, (ii) variáveis independentes, (iii) 

variável de controle e (iv) variáveis moderadoras. Entende-se por variável dependente o 

efeito presumido ou resposta a uma mudança nas variáveis independentes. As variáveis 

independentes constituem a causa presumida de qualquer mudança na variável dependente 

(HAIR JR. et al., 2009).  A variável de controle se configura em um fator neutralizado ou 

anulado propositadamente em uma pesquisa, com a finalidade de impedir que ela interfira 

na análise da relação entre as variáveis independente e dependente. Por fim, as variáveis 

moderadoras se referem a condições, causas, estímulos ou fatores determinantes para que 

ocorra determinado resultado, situando-se, contudo, em nível secundário se comparado 

com as variáveis independentes (MARCONI; LAKATOS, 2004). 

 

3.3.1 Velocidade de comprometimento 

A velocidade de comprometimento constitui uma variável dependente. É calculada com 

base na divisão entre a quantidade de subsidiárias ativas de uma organização em um 

determinado período de tempo e a diferença entre o ano de entrada da subsidiária no país e 

o ano da primeira internacionalização da empresa. O cálculo desta variável segue o modelo 

proposto de Casillas e Acedo (2013). Os autores propõem um modelo de velocidade de 

comprometimento de recursos com atividades no exterior, o qual mensura a quantidade de 

novas subsidiárias estabelecidas entre dois períodos específicos. Complementarmente, 

defendem a ideia de que a velocidade é definida pela evolução de determinada dimensão 

com base em um indicador específico de tempo.  

A fórmula para cálculo dessa variável é: 

VEL CPRn = ∑ QSn / (AEn – AIn)  

Onde: 

VEL CPR = velocidade de comprometimento da subsidiária; 
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QS = quantidade de subsidiárias; 

AE = ano de entrada da subsidiária no país; 

AI = ano da primeira internacionalização da organização; 

n = observação em análise. 

Observação: caso o ano de entrada da subsidiária do país (AE) e o ano da primeira 

internacionalização da organização (AI) sejam idênticos, adota-se zero (0) como a 

velocidade de comprometimento. 

 

3.3.2 Velocidade de dispersão 

Assim como a velocidade de comprometimento, a velocidade de dispersão também é uma 

variável dependente. Corresponde à divisão entre a quantidade de países nos quais as 

subsidiárias de uma organização estão estabelecidas em um determinado período de tempo 

e a diferença entre o ano de entrada da subsidiária no país e o ano da primeira 

internacionalização da empresa. Essa variável foi inspirada no modelo proposto por 

Casillas e Acedo (2007), o qual define que a velocidade de dispersão nos mercados 

internacionais é o aumento, ao longo do tempo, da quantidade de novos países para os 

quais uma empresa exporta ou investe por meio de subsidiárias ou instalações de produção. 

Temos, então, a seguinte fórmula para cálculo dessa variável: 

VEL DSPn = ∑ QPn / (AEn – AIn)  

Onde: 

VEL DSP = velocidade de dispersão em mercados internacionais; 

QP = quantidade de países;  
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AE = ano de entrada da subsidiária no país; 

AI = ano da primeira internacionalização da organização; 

n = observação em análise. 

Observação: caso o ano de entrada da subsidiária do país (AE) e o ano da primeira 

internacionalização da organização (AI) sejam idênticos, adota-se zero (0) como a 

velocidade de dispersão. 

 

 

3.3.3 Distâncias regulatória e normativa 

As distâncias regulatória e normativa constituem variáveis independentes deste estudo. São 

mensuradas com base em Powell e Rhee (2016), que utilizam o conceito de distância 

euclidiana determinada pela raiz quadrada da soma do quadrado das diferenças dos 

respectivos constructos institucionais entre Japão e o país anfitrião, extraídos da base do 

The Global Competitiveness Report 2015-2016. 

Quanto ao período considerado para análise, utilizou-se a conceituação de Roland (2008). 

Por exemplo: no ambiente regulatório, as instituições políticas têm potencial para 

estabelecer mudanças decisivas e impactantes em um curto espaço de tempo. Nesse 

sentido, o ambiente regulatório se constitui em uma instituição de rápido movimento. Em 

contrapartida, as normas sociais são, em geral, um exemplo de instituições que se alteram 

lentamente. Embora algumas normas e alguns valores sociais possam mudar de forma 

muito rápida (por exemplo, a tolerância de uma sociedade para o fumo), as normas sociais 

e os valores, em sua maioria, mudam lentamente. 

Com base no exposto, para o cálculo da distância regulatória, utilizou-se a base do The 

Global Competitiveness Report (SCHWAB, 2016) referente aos períodos de 2006 a 2016, 

de forma a considerar eventuais mudanças no ambiente regulatório ao longo dos anos. Já 
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para a distância cultural-cognitiva, a qual se altera lentamente, os dados analisados neste 

estudo contemplam essa mesma base, contudo somente nos períodos de 2015 e 2016. 

Para o cálculo da distância regulatória entre os países contemplados neste estudo e o Japão, 

utilizou-se a seguinte fórmula: 

!"! = !!" − !!"
!

!

!!!
 

Onde:  

DR = distância regulatória; 

I = constructo regulatório;  

c = quantidade de constructos para análise;  

p = quantidade de países para análise; 

j = indicativo de constructo do país (Japão). 

 

O detalhamento dos constructos referentes às distâncias regulatórias se encontra no Quadro 

4: 
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Quadro 4 – Constructos das distâncias regulatórias, com base em Powell e Rhee (2016) 

ID Constructo Questão descritiva e escala utilizada pelo The Global 
Competitiveness Report Período 

Instituições   

CR1 Direito de 
propriedade 

Em seu país, em que medida os direitos de propriedade, 
inclusive os ativos financeiros, estão protegidos? [1 = não; 7 
= em grande medida] 

2006-2016 

CR2 
Proteção da 
propriedade 
intelectual 

Em seu país, em que medida a propriedade intelectual está 
protegida? [1 = não; 7 = em grande medida] 2006-2016 

CR3 
Pagamentos 
irregulares e 
subornos 

Em seu país, quão comum é para as empresas fazer 
pagamentos ou subornos extras sem documentação 
relacionados a (a) importações e exportações; (b) serviços 
públicos; (c) pagamentos de impostos anuais; (d) 
adjudicação de contratos públicos e licenças; (e) obter 
decisões judiciais favoráveis? Em cada caso, a resposta varia 
de 1 [muito comum] a 7 [nunca ocorre] 

2011-2016 

CR4 Independência 
judicial 

Em seu país, quão independente é o sistema judicial de 
influências do governo, indivíduos ou empresas? [1 = não é 
independente; 7 = é inteiramente independente] 

2006-2016 

CR5 
Carga de 
regulamentação 
do governo 

Em seu país, quão pesado é para as empresas cumprir os 
requisitos da administração pública (por exemplo, licenças, 
regulamentos, relatórios)? [1 = extremamente pesado; 7 = 
não pesado no total] 

2006-2016 

CR6 

Eficiência no 
quadro jurídico na 
resolução de 
litígios 

Em seu país, quão eficientes são os sistemas jurídicos e 
judiciais para as empresas na resolução de disputas? [1 = 
extremamente ineficiente; 7 = extremamente eficiente] 

2006-2016 

CR7 

Eficiência do 
quadro legal em 
desafiar 
regulamentações 

Em que medida os indivíduos, as instituições (sociedade 
civil) e as empresas podem obter justiça por meio do sistema 
judicial contra decisões arbitrárias do governo? [1 = não; 7 = 
em grande medida] 

2006-2016 

CR8 

Transparência da 
formulação de 
políticas 
governamentais 

Em seu país, quão fácil é para as empresas obter 
informações sobre mudanças nas políticas e regulamentos 
governamentais que afetam suas atividades? [1 = 
extremamente difícil; 7 = extremamente fácil] 

2006-2016 

CR9 

Robustez dos 
padrões de 
auditoria e 
relatórios 

Em seu país, quão forte são os padrões de auditoria 
financeira e relatórios? [1 = extremamente fraco; 7 = 
extremamente forte] 

2006-2016 

FONTE: adaptado de SCHWAB, 2016, tradução nossa. 

 



 

 

53 

Para a distância normativa, observamos a seguinte fórmula, também calculada com base na 

distância euclidiana: 

!"! = !!" − !!"
!

!

!!!
 

Onde:  

DN = distância normativa; 

I = constructo normativo;  

c = quantidade de constructos para análise;  

p = quantidade de países para análise; 

j = indicativo de constructo do país (Japão). 

 

O detalhamento dos constructos referentes às distâncias normativas se encontra no Quadro 

5. 
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Quadro 5 – Constructos das distâncias normativas, com base em Powell e Rhee (2016) 

 
Constructo Questão descritivas e escala utilizada pelo The Global 

Competitiveness Report  Período 

Instituições   

CN1 Eficácia dos 
conselhos 
corporativos 

Em seu país, em que medida a administração é responsável 
perante os investidores e conselhos de administração? [1 = 
não; 7 = em grande medida] 

2015-2016 

Educação 

CN2 Extensão do 
treinamento de 
pessoas 

Em seu país, até que ponto as empresas investem em 
treinamento e desenvolvimento de funcionários? [1 = não; 7 
= em grande medida] 

2015-2016 

Eficiência do mercado de bens e serviços 

CN3 Grau de orientação 
ao cliente 

  

Em seu país, quão bem as empresas tratam os clientes? 

[1 = mal – principalmente indiferente à satisfação do cliente; 

7 = extremamente bem – altamente responsivo aos clientes e 
busca de sua retenção] 

2015-2016 

Eficiência do mercado de trabalho 

CN4 Pagamento e 
produtividade 

Em seu país, em que medida o pagamento está relacionado à 
produtividade dos funcionários? [1 = nenhuma medida; 7 = 
em grande medida]  

2015-2016 

CN5 Confiança na gestão 
profissional 

 

Em seu país, quem ocupa cargos de gerência sênior? [1 = 
geralmente parentes ou amigos sem consideração ao mérito; 

7 = principalmente gerentes profissionais escolhidos por 
mérito e qualificações] 

2015-2016 

Sofisticação empresarial 

CN6 Disposição para 
delegar autoridade 

Em seu país, como você avalia a vontade de delegar 
autoridade aos subordinados? [1 = não está disposto a tudo, 
a gerência sênior toma todas as decisões importantes; 7 = 
autoridade muito disposta é principalmente delegada a 
chefes de unidades de negócios e outros gerentes de nível 
inferior] 

2006-2016 

FONTE: adaptado de SCHWAB, 2016, tradução nossa. 
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3.3.4 Distância cultural-cognitiva 

A distância cultural-cognitiva constitui uma variável independente deste estudo. Para sua 

mensuração, utilizou-se como base as seis dimensões culturais de Geert Hofstede 

(HOFSTEDE; HOFSTEDE; MINKOV, 2010): (i) distância do poder, (ii) individualismo 

versus coletivismo, (iii) masculinidade versus feminilidade, (iv) aversão à incerteza, (v) 

orientação de curto prazo versus longo prazo e (iv) indulgência versus restrição. Os dados 

utilizados foram obtidos por meio de acesso à base disponibilizada em Dimension Data 

Matrix (HOFSTEDE, 2017a) e complementados com informações na ferramenta de 

comparações de países do sítio Hofstede Insights (HOFSTEDE, 2017b). 

O cálculo das distâncias culturais dos diversos países onde se estabeleceram subsidiárias 

estrangeiras e o Japão foi inspirado no índice composto apresentado por de Kogut e Singh 

(1988). Dessa forma, aplicou-se a seguinte fórmula para cálculo de distância cultural-

cognitiva: 

!"! ! = {!
!!! (!!" − !!")!/!!}/6 

Onde:  

DC = distância cultural-cognitiva; 

V = variância da distância cultural-cognitiva; 

I = constructo de dimensão cultural-cognitiva; 

c = quantidade de constructos (dimensões culturais-cognitivas) para análise;  

p = quantidade de países para análise; 

j = indicativo de constructo do país (Japão). 
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3.3.5 Experiência regional 

A experiência regional deste estudo constitui em uma variável independente. Refere-se aos 

anos de atuação da organização em determinada região antes do estabelecimento de uma 

nova subsidiária neste local. Seu cálculo constitui na diferença entre o ano de entrada da 

subsidiária em um país anfitrião e o ano de entrada na região. Para a obtenção desta 

variável, utilizou-se o ano de entrada da subsidiária no país anfitrião, obtida da base 

publicada pela Toyo Keizai e representada pela fórmula: 

!"#$!% =  !! −  !! 

Onde: 

ExpREG = experiência regional; 

Ip = ano de entrada da subsidiária no país anfitrião; 

Ir = ano de entrada da subsidiária na região. 

 

3.3.6 Experiência global 

A experiência global constitui em uma variável independente deste estudo. Representa a 

experiência de atuação no exterior da empresa por meio de suas subsidiárias. É calculada 

pela diferença entre o ano de entrada da subsidiária em um país anfitrião e o ano de sua 

primeira atuação fora do país de origem. Assim como para a experiência regional, tomou-

se como base de cálculo o ano de entrada da subsidiária no país anfitrião da publicação 

Toyo Keizai. Sua fórmula corresponde a: 

!"#$%& =  !! −  !! 

Onde: 

ExpGLO = experiência global; 
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Ip = ano de entrada da subsidiária no país anfitrião; 

Ig = ano de estabelecimento da primeira subsidiária no exterior. 

 

3.3.7 Variável de controle: tamanho da subsidiária 

O tamanho das subsidiárias estrangeiras consiste na variável de controle do modelo e se 

baseia em seu investimento inicial necessário para operacionalizar no país anfitrião. 

Quando disponibilizados em moeda local, houve a conversão dos valores para dólares 

americanos conforme taxa apresentada na base Toyo Keizai. Observou-se uma grande 

variação desses valores, os quais foram normalizados com o uso de logaritmo. De acordo 

com Hair Jr. et al. (2009), a não-normalidade de variáveis pode ser transformada com o 

uso de logaritmo ou raiz quadrada, tornando-as mais adequadas para descrever uma ação.  

 

3.3.8 Variáveis moderadoras: experiência internacional versus distâncias institucionais 

A moderação dos modelos ocorre com a observação da influência das experiências 

regional e global na relação entre distância regulatória, normativa e cultural-cognitiva e 

velocidade de comprometimento e dispersão. Ou seja, pretende-se averiguar se 

experiências prévias com internacionalização atenuam os efeitos decorrentes de uma maior 

distância institucional na velocidade de internacionalização de subsidiárias. Foram 

estabelecidas 6 variáveis moderadoras no modelo, contemplando as distâncias regulatória, 

normativa e cultural-cognitiva, bem como as experiências regional e global, a saber (i) 

Experiência regional x Distância regulatória, (ii) Experiência regional x Distância 

normativa, (iii) Experiência regional x Distância cultural-cognitiva, (iv) Experiência global 

x Distância regulatória, (v) Experiência global x Distância normativa, (vi) Experiência 

global x Distância cultural-cognitiva. 
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3.3.9 Quadro-resumo das variáveis utilizadas neste estudo 

O quadro-resumo das variáveis dependentes, independentes, de controle e moderadoras a 

serem utilizadas neste estudo se encontram no Quadro 6.  

Quadro 6 – Variáveis dependentes, independentes, de controle e moderadoras 

Variável Descrição Base de dados 

Dependentes   

 Velocidade de 
internacionalização   

  
Velocidade de 
comprometimento 

Quantidade de novas subsidiárias 
estabelecidas no exterior entre dois períodos 
específicos. 

Toyo Keizai 

  
Velocidade de 
dispersão 

Quantidade de países nos quais são 
estabelecidas subsidiárias entre dois períodos 
específicos. 

Toyo Keizai 

   

Independentes   

 Distância institucional   

  Distância regulatória Diferença regulatória entre país anfitrião e 
país de origem. 

The Global 
Competitiveness Report 

  Distância normativa Diferença normativa entre país anfitrião e país 
de origem. 

The Global 
Competitiveness Report 

  Distância cultural-
cognitiva 

Diferença cultural entre país anfitrião e país de 
origem 

 

Hofstede’s Dimension 
Data Matrix / Hofstede 
Insights 

 Conhecimento experiencial   

  Experiência regional Anos de atuação que a organização possui em 
uma região antes do estabelecimento da 
subsidiária no país anfitrião. 

Toyo Keizai 

  Experiência global Anos de atuação internacional que a 
organização possui antes da entrada da 
subsidiária em um país anfitrião. 

Toyo Keizai 

Controle 

 Tamanho da subsidiária  Capital investido pela subsidiária ao se 
estabelecer em um novo local. 

Toyo Keizai 

Moderadoras 

 Experiência regional x 
Distância regulatória  

Moderação da experiência regional na 
distância regulatória. 

Toyo Keizai / The Global 
Competitiveness Report 
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Variável Descrição Base de dados 

 Experiência regional x 
Distância normativa 

Moderação da experiência regional na 
distância normativa. 

Toyo Keizai / The Global 
Competitiveness Report 

 Experiência regional x 
Distância cultural-
cognitiva 

Moderação da experiência regional na 
distância cultural-cognitiva. 

Base Toyo Keizai / 
Hofstede’s dimension 
data matrix / Hofstede 
Insights 

 Experiência global x 
Distância regulatória 

Moderação da experiência global na distância 
regulatória. Base Toyo Keizai / The 

Global Competitiveness 
Report 

 Experiência global x 
Distância normativa 

Moderação da experiência global na distância 
normativa. Base Toyo Keizai / The 

Global Competitiveness 
Report 

 Experiência global x 
Distância cultural-
cognitiva 

Moderação da experiência global na distância 
cultural-cognitiva. 

Base Toyo Keizai / 
Hofstede’s dimension 
data matrix / Hofstede 
Insights 

FONTE: adaptado de ARREGLE; BEAMISH; HÉBERT (2009), BERRY; GUILLÉN; ZHOU (2010), 

CASILLAS; ACEDO (2013), HENNART; REDDY (1997), SCOTT (2014), SCHWAB, (2016). 

 

A abordagem de pesquisa deste estudo consistirá em análise quantitativa baseada na técnica 

estatística de regressão linear múltipla, com intervalo de confiança de 95%. As variáveis x e y 

a serem averiguadas no modelo de regressão estão representadas conforme Quadro 7: 
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Quadro 7 – Variáveis dependentes, independentes de controle e moderadoras (dados para regressão linear 
múltipla) 

Variáveis 
 Velocidade de internacionalização (interseção) 
  y1: Velocidade de comprometimento 
  y2: Velocidade de dispersão 
 Distância institucional 
  x1: Distância regulatória 
  x2: Distância normativa 
  x3: Distância cultural-cognitiva 
 Conhecimento experiencial 
  x4: Experiência regional 
  x5: Experiência global 
 Tamanho da subsidiária 
  c1: tamanho da subsidiária (log) 
 Conhecimento experiencial x distâncias institucionais 
  m1: Experiência regional x Distância regulatória 
  m2: Experiência regional x Distância normativa 
  m3: Experiência regional x Distância cultural-cognitiva 
  m4: Experiência global x Distância regulatória 
  m5: Experiência global x Distância normativa 
  m6: Experiência global x Distância cultural-cognitiva 

FONTE: elaborado pela autora. 

Os modelos desenvolvidos englobando velocidade de comprometimento e velocidade de 
dispersão estão representados nos Quadros 8 e 9: 
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Quadro 8 – Descrição dos modelos estatísticos para velocidade de comprometimento 

Regressão Variável 
dependente 

dependente 

Variável de 
controle 

de controle 

Variáveis independentes Variáveis 
moderadoras 

Velocidade de comprometimento    
Modelo 1A 

Velocidade de 
comprometimento 

Tamanho da 
subsidiária  

Distância regulatória - 
Modelo 2A Distância normativa - 
Modelo 3A Distância cultural-cognitiva - 
Modelo 4A Experiência regional - 
Modelo 5A Experiência global - 

Modelo 6A 
Distância regulatória 
Distância normativa 

Distância cultural-cognitiva 
Experiência regional 

- 

Modelo 7A 
Distância regulatória 
Distância normativa 

Distância cultural 
Experiência global 

- 

Modelo 8A Distância regulatória 
Experiência regional 

Experiência regional x 
Distância regulatória 

Modelo 9A Distância normativa 
Experiência regional 

Experiência regional x 
Distância normativa 

Modelo 10A Distância cultural-cognitiva 
Experiência regional 

Experiência regional x 
Distância cultural- 

cognitiva 
Modelo 11A Distância regulatória 

Experiência global 
Experiência global x 
Distância regulatória 

Modelo 12A Distância normativa 
Experiência global 

Experiência global x 
Distância normativa 

Modelo 13A  
Distância cultural-cognitiva 

Experiência global 

Experiência global x 
Distância cultural -

cognitiva 

Modelo 14A 

Distância regulatória 

Distância normativa 

Distância cultural-cognitiva 

Experiência regional 

Experiência regional x 
Distância regulatória 

Experiência regional x 
Distância normativa 

Experiência regional x 
Distância cultural -

cognitiva 
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Regressão Variável 
dependente 

dependente 

Variável de 
controle 

de controle 

Variáveis independentes Variáveis 
moderadoras 

Modelo 15A 

Distância regulatória 

Distância normativa 

Distância cultural-cognitiva 

Experiência global 

Experiência global x 
Distância regulatória 
Experiência global x  
Distância normativa 
Experiência global x 
Distância cultural- 

cognitiva 

FONTE: elaborado pela autora. 
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Quadro 9 – Descrição dos modelos estatísticos para velocidade de dispersão 

 

Regressão Variável 
dependente 

dependente 

Variável de 
controle 

de controle 

Variáveis independentes Variáveis 
moderadoras 

Velocidade de dispersão    
Modelo 1B 

Velocidade de 
dispersão 

Tamanho da 
subsidiária  

Distância regulatória - 
Modelo 2B Distância normativa - 
Modelo 3B Distância cultural-cognitiva - 
Modelo 4B Experiência regional - 
Modelo 5B Experiência global - 

Modelo 6B 
Distância regulatória 
Distância normativa 

Distância cultural-cognitiva 
Experiência regional 

- 

Modelo 7B 
Distância regulatória 
Distância normativa 

Distância cultural 
Experiência global 

- 

Modelo 8B Distância regulatória 
Experiência regional 

Experiência regional x 
Distância regulatória 

Modelo 9B Distância normativa 
Experiência regional 

Experiência regional x 
Distância normativa 

Modelo 10B Distância cultural-cognitiva 
Experiência regional 

Experiência regional x 
Distância cultural- 

cognitiva 
Modelo 11B Distância regulatória 

Experiência global 
Experiência global x 
Distância regulatória 

Modelo 12B Distância normativa 
Experiência global 

Experiência global x 
Distância normativa 

Modelo 13B  
Distância cultural-cognitiva 

Experiência global 

Experiência global x 
Distância cultural -

cognitiva 

Modelo 14B 

Distância regulatória 

Distância normativa 

Distância cultural-cognitiva 

Experiência regional 

Experiência regional x 
Distância regulatória 

Experiência regional x 
Distância normativa 

Experiência regional x 
Distância cultural -

cognitiva 
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Regressão Variável 
dependente 

dependente 

Variável de 
controle 

de controle 

Variáveis independentes Variáveis 
moderadoras 

Modelo 15B 

Distância regulatória 

Distância normativa 

Distância cultural-cognitiva 

Experiência global 

Experiência global x 
Distância regulatória 
Experiência global x  
Distância normativa 
Experiência global x 
Distância cultural- 

cognitiva 

FONTE: elaborado pela autora. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Este capítulo objetiva, primeiramente, apresentar uma análise descritiva com a distribuição da 

quantidade de subsidiárias estabelecidas entre 1941 e 2014, medidas de posição, de 

variabilidade e de distribuição da velocidade de internacionalização de subsidiarás 

estrangeiras e sua correlação com as variáveis independentes. Em seguida, por meio de 

regressão multivariada, discute-se a regressão linear múltipla, visando observar as relações 

que permitam verificar as hipóteses elencadas com base no referencial teórico deste estudo. 

Como ferramentas para análise de dados, utilizou-se os softwares  Microsoft® Excel versão 

15.34 e o IBM® SPSS® Statistics versão 25. 

 

4.1 Análise descritiva  

4.1.1 Distribuição da quantidade de subsidiárias estabelecidas entre 1941 a 2015 

Para explicar o comportamento das subsidiárias estrangeiras deste estudo, será considerado o 

país de origem. Dessa forma, estabelece-se um paralelo referente ao histórico das 

multinacionais de origem japonesa e o comportamento dos gráficos da base amostral. 

Apesar de as empresas japonesas tenderem a preferir uma expansão internacional de forma 

incremental (CHANG, 1995), a análise da distribuição do estabelecimento de subsidiárias no 

exterior entre os anos de 1941 e 2015 demonstra uma concentração de ocorrências no final 

dos anos 1980 e início dos anos 2000. Sobretudo em 1996, houve abertura de 24 novas 

subsidiárias no exterior, correspondendo a 4,9% do total amostral. A partir de 2003, o 

processo de internacionalização se estabiliza em uma faixa de até 14 novas subsidiárias por 

ano. Em 2015, observou-se a abertura de apenas uma nova subsidiária no exterior, referente a 

à Fujitsu Limited, no Vietnã.  

O comportamento do gráfico representado pela Figura 3, elaborada com base nos dados da 

Toyo Keizai, é explicado pelos estágios de internacionalização das multinacionais japonesas. 
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O primeiro estágio, que corresponde ao período compreendido entre os anos de 1950 a 1978, 

caracterizou-se pela procura de recursos para fomentar a economia do Japão. Além do 

controle cambial, estabeleceram-se restrições às importações e ao investimento direto 

estrangeiro neste país, o que obrigou as empresas estrangerias a investirem no Japão por meio 

de licenciamento de tecnologia. Combinando com outros incentivos, como subsídios fiscais, 

empréstimos com juros baixos e o estabelecimento do sistema de câmbio flutuante em 1973, 

essas políticas proporcionaram proteção às empresas domésticas e facilitaram a transferência 

de tecnologia. Este processo colaborou para que muitas dessas empresas domésticas se 

tornassem grandes multinacionais (YANG et al., 2009). 

 

Figura 3 – Estabelecimento de subsidiárias no exterior da base amostral, de 1941 a 2015 
FONTE: elaborada pela autora, com base nos dados da Toyo Keizai. 

 

Um aumento significativo da quantidade de estabelecimentos de subsidiárias é notado a partir 

dos anos 1980. Correspondente ao segundo estágio da internacionalização japonesa, de 1979 a 

1985, este período se caracteriza pela expansão dos investimentos no mercado internacional, 

em busca de novas tecnologias e oportunidades de atuação. Nos anos 1980, os investimentos 

diretos do Japão se concentraram principalmente no Leste e Sudeste Asiático, bem como nos 
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Estados Unidos, conforme demonstrado na Figura 4, elaborada com base nos dados da Toyo 

Keizai. 

 

Figura 4 – Estabelecimento de subsidiárias no exterior da base amostral, por período e por região, de 1941 
a 2015 

FONTE: elaborada pela autora, com base nos dados da Toyo Keizai. 
 

O terceiro estágio corresponde ao período de 1986 até o presente momento. Sobretudo no 

final dos anos 1980 e início da década subsequente, a valorização do iene forçou as empresas 

japonesas a investirem na Ásia para manterem sua competitividade. Ou seja, o investimento 

na Ásia, em contraste com os objetivos do estágio anterior – isto é, a procura de novos 

mercados e tecnologias nas economias desenvolvidas –, baseou-se fortemente na redução de 

custos. Em alguns casos, a atuação global das empresas eletroeletrônicas japonesas imita as 

práticas das organizações americanas para produtos com baixo valor agregado. Em alguns 

casos, utilizam-se dos mesmos fornecedores para a produção de seus componentes, os quais 

foram estabelecidos com a ajuda dos Estados Unidos nos anos 1990. Outro fator que colabora 

com a concentração de subsidiárias na Ásia se dá pelo estabelecimento de alianças baseadas 

em keiretsu , que se refere a uma complexa rede corporativa, composta por uma coalizão de 

empresas de diversos setores que possuem interesses econômicos comuns e tendo como 

controladora, em geral, uma instituição financeira (CHANG, 1995; FLORIDA, 1995; 

AOYAMA, 2000; STURGEON, 2007).  
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Nesse mesmo período, observa-se também houve um crescimento da participação japonesa no 

mercado europeu, justificado pelo aumento do potencial consumidor e formação de um 

mercado único (YANG et al., 2009).  

   

4.1.2 Medidas de posição, variabilidade e distribuição da velocidade de 

internacionalização 

O entendimento das velocidades de comprometimento e de dispersão das subsidiárias ao 

longo dos anos foi representado por meio de histogramas, representados pelas Figuras 5 e 6, 

elaboradas com base nos dados da Toyo Keizai. Essa representação gráfica auxilia a 

observação do comportamento das variáveis, permitindo avaliar eventuais assimetrias que 

possam sugerir preferências de comportamento (SWEENEY; WILLIAMS; ANDERSON,   

2013). No presente estudo, ambas as velocidades apresentam assimetria à esquerda. A 

assimetria da velocidade de comprometimento (2,558) é mais acentuada do que a da 

velocidade de dispersão (0,959). 

 

Figura 5 – Histograma da velocidade de conhecimento 
FONTE: elaborada pela autora, com base nos dados da Toyo Keizai. 

 



 

 

69 

 

Figura 6 – Histograma da velocidade de dispersão 
FONTE: elaborada pela autora, com base nos dados da Toyo Keizai. 

 

O mesmo ocorre para a média, sendo que a velocidade de comprometimento (1,147) é maior 

que a da velocidade de dispersão (0,540). A variância da velocidade de comprometimento 

(0,675) também é superior à variância da velocidade de dispersão (0,049), bem como do 

desvio padrão de ambas (0,821 contra 0,222, respectivamente), apresentada na Tabela 3, 

elaborada com base nos dados da Toyo Keizai. 

Tabela 3 – Dados descritivos da velocidade de comprometimento e de dispersão. 

 Velocidade de 
comprometimento 

Velocidade de 
dispersão 

Medidas de posição 
Média  1,147 0,540 
Mediana 1,000 0,482 
Medidas de variabilidade 
Desvio padrão 0,821 0,222 
Variância 0,675 0,049 
Intervalo mínimo 0,000 0,000 
Intervalo máximo 4,702 1,500 
Medidas da forma de distribuição 
Assimetria 2,558 0,959 

      FONTE: elaborada pela autora, com base nos dados da Toyo Keizai. 
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A análise das medidas de posição, variabilidade e distribuição, bem como do histograma da 

velocidade de internacionalização, demonstra que as subsidiárias preferem se 

internacionalizar com velocidades relativamente mais baixas. Complementarmente, a 

velocidade de comprometimento apresenta valores relativamente maiores se comparadas com 

a velocidade de dispersão.  

 

4.1.3 Análise das correlações 

A correlação tem como objetivo medir a associação entre variáveis independentes e a 

variável dependente, sendo a base para estimar relações de regressão. É medido pelo 

coeficiente de correlação linear de Pearson, o qual mede a intensidade de associação linear 

entre duas variáveis, assumindo um valor numérico entre -1 e 1. Valores próximos a 1 

indicam uma forte relação linear positiva. Já valores próximos a -1 insinuam uma forte 

relação linear negativa (HAIR JR. et al., 2009). 

Os resultados dos coeficientes das variáveis independentes e dependentes são apresentados 

em uma matriz de correlação conforme as tabelas 4 e 5. Adicionalmente, ambas as 

matrizes apresentam os respectivos valores-p dos coeficientes de Pearson, que têm como 

objetivo medir o nível de correlação entre variável dependente e independente. 

Observa-se na Tabela 4, elaborada com base nos dados da Toyo Keizai, que todas as 

variáveis independentes apresentam correlação forte (valor-p < 0,01) com a velocidade de 

comprometimento. Dessa forma, visando identificar multicolinearidade, isto é, relações 

lineares exatas ou aproximadamente exatas entre as variáveis independentes e a 

dependente, observaram-se os fatores de inflação de variância (apresentado pela sigla VIF, 

do termo em inglês variance inflation factor) de cada correlação. Os valores de VIF se 

apresentaram abaixo de 10, o que indica que não há problema de multicolinearidade 

(HAIR JR. et al., 2009). 

Adicionalmente, observa-se que os coeficientes de correlação da distância regulatória e 

distância normativa são positivos, enquanto que o de distância cultural-cognitiva se 

apresenta negativo. Ou seja, analisando as variáveis isoladamente, observa-se a existência 
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de uma relação linear positiva entre (i) distância regulatória e velocidade de 

comprometimento e (ii) distância normativa e velocidade de comprometimento. Em 

contrapartida, há uma relação linear negativa entre (iii) distância cultural-cognitiva e 

velocidade de comprometimento. 

Tabela 4 – Matriz de correlação da velocidade de comprometimento, variáveis independentes e de 

controle 

VARIÁVEIS 1 2 3 4 5 6 7 

1. Velocidade de comprometimento 1       

2. Distância regulatória 0,204** 1      

3. Distância normativa 0,156** 0,765** 1     

4. Distância cultural-cognitiva -0,143** -0,298** -0,290** 1    

5. Experiência regional 0,364** 0,251** 0,146** -0,100* 1   

6. Experiência global 0,371** 0,312** 0,311** -0,139** 0,661** 1  

7.Tamanho da subsidiária (log) 0,099* 0,306** 0,312** -0,151** -0,004 0,059 1 

* A correlação é significativa, com valor-p < 0,05. 	 	 	 	

	** A correlação é significativa, com valor-p < 0,01. 	 	 	 	

	FONTE: Elaborada pela autora, com base nos dados da Toyo Keizai. 

A análise da matriz de correlação entre a velocidade de dispersão e as variáveis independentes 

apresentada na Tabela 5, elaborada com base nos dados da Toyo Keizai, demonstra que 

somente a distância cultural-cognitiva apresenta uma correlação moderada com a variável 

dependente (valor-p <0,05), sendo que sua relação linear com a velocidade de 

comprometimento se apresenta negativa. As demais variáveis não possuem correlação. Os 

VIFs das respectivas variáveis também não demonstram multicolinearidade. 

Tabela 5 – Matriz de correlação da velocidade de dispersão, variáveis independentes e de controle 

VARIÁVEIS 1 2 3 4 5 6 7 

1. Velocidade de dispersão 1 

      2. Distância regulatória 0,069 1 

     3. Distância normativa 0,048 0,765** 1 

    4. Distância cultural-cognitiva -0,090* -0,298** -0,290** 1 

   5. Experiência regional 0,002 0,251** 0,146** -0,100* 1 

  6. Experiência global 0,034 0,312** 0,311** -0,139** 0,661** 1 

 7.Tamanho da subsidiária (log) 0,055 0,306** 0,312** -0,151** -0,004 0,059 1 

* A correlação é significativa, com valor-p < 0,05. 
	 	 	 	 	** A correlação é significativa, com valor-p < 0,01. 
	 	 	 	 	FONTE: elaborada pela autora, com base nos dados da Toyo Keizai. 
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4.2 Análise das regressões para velocidade de comprometimento, sem o efeito das 

variáveis moderadoras 

A análise de regressão múltipla constitui uma técnica estatística usada para análise da relação 

entre uma única variável dependente e várias variáveis dependentes. Tem como objetivo 

prever os valores das variáveis dependentes com base nos valores das variáveis 

independentes, cujos valores são conhecidos. Cada variável independente é ponderada pela 

análise de regressão para garantir máxima previsão a partir do conjunto de variáveis 

independentes. O conjunto de variáveis independentes ponderadas forma a variável estatística 

de regressão (HAIR JR. et al., 2009). 

Os modelos 1A a 7A abordam a velocidade de comprometimento, enquanto que 1B a 7B, a 

velocidade de dispersão. Os modelos de ambas as velocidades contemplam os resultados das 

distâncias institucionais e do conhecimento experiencial na velocidade de internacionalização, 

tendo o tamanho da subsidiária, normalizado por técnica logarítmica, como variável de 

controle.  

Os resultados das regressões para velocidade de comprometimento são apresentados na 

Tabela 6. 
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Tabela 6 – Regressões da velocidade de comprometimento, variáveis independentes e de controle 
 

 

VARIÁVEIS Modelo 1A Modelo 2A Modelo 3A Modelo 4A Modelo 5A Modelo 6A Modelo 7A

Intersecção 0,763 *** 0,744 *** 1,247 *** 0,373 *** 0,183   0,588 *** 0,451 **

(5,596) (5,278) (6,553) (2,687) (1,231) (2,93) (2,188)

Distância institucional

Distância regulatória 0,099 *** 0,094   0,062 *

(4,137) (1,003) (1,823)

Distância normativa 0,120 *** 0,011   -0,072   

(2,951) (0,2) (-1,255)

Distância cultural-cognitiva -0,128 *** -0,074 * -0,073 *

(-2,90) (-1,718) (-1,698)

Conhecimento experiencial

Experiência regional 0,019 *** 0,018 ***

(8,697) (7,789)

Experiência global 0,021 *** 0,020***

(8,753) (7,814)

Variável de controle

Tamanho da subsidiária (log) 0,014    0,020    0,028 * 0,036 ** 0,028 * 0,023 *** 0,020   

(0,860) (1,182) (1,748) (2,390) (1,841) (1,441) (1,269)

R-quadrado 0,043 0,027 0,027 0,142 0,144 0,156 0,156

R-quadrado ajustado 0,039 0,023 0,023 0,139 0,140 0,147 0,148

Estatística F 11,049 6,806 6,667 40,603 41,096 17,939 18,021

F de significação 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

Tamanho da amostra 492 492 492 492 492 492 0

* valor-p < 0,10.

** valor-p < 0,05.

*** valor-p < 0,01.
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As regressões apresentam significância estatística (p < 0,01) para as variáveis independentes, 

quando analisadas individualmente (Modelos 1A, 2A, 3A, 4A e 5A). A análise do VIF das 

variáveis também não demonstrou existência de multicolinearidade (VIF < 3). O R-quadrado 

dos modelos demonstra baixa qualidade de ajuste. 

Os Modelos 1A (distância regulatória) e 2A (distância normativa) apresentaram coeficientes 

positivos e relação significativa, o que leva a rejeitar as hipóteses H1a e H1b. Ou seja, o 

resultado das regressões aponta que quanto maior as distâncias institucionais regulatória e 

normativa entre o país de origem e o anfitrião, maior é a velocidade de comprometimento de 

subsidiárias estrangeiras. Os resultados deste estudo contradizem parcialmente o conceito de 

que as organizações preferem se internacionalizar em ambientes institucionalmente próximos 

(KISS; DANIS, 2008) e que outros fatores podem explicar este comportamento. Essa relação 

positiva entre distâncias e velocidades será reavaliada posteriormente neste estudo, com a 

incorporação de variáveis moderadoras. 

Já a distância cultural-cognitiva apresenta uma relação negativa e significativa com a 

velocidade de comprometimento, o que leva a aceitar a hipótese H1c. Menores distâncias 

culturais estimulam maior comprometimento no país anfitrião, decorrente de um maior 

investimento em novas subsidiárias no exterior (DELIOS; HENISZ, 2003; JIANG; 

BEAMISH; MAKINO, 2014).  

As experiências regional e global apresentam coeficientes positivos e significativos (Modelos 

4A e 5A, com p < 0,01), o que leva a aceitar as hipóteses H3a e H3b. A significância das 

experiências com a velocidade de comprometimento também é mantida quando ambas são 

avaliadas com todas as variáveis de distância institucional (regulatória, normativa e cultural-

cognitiva) (Modelos 6A e 7A). Contudo, estes modelos perdem significância da distância 

institucional. Ou seja, maior tempo de atuação na região ou em âmbito global colabora com 

maior velocidade de comprometimento da organização, por meio de abertura de novas 

subsidiárias. 
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4.3 Análise das regressões para velocidade de comprometimento com o efeito das 

variáveis moderadoras 

Com o objetivo de se entender o efeito moderador das experiências regional e global nas 

distâncias institucionais e, consequentemente, sua influência na velocidade de 

comprometimento, foram estabelecidos os modelos 8A a 15A (Tabela 7). 

Os modelos 8A e 9A apresentam relação positiva e altamente significativa (p < 0,01) para as 

distâncias regulatória e normativa e experiência regional. Possuem significância média para a 

moderação da experiência regional na distância regulatória e alta para a moderação dessa 

mesma experiência com a distância normativa.  

O modelo 13A possui significância alta (p < 0,01) e negativa para distância cultural-cognitiva. 

Complementarmente, apresenta significância alta e positiva para experiência global e a 

moderação dessa experiência na distância cultural-cognitiva. 

Os modelos 10A, 11A e 12A não apresentaram significância (p > 0,10). Devido a esses 

resultados, rejeitam-se as hipóteses H5c, H7a e H7b.  
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Tabela 7 – Regressões da velocidade de comprometimento, variáveis independentes e de controle, com moderação 
 

 

VARIÁVEIS Modelo 8A Modelo 9A Modelo 10A Modelo 11A Modelo 12A Modelo 13A Modelo 14A Modelo 15A

Intersecção 0,137   -0,041   0,842 *** -0,007   -0,031   0,707 *** 0,626 *** 0,459 **

(0,834) (-0,233) (3,067) (-0,033) (-0,135) (3,215) (3,128) (2,221)

Distância institucional

Distância regulatória 0,139*** 0,129 ** 0,054  0,068 *

(3,213) (1,990) (1,545) (1,933)

Distância normativa 0,250 *** 0,137   -0,026    -0,075   

(3,791) (1,293) (-0,445) (-1,273)

Distância cultural-cognitiva -0,158 * -0,144 *** -0,076 * -0,066    

(-1,873) (-3,062) (-1,767) (-1,518)

Conhecimento experiencial

Experiência regional 0,028*** 0,035 *** 0,013 * 0,019 ***

(6,093) (6,549) (1,719) (8,133)

Experiência global 0,026*** 0,027 *** 0,014 *** 0,020 ***

(5,292) (4,717) (3,789) (7,686)

Variável de controle

Tamanho da subsidiária (log) 0,025   0,027 * 0,030 ** 0,017   0,025   0,023   0,021   0,018   

(1,583) (1,698) (1,969) (1,091) (1,567) (1,518) (1,353) (1,144)

Variáveis moderadoras

(interações)

Experiência regional x Distância regulatória -0,003 **   0,016   

(-2,436) (0,318)

Experiência regional x Distância normativa -0,008*** -0,131 ***

(-3,343) (-2,645)

Experiência regional x Distância cognitiva-cultural 0,002   0,007   

(0,894) (0,199)

Experiência global x Distância regulatória -0,002   -0,046    

(-1,448) (-0,763)

Experiência global x Distância normativa -0,003   -0,001    

(-1,203) (-0,026)

Experiência global x Distância cognitiva-cultural 0,000 *** 0,018     

(2,793) (0,505)

R-quadrado 0,161 0,167 0,152 0,153 0,147 0,164 0,178 0,160

R-quadrado ajustado 0,154 0,160 0,145 0,146 0,140 0,157 0,164 0,146

Estatística F 23,306 24,466 21,898 21,977 20,952 23,889 13,055 11,514

F de significação 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Tamanho da amostra 492 492 492 492 492 492 492 492

* valor-p < 0,10.

** valor-p < 0,05.

*** valor-p < 0,01.
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O efeito da moderação nas variáveis independentes que influenciam a velocidade de 

comprometimento tratados nos modelos 8A, 9A e 13A se encontram graficamente 

representados nas Figuras 7, 8 e 9, elaboradas com base nos dados da Toyo Keizai.  

 

  
Figura 7 – Efeito da moderação da experiência regional sobre a distância regulatória na velocidade de 

comprometimento (modelo 8A) 
FONTE: elaborada pela autora, com base nos dados da Toyo Keizai.  

 

O gráfico da Figura 7 mostra que uma alta experiência regional leva a maiores velocidades de 

comprometimento. Por outro lado, no caso de a subsidiária apresentar baixa experiência 

regional, quanto maior a distância regulatória entre país de origem e anfitrião, maior é a 

velocidade de comprometimento. Somente quando a subsidiária possui alta experiência 

regional é que ocorre a diminuição da velocidade de comprometimento à medida em que se 

aumenta a distância regulatória. Devido a isso, aceita-se parcialmente a hipótese H5a. Ou seja, 

o efeito moderador da experiência regional sobre a distância regulatória somente é positivo 

quando essa experiência for baixa. 
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Figura 8 – Efeito da moderação da experiência regional sobre a distância normativa na velocidade de 

comprometimento (modelo 9A) 
FONTE: Elaborada pela autora, com base nos dados da Toyo Keizai. 

 
 

No gráfico da Figura 8, observamos que a moderação da experiência regional sobre a 

distância normativa segue o mesmo comportamento da distância regulatória. Uma alta 

experiência normativa colabora com maiores velocidades de comprometimento. Por outro 

lado, no caso de a subsidiária apresentar uma baixa experiência regional, quanto maior a 

distância normativa entre país de origem e anfitrião, maior também é a velocidade de 

comprometimento. Assim, aceita-se parcialmente a hipótese H5b.  
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Figura 9 – Efeito da moderação da experiência global sobre a distância cultural-cognitiva na velocidade 

de comprometimento (modelo 13A) 
FONTE: elaborada pela autora, com base nos dados da Toyo Keizai. 

 

Já o gráfico da Figura 9 apresenta um comportamento contrário às moderações anteriormente 

expostas neste estudo. Maiores experiências globais das subsidiárias implicam em maiores 

velocidades de comprometimento. Por outro lado, para quaisquer níveis de experiência global, 

a velocidade de internacionalização decresce à medida que aumenta a distância cultural-

cognitiva. Observa-se, então, que a experiência global exerce efeito moderador sobre a 

distância cultural-cognitiva, impactando positivamente a velocidade de comprometimento. 

Dessa forma, aceita-se a hipótese H7c. 

 

4.4 Análise das regressões para velocidade de dispersão, sem o efeito das variáveis 

moderadoras 

Para velocidade de dispersão, os resultados são apresentados na Tabela 8.
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Tabela 8 – Regressões da velocidade de dispersão, variáveis independentes e de controle 

 

 

VARIÁVEIS Modelo 1B Modelo 2B Modelo 3B Modelo 4B Modelo 5B Modelo 6B Modelo 7B

Intersecção 0,489 *** 0,489 *** 0,564 *** 0,496 *** 0,482 *** -0,562 *** 0,550 ***

(13,027) (12,69) (10,86) (12,25) (11,11) (9,585) (9,105)

Distância institucional

Distância regulatória 0,008   0,009   0,008    

(1,224) (0,890) (0,789)

Distância normativa 0,008    -0,007   -0,008    

(0,724) (-0,441) (-0,448)

Distância cultural-cognitiva -0,022 * -0,020   -0,020   

(-1,82) (-1,597) (-1,570)

Conhecimento experiencial

Experiência regional 0,000   0,000   

(0,050) (-9,366)

Experiência global 0,000  0,000   

(0,679) (0,286)

Variável de controle

Tamanho da subsidiária (log) 0,004   0,000    0,004   0,005   0,005  0,003   0,003   

(0,782) (0,927) (0,927) (1,213) (1,172) (0,692) (0,740)

R-quadrado 0,006 0,004 0,010 0,003 0,004 0,012 0,011

R-quadrado ajustado 0,002 0,000 0,006 -0,001 0,000 0,001 0,001

Estatística F 1,488 0,999 2,409 0,738 0,968 1,138 1,127

F de significação 0,227 0,369 0,091 0,479 0,381 0,339 0,345

Tamanho da amostra 492 492 492 492 492 492 492

* valor-p < 0,10.

** valor-p < 0,05.

*** valor-p < 0,01.
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Os modelos 1B a 7B referentes à velocidade de dispersão não apresentam correlação entre as 

variáveis. A distância cultural-cognitiva (Modelo 3B), apesar de apresentar um valor-p menor 

que 0,1, possui F de significação maior que 0,05. Dessa forma, rejeitam-se as hipóteses H2a, 

H2b, H2c, H4a e H4b. O aumento do número de novos países nos quais uma multinacional se 

estabelece por meio de suas subsidiárias e, consequentemente, sua dispersão geográfica 

(CASILLAS; ACEDO, 2013), não está correlacionado à distância institucional em relação ao 

país anfitrião ou ao conhecimento experiencial. Ou seja, podem existir outros fatores que 

expliquem a motivação de uma multinacional atuar em diversificação de atuação por meio do 

estabelecimento de suas subsidiárias em diferentes países.  

 

4.5 Análise das regressões para velocidade de dispersão, com o efeito das variáveis 

moderadoras 

Visando aumentar a significância dos modelos, estabeleceu-se o uso do efeito moderador das 

experiências regional e global nas distâncias institucionais, as quais influenciam a velocidade 

de dispersão. Assim, foram estabelecidos os modelos 8B a 15B (Tabela 9).  

O modelo 8B apresentou relação positiva e com significância alta (p < 0,01) para distância 

regulatória e moderada (p < 0,05) para experiência regional. Já o modelo 9B obteve relação 

positiva e altamente significativa (p < 0,01) para a distância normativa e experiência regional.  

Visto que os modelos 10B e 13B não apresentam significância (p > 0,10), bem como 11B e 

12B possuem VIF > 10, rejeitam-se as hipóteses H6c, H8a, H8b e H8c.  

 

 



 

 

82 
Tabela 9 – Regressões da velocidade de dispersão, variáveis independentes e de controle, com moderação 

  
VARIÁVEIS Modelo 8B Modelo 9B Modelo 10B Modelo 11B Modelo 12B Modelo 13B Modelo 14B Modelo 15B

Intersecção 0,415 *** 0,397 *** 0,647 *** 0,382 *** 0,320 *** 0,542 *** 0,572 *** 0,556 ***

(8,645) (7,639) (8,074) (6,579) (4,858) (8,372) (9,767) (9,270)

Distância institucional

Distância regulatória 0,040 *** 0,053 *** 		 0,012  0,007  

(3,190) (2,813) (1,186) (0,720)

Distância normativa 0,054 *** 0,097 *** -0,013    -0,003    

(2,821) (3,162) (-0,733) (-0,161)

Distância cultural-cognitiva -0,052 * -0,019   -0,021   -0,017   

(-2,111) (-1,372) (-1,646) (-1,343)

Conhecimento experiencial

Experiência regional 0,003 ** 0,004 *** -0,003   		 -0,078   

(2,422) (2,650) (-1,367) (-0,116)

Experiência global 0,003 ** 0,005 *** 0,001   0,016   

(2,389) (3,075) (0,568) (0,021)

Variável de controle

Tamanho da subsidiária (log) 0,003   0,004   0,004   0,003   0,004 		 0,004   0,003   0,003   

(0,736) (0,914) (0,831) (0,559) (0,859) (0,912) (0,599) (0,626)

Variáveis moderadoras

(interações)

Experiência regional x Distância regulatória -0,001 *** -0,013   

(-2,976) (-0,831)

Experiência regional x Distância normativa -0,002 *** -0,021   

(-2,945) (-1,449)

Experiência regional x Distância cognitiva-cultural 0,001   0,007    

(1,391) (0,681)    

Experiência global x Distância regulatória -0,001 *** 0,000   

(-2,602) (-0,013)

Experiência global x Distância normativa -0,003 *** -0,031 *

(-3,193) (-1,806)

Experiência global x Distância cognitiva-cultural 0,000 0,009   

(-0,363) (0,886)

R-quadrado 0,024 0,022 0,014 0,020 0,025 0,010 0,034 0,032

R-quadrado ajustado 0,016 0,013 0,006 0,012 0,017 0,002 0,018 0,016

Estatística F 2,991 2,676 1,693 2,470 3,116 1,283 2,128 2,027

F de significação 0,019 0,031 0,150 0,044 0,015 0,276 0,032 0,042

Tamanho da amostra 492 492 492 492 492 492 492 492

* valor-p < 0,10.

** valor-p < 0,05.

*** valor-p < 0,01.
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O efeito da moderação nas variáveis independentes que influenciam a velocidade de dispersão 

tratados nos modelos 8B e 9B se encontram graficamente representados nas Figuras 10 e 11, 

elaboradas com base nos dados da Toyo Keizai.  

Da mesma forma que a velocidade de comprometimento, a velocidade de dispersão também 

apresenta uma relação negativa e altamente significativa para os modelos para 8B e 9B (p < 

0,01). Já os modelos 10B e 11B também apresentam relação negativa e alta significância (p < 

0,01), porém com VIF > 10. 

 

Figura 10 – Efeito da moderação da experiência regional sobre a distância regulatória na velocidade de 
dispersão (modelo 8B) 

FONTE: elaborada pela autora, com base nos dados da Toyo Keizai. 
 

Com base no gráfico da Figura 10, a velocidade de dispersão é maior para as multinacionais 

com maior experiência regional. Contudo, conforme aumenta a distância regulatória, a 

velocidade de dispersão diminui para multinacionais com alta experiência regional e cresce 

para aquelas com baixa experiência regional. Assim, aceita-se parcialmente a hipóteses H6a. 
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Figura 11 – Efeito da moderação da experiência regional sobre a distância normativa na velocidade de 
dispersão (modelo 9B) 

FONTE: elaborada pela autora, com base nos dados da Toyo Keizai. 
 

O mesmo ocorre com a moderação da experiência regional sobre a distância normativa. 

Verifica-se uma alta experiência normativa associada a maiores velocidades de dispersão. 

Quando a subsidiária apresenta uma baixa experiência regional, maior é a velocidade de 

dispersão. Assim, aceita-se parcialmente a hipótese H6b.  

 

4.6 Discussão dos resultados 

Com base nas análises dos resultados observados, verifica-se a importância das variáveis 

moderadoras nos modelos de velocidade de comprometimento e de dispersão. Sugere-se que 

empresas com baixa experiência regional tendam a apresentar uma maior velocidade de 

comprometimento se comparadas com aquelas que apresentam maior experiência. 
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Adicionalmente, essa velocidade é incrementada quanto maior as distâncias regulatória e 

normativa entre os países de origem e anfitrião das subsidiárias estrangeiras. 

Estes resultados insinuam a probabilidade de existência de outros fatores que influenciam 

significativamente a velocidade de comprometimento das subsidiárias estrangeiras, além dos 

apresentados neste estudo.  

Uma possível explicação da não significância das distâncias regulatórias e normativas em 

relação à velocidade de internacionalização pode advir do tipo de setor considerado. A base 

utilizada neste estudo traz dados de multinacionais do setor eletroeletrônico, as quais 

apresentam uma estrutura de cadeia de valor global. Um único produto pode conter 

componentes advindos de empresas localizadas em diversos países. Por isso, tal setor tende a 

apresentar uma localização dispersa, porém concentrada na produção de componentes básicos 

em locais de baixo custo, como na Ásia (AOYAMA, 2000; STURGEON, 2007; 

STURGEON; KAWAKAMI, 2011). A atuação por meio de cadeias globais de valor diminui 

ou ameniza os efeitos institucionais locais, visto que seus produtos são percebidos como 

“propulsores” para outros tipos de indústria e que os riscos de um determinado país ou região 

são minimizados pelo suprimento em outros locais de atuação (STURGEON, 2007; 

STURGEON; KAWAKAMI, 2011).  

Complementarmente, o comportamento semelhante das dimensões regulatória e normativa e 

divergente da dimensão cultural-cognitiva podem ser elucidados sob a óptica de Hirsch 

(1997). Segundo o autor, a visão das instituições em pilares regulatório, normativo e cultural-

cognitivo promove uma aliança entre os dois primeiros de forma a assegurar estabilidade e 

conformidade com as regras locais por meio da socialização do indivíduo, tanto social como 

corporativamente. A estabilidade e a conformidade são asseguradas por meio de valores e 

normas que proporcionam aos indivíduos as regras legais, sociais ou morais e as diretrizes 

para o comportamento. Já no pilar cognitivo-cultural, as regras são culturalmente legítimas 

quando os indivíduos aceitam e imitam comportamentos exteriorizados e estabelecidos 

(HIRSCH, 1997).  

Uma rápida internacionalização das subsidiárias estrangeiras também pode se relacionar às 

redes (abordadas na Teoria de Networks) do país anfitrião (DE CLERCQ et al., 2012). O uso 

de redes se destacou nas estratégias de internacionalização de empresas, possibilitando a 
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adoção de estratégias aceleradas de internacionalização (MAIS et al., 2010). Dessa forma, um 

dos fatores que pode contribuir para uma rápida internacionalização nos ambientes com níveis 

mais baixos de desenvolvimento institucional se refere ao estabelecimento de vínculos fortes 

de subsidiárias de empresas já estabelecidas e maduras em seus países de origem com as 

instituições locais (KISS; DANIS, 2008).  

Por outro lado, o estabelecimento de redes para a indústria de produtos eletroeletrônicos de 

origem japonesa é baseado no keiretsu. Assim, suas operações dependem fortemente de 

parceiros e fornecedores do país de origem e que poderiam favorecer o processo de 

internacionalização por meio de acesso de recursos essenciais, como acesso à tecnologia 

(CHANG, 1995; AOYAMA, 2000). Consequentemente, existe a possibilidade de que o 

estabelecimento de redes com instituições tanto no país anfitrião como no país de origem 

influenciem a velocidade de internacionalização de subsidiárias estrangeiras.  

O aspecto que tange o controle acionário da subsidiária não foi abordado neste estudo, mas 

também pode explicar o comportamento da velocidade de internacionalização. A empresa 

multinacional adota um baixo nível de controle quando o ambiente do país anfitrião apresenta 

um sistema regulatório distinto do país de origem. Em contrapartida, estabelece o controle 

total quando o sistema dos dois países é mais parecido (XU; SHENKAR, 2002).  

Os resultados apresentados também sugerem que subsidiárias oriundas de multinacionais com 

pouco tempo de atuação no mercado internacional possam adotar o mesmo comportamento 

das empresas born-globals. Estas organizações constituem empreendimentos iniciantes que 

buscam obter uma proporção substancial de suas receitas com a venda de produtos nos 

mercados internacionais. Enfatizam o desenvolvimento de mercados específicos e apresentam 

um alto nível de especialização; também se beneficiam dos avanços das tecnologias de 

informação, produção e comunicação para diminuir seus custos internacionais de transação 

(KNIGHT; CAVUSGIL, 2015). Ou seja, da mesma forma que as born-globals, essas 

subsidiárias podem obter vantagens competitivas com base no mercado do país anfitrião e 

pelo acesso a tecnologias que favorecem o desenvolvimento de sua área de P&D.  

Em relação ao conhecimento experiencial e a velocidade de comprometimento e de dispersão, 

os resultados das regressões não mostraram grande significância para a estratégia de âmbito 

regional em relação à global, contrariando os estudos de Delios e Beamish (2005) e Rugman e 
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Verbeke (2004). Adicionalmente, as experiências regional e global apresentam significância 

somente para a velocidade de comprometimento.  

Em suma, além dos resultados decorrentes das hipóteses testadas, este estudo proporcionou 

uma abertura para novas investigações referentes aos aspectos influenciadores da velocidade 

de internacionalização. A síntese das hipóteses decorrentes do escopo proposto neste presente 

estudo se encontra no Quadro 10.  
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Quadro 10 – Sumário dos resultados dos testes de hipóteses 

Hipótese Descrição Modelo Resultado 

H1 

Quanto menor a distância institucional (H1a – 
regulatória;  H1b – normativa; H1c – cultural-
cognitiva) entre o país de origem e o anfitrião, 
maior é a velocidade de comprometimento de 
empresas multinacionais por meio de suas 
subsidiárias estrangeiras. 

1A 

2A 

3A 

Rejeita-se H1a 

Rejeita-se H1b 

Aceita-se H1c 

H2 

Quanto menor a distância institucional (H2a – 
regulatória;  H2b – normativa; H2c – cultural-
cognitiva) entre o país de origem e o anfitrião, 
maior é a velocidade de dispersão de empresas 
multinacionais por meio de suas subsidiárias 
estrangeiras. 

1B 

2B 

3B 

Rejeita-se H2a 

Rejeita-se H2b 

Rejeita-se H2c 

H3 

Quanto maior a experiência (H3a – regional; H3b – 
global), maior é a velocidade de comprometimento 
de empresas multinacionais por meio de suas 
subsidiárias estrangeiras. 

4A 

5A 

Aceita-se H3a 

Aceita-se H3b 

H4 

Quanto maior a experiência (H4a – regional; H4b – 
global), maior é a velocidade de dispersão de 
empresas multinacionais por meio de suas 
subsidiárias estrangeiras. 

4B 

5B 

Rejeita-se H4a 

Rejeita-se H4b 

H5 

A experiência regional exerce efeito moderador 
sobre a distância institucional (H5a – regulatória, 
H5b – normativa, H5c – cultural-cognitiva); 
impactando positivamente a velocidade de 
comprometimento de empresas multinacionais por 
meio de suas subsidiárias estrangeiras. 

8A 

9A 

10A 

Aceita-se parcialmente H5a 

Aceita-se parcialmente H5b 

Rejeita-se H5c 

H6 

A experiência regional exerce efeito moderador 
sobre a distância institucional (H6a – regulatória; 
H6b – normativa; H6c – cultural-cognitiva), 
impactando positivamente a velocidade de 
dispersão de empresas multinacionais por meio de 
suas subsidiárias estrangeiras. 

8B 

9B 

10B 

Aceita-se parcialmente H6a 

Aceita-se parcialmente H6b 

Rejeita-se H6c 

H7 

A experiência global exerce efeito moderador sobre 
a distância institucional (H7a – regulatória; H7b – 
normativa; H7c – cultural-cognitiva); impactando 
positivamente a velocidade de comprometimento de 
empresas multinacionais por meio de suas 
subsidiárias estrangeiras. 

11A 

12A 

13A 

Rejeita-se H7a 

Rejeita-se H7b 

Aceita-se parcialmente H7c 

H8 

A experiência global exerce efeito moderador sobre 
a distância institucional (H8a – regulatória, H8b – 
normativa, H8c – cultural-cognitiva); impactando 
positivamente a velocidade de dispersão de 
empresas multinacionais por meio de suas 
subsidiárias estrangeiras. 

11B 

12B 

13B 

Rejeita-se H8a 

Rejeita-se H8b 

Rejeita-se H8c 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Com 5% de probabilidade de erro I, há evidências estatísticas de que, em relação às 

subsidiárias estrangeiras: (i) menor distância cultural-cognitiva eleva a velocidade de 

comprometimento, (ii) maior conhecimento experiencial (regional ou global) eleva a 

velocidade de comprometimento, (iii) a experiência regional exerce efeito moderador sobre 

as distâncias regulatória e normativa e impacta positivamente a velocidade de 

comprometimento de subsidiárias com baixa experiência, (iv) a experiência regional 

exerce efeito moderador sobre as distâncias regulatória e normativa e impacta 

positivamente a velocidade de dispersão de subsidiárias com baixa experiência e (v) a 

experiência global exerce efeito moderador sobre a distância cultural-cognitiva e impacta 

positivamente a velocidade de comprometimento de subsidiárias com baixa experiência. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Síntese do problema de pesquisa 

Por ser um tema relativamente recente, a conceituação teórica sobre velocidade de 

internacionalização de empresas multinacionais encontra distintas definições na literatura 

acadêmica. De forma resumida, essas definições podem ser classificadas em duas vertentes. 

Na visão unidimensional, a velocidade de internacionalização é medida por meio da diferença 

entre o ano da primeira operação de uma subsidiária do exterior e o ano de fundação da 

organização. Sob outra perspectiva, a visão multidimensional considera a distinção entre o 

período decorrente do estabelecimento da primeira subsidiária no exterior e das subsequentes. 

Ao longo do referencial teórico, diversas ópticas foram apresentadas para ilustrar essa 

diferença de conceituação. 

Não somente o fator tempo traz conflitos na mensuração da velocidade de 

internacionalização. A determinação de qual constructo mais contribui, juntamente com o 

tempo, para a definição da velocidade de internacionalização é um fator importante para o 

entendimento desta característica das empresas multinacionais. 

O foco deste estudo vai ao encontro do entendimento do comportamento de 

internacionalização de subsidiárias estrangeiras por meio de sua velocidade de 

internacionalização. Para isso, observou-se o impacto das instituições no país anfitrião e do 

conhecimento experiencial da multinacional como fatores que influenciam essa velocidade. 

Com base nos referenciais teóricos, as hipóteses elencadas sugerem alta velocidade de 

internacionalização no caso de baixa distância institucional e alto conhecimento experiencial 

da multinacional, por meio de sua experiência de atuação em uma determinada região ou no 

mercado global. Adicionalmente, as experiências regional e global podem moderar o efeito 

das distâncias institucionais na velocidade de internacionalização. 

A velocidade de internacionalização neste estudo foi subdividida em dois conceitos conforme 

a visão de Casillas e Acedo (2013). A velocidade de comprometimento de recursos em 

mercados internacionais mede a quantidade de novas subsidiárias estabelecidas no exterior 
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em um determinado período de tempo. Já a velocidade de dispersão em mercados 

internacionais é baseada na quantidade de países nos quais são estabelecidas subsidiárias, 

também entre dois períodos de tempo distintos. Dessa forma, o estudo almeja avaliar o 

comportamento desses dois tipos de velocidade, de forma a compreender se aspectos 

institucionais e de experiência priorizam mais uma atuação em profundidade 

(comprometimento) ou em abrangência (dispersão) das subsidiárias estrangeiras. 

 

5.2 Contribuições da pesquisa 

Com base nos resultados apresentados pelo presente estudo, é possível estabelecer três 

contribuições fundamentais para a literatura de velocidade de internacionalização. Em 

primeiro lugar, verifica-se a importância da diferenciação do conceito de velocidade de 

internacionalização sob a óptica do comprometimento da dispersão. Conclui-se, portanto, que 

as distâncias institucionais apresentam impacto significativo em relação à velocidade de 

comprometimento de subsidiárias estrangeiras. 

Como segunda contribuição, observa-se a relação da distância institucional com a velocidade 

de internacionalização. O conhecimento experiencial modera de forma positiva a relação entre 

a velocidade de internacionalização, seja de comprometimento ou de dispersão, e a distância 

institucional, subdivida em seus aspectos regulatório, normativo e cultural-cognitivo. 

Por fim, a terceira contribuição deste estudo decorre da observação de um comportamento 

distinto entre as organizações com maior experiência de internacionalização por meio de 

subsidiárias quando comparadas com as que possuem pouco conhecimento experiencial. A 

influência da moderação do conhecimento experiencial global na distância cultural-cognitiva 

não impactou positivamente o comportamento desta variável perante a velocidade de 

comprometimento. Isso implica em uma alta distância cultural-cognitiva, que impacta 

negativamente a velocidade de comprometimento. Entretanto, o aumento das distâncias 

normativa e regulatória promove aumento na velocidade de internacionalização para 

subsidiárias com baixa experiência em internacionalização. Em outras palavras, apesar da 

baixa distância regulatória e normativa entre países de origem e anfitrião, a velocidade de 

internacionalização aumenta mais rapidamente quando essas distâncias institucionais são 
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maiores. Este fenômeno insinua a existência de outras variáveis que podem explicar esse 

aumento na velocidade e que não foram apresentadas neste estudo. Levantamentos teóricos 

que sugerem esse aumento na velocidade mesmo com uma alta distância institucional podem 

ser explicados pelo estabelecimento de redes (CHANG, 1995; AOYAMA, 2000), o tipo de 

controle da subsidiária (XU; SHENKAR, 2002), bem como o comportamento das born-

globals (KNIGHT; CAVUSGIL, 2015). 

Como implicações gerenciais, esta investigação contribui para (i) proporcionar insumos para 

análise de investimentos em mercados internacionais por meio de subsidiárias, (ii) direcionar 

esforços eficazes que contribuam para uma sustentável participação em mercados 

internacionais, (iii) facilitar o entendimento dos ambientes institucional dos países anfitriões, 

de forma a estabelecer estratégias de entrada distintas para diferentes regiões e países, (iv) 

auxiliar o processo de definição de estratégias relacionadas ao ritmo de expansão 

internacional, estabelecendo a velocidade de comprometimento e de dispersão ideais, (v) 

estabelecer os desafios decorrentes do estabelecimento de novas subsidiárias em locais com 

alta distância institucional, (vi) identificar o impacto da experiência regional ou global da 

multinacional no ritmo de expansão internacional por meio de subsidiárias, (vii) colaborar no 

processo de escolha estratégica de localidades para expansão internacional e (viii) minimizar 

os riscos decorrentes da internacionalização perante o entendimento do ambiente institucional 

do país anfitrião e a experiência prévia da multinacional em novos mercados. A análise desses 

aspectos tem como objetivo alavancar as vantagens competitivas das organizações por meio 

do estabelecimento de subsidiárias no exterior com base em sua experiência internacional a 

uma velocidade de internacionalização que abranja os aspectos de comprometimento 

(quantidade de novas subsidiárias), de dispersão (em quais países atuar), de forma que 

consiga maximizar os resultados positivos decorrentes do processo de internacionalização.  

 

5.3 Limitações e recomendações para estudos futuros 

As limitações deste estudo discorrem em seis pontos. Em primeiro lugar, os resultados dos 

modelos propostos insinuam a existência de outras variáveis, as quais explicam a velocidade 

de internacionalização e que não foram abordadas dos modelos estatísticos avaliados. 

Portanto, uma recomendação de estudo futuro consiste na abordagem da velocidade de 
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internacionalização sob a influência de fatores como as cadeias globais de valor 

(STURGEON, 2007; STURGEON; KAWAKAMI, 2011), o papel das redes sociais (DE 

CLERCQ et al., 2012), o estabelecimento de alianças no país anfitrião (CASILLAS; ACEDO, 

2013). Outra recomendação decorre do entendimento dos motivadores do aumento da 

velocidade de internacionalização de empresas com baixa experiência regional ou global, e se 

esse comportamento está relacionado a um aumento na performance financeira (CHETTY; 

JOHANSON; MARTÍN, 2014). 

Uma segunda limitação advém no não uso de outras variáveis de controle, além do capital 

inicial para o estabelecimento da subsidiária no exterior, que poderiam colaborar na 

explicação dos modelos apresentados. Por exemplo, conforme comentado anteriormente, o 

controle acionário da subsidiária poderia ajudar na compreensão da velocidade de 

internacionalização, visto que o nível de controle da subsidiária pode variar conforme o 

sistema regulatório do país anfitrião e do país de origem (XU; SHENKAR, 2002). 

Um alto número de missing values da base amostral inicial constitui a terceira limitação do 

estudo. De um total de 924 dados de subsidiárias japonesas, 432 delas, perfazendo um total de 

47% apresentavam dados faltantes referentes a ano de estabelecimento e/ou capital inicial 

investido. Isso impossibilitava o prosseguimento das análises e, portanto, esses dados foram 

eliminados da base amostral, permanecendo 492 ocorrências para fins de estudo. Essa 

restrição da amostra pode ter influenciado ou tendenciado os resultados apresentados. 

Portanto, a recomendação é que a base seja aumentada para novas pesquisas sobre o tema, o 

que pode ocorrer com o aumento das empresas participantes ou a ampliação do estudo para 

outros setores além do eletroeletrônico. 

A quarta limitação se refere à não apresentação de um nível ótimo de velocidade de 

internacionalização conforme objetivos estratégicos organizacionais. O presente estudo se 

limitou ao entendimento de como os aspectos institucionais e a experiência internacional 

influenciam a velocidade de internacionalização. Estabelecer mecanismos que auxiliem a 

definição da velocidade ideal de internacionalização visando otimização do uso dos recursos 

disponíveis e maximização dos resultados financeiros pode constituir em oportunidade para 

estudo futuro. 



 

 

94 

A base utilizada possui apenas empresas de origem japonesa, o que, a princípio, poderia 

enviesar os resultados apresentados visto que este estudo tem por objetivo a explicação 

generalista dos impactos da distância institucional e do conhecimento experiencial na 

velocidade de internacionalização. Novos estudos sobre velocidade de comprometimento e de 

dispersão poderiam contemplar uma base de subsidiárias de origem mais diversificada ou 

mais restrita (por exemplo, mercados emergentes), restringindo o campo de atuação e focando 

nas particularidades da região. 

Finalmente, a velocidade de internacionalização poderia ser mensurada pelo crescimento 

comercial. Essa perspectiva constitui na terceira abordagem de Casillas e Acedo (2013) da 

velocidade de internacionalização, a qual não foi abordada neste estudo. Outra oportunidade 

consiste em analisar a velocidade de internacionalização e os aspectos de distância 

institucional por meio de relações não lineares (“U” invertido), visando a melhoria da 

qualidade de ajuste amostral (WANG; SCHAAN, 2008). 

As contribuições aqui mencionadas não são exaustivas. A velocidade de internacionalização é 

um tema que provê ao pesquisador uma abrangência ampla de estudos que muito podem 

contribuir com a literatura acadêmica. Por outro lado, ao ser abordado no âmbito gerencial, 

auxilia as organizações a estabelecer estratégias de expansão internacional com base na 

definição do ritmo que promova otimização do uso de recursos e maior retorno dos 

investimentos em novos mercados. 
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